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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 THĂM, CHÚC TẾT QUÂN, 
DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ 

ể động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân 
dân huyện Phú Quý vui xuân, đón Tết 
Tân Sửu 2021, ngày 22/1, Thiếu 

tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân 
khu; Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ 
nhiệm Chính trị Quân khu; đại diện các cơ 
quan Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận ra thăm, chúc Tết, tặng quà, cán bộ, 
chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận. 

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh và đoàn công 
tác đến dâng hoa, dâng hương và viếng các 
anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện 
Phú Quý. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 
dặn dò cán bộ, chiến sĩ luôn ghi nhớ công 
ơn và phát huy truyền thống anh hùng của 
các liệt sĩ ra sức gìn giữ, xây dựng đảo Phú 
Quý ngày thêm giàu đẹp như đúng tên gọi 
của huyện đảo. 

Đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Quý. 

Đến thăm Huyện ủy, HĐND, UBND, 
UBMTQ Việt Nam huyện, 3 xã trên địa bàn 
và các đơn vị LLVT đóng quân trên 
đảo, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh chúc mừng 
sự nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của 
quân, dân huyện Phú Quý trong thực hiện 
các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 
ninh. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu cảm 
ơn cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn 
thể huyện Phú Quý quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo, phối hợp, giúp đỡ LLVT huyện và các 

đơn vị Quân đội đóng quân trên đảo hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, 
quốc phòng địa phương. Huyện có nhiều nỗ 
lực và kết hợp nhiều nguồn lực trong xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng 
đảo thành khu vực phòng thủ vững chắc. Bộ 
Tư lệnh Quân khu sẽ tiếp tục phối hợp với 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ những vướng 
mắc; tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để 
xây dựng đảo Phú Quý vững mạnh về quốc 
phòng, đầu tư xây dựng các công trình quốc 
phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, 
phục vụ đời sống Nhân dân trên đảo. 

Đoàn tặng quà gia đình chính sách. 

Đoàn tặng quà các cơ sở thờ tự, tôn giáo trên huyện 

đảo. 

Đối với các đơn vị Quân đội, Kiểm ngư, 
Cảnh Sát biển, Công an đóng quân trên địa 
bàn huyện đảo, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh 
yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên phối 

Đ 
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hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ 
quân sự, quốc phòng; nắm chức tình hình 
địa bàn và gìn giữ ANCT, TTATXH, nhất 
là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII và tết Tân Sửu 2021. Đồng 
chí Phó Chính ủy Quân khu lưu ý các đơn vị 
tổ chức vui xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến 
sĩ  vui vẻ, đủ đầy, an toàn, tiết kiệm, sẵn 
sàng chiến đấu cao. 

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Quân khu tặng quà cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó 
khăn. 

Đến thăm các cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín 
ngưỡng trên địa bàn huyện đảo Phú Quý, 
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận 
những đóng góp của  chức sắc, chức việc, 
đồng bào có đạo trong việc cùng cấp ủy, 
chính quyền địa phương và LLVT xây dựng 
đảo giàu đẹp, vững mạnh về an ninh, quốc 
phòng, thế trận lòng dân vững chắc. 

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà 10 gia 
đình chính sách, 20 hộ nghèo, học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn và 100 phần quà cho 
gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT đóng quân 
trên đảo 

Nguyễn Hiền - Duy Thỉnh // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021 

 (ngày 22 tháng 1) 

https://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-
khu-7-tham-chuc-tet-quan-dan-huyen-phu-

quy-283332918-0021271s34010gs 

------------------------------------------------------------ 

CÔNG AN BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH, 
NGĂN CHẶN CÁC LOẠI TỘI PHẠM…  

gày 29/1/2021, Đảng ủy Công an tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác Đảng và công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí năm 2020; triển 
khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Công an tỉnh và cấp ủy các cấp trong Đảng 
bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
công tác đảng và công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí đạt kết quả khá toàn 
diện; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thành công Đại hội đảng các cấp trong lực 
lượng Công an toàn tỉnh; triển khai quyết liệt 
các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng 
cấp trên, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng gắn với chuyên đề năm 2020 
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 
xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị  trong  sạch, vững mạnh theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”… 

Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh, 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phát biểu tại hội 
nghị 

Công tác kiểm tra, giám sát, công tác 
phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn 
được cấp ủy trong Công an tỉnh coi trọng và 
tiến hành đồng bộ. Đã lãnh đạo thực hiện có 
hiệu quả một số chủ trương về công tác cán 
bộ, trọng tâm là công tác tăng cường Công 
an chính quy cho Công an xã và Công an 
cấp huyện gắn với kiện toàn đội ngũ lãnh 
đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh. 

N 

https://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-khu-7-tham-chuc-tet-quan-dan-huyen-phu-quy-283332918-0021271s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-khu-7-tham-chuc-tet-quan-dan-huyen-phu-quy-283332918-0021271s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-tu-lenh-quan-khu-7-tham-chuc-tet-quan-dan-huyen-phu-quy-283332918-0021271s34010gs
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Phát biểu tham luận tại hội nghị, cấp ủy 
các chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh 
đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách 
nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành 
kỷ luật trong Đảng, công tác phòng chống 
tham nhũng trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn 
Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhấn mạnh: 
Thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục 
tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của 
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo 
đảm an ninh trật tự. Chủ động nắm, phân 
tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát 
hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt 
động chống phá của các thế lực thù địch và 
các loại tội phạm, bảo vệ an toàn bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026.  

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 
phạm theo từng chuyên đề. Tập trung thực 
hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
lực lượng Công an nhân dân trong sạch, 
vững mạnh. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết 
Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Lễ hội đầu 
năm, phục vụ cho nhân dân vui Tết, đón 
Xuân an toàn, tiết kiệm. 

Các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu đạt danh hiệu 
"Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2020" được 
Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen 

Từ những kết quả đạt được của các tổ 
chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Công 
an tỉnh năm 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã 
quyết định tặng Giấy khen cho 5 tổ chức cơ 
sở Đảng tiêu biểu đạt danh hiệu “Trong 
sạch, vững mạnh, tiêu biểu” năm 2020 và 2 
đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 
năm liên tiếp (2016-2020). 

 

Thu Hà – Văn Hoàn // 
http://cand.com.vn.- 2021 

 (ngày 29 tháng 1) 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-
cand/cong-an-binh-thuan-chu-dong-dau-

tranh-ngan-chan-cac-loai-toi-pham-629358/ 

 

---------------------------------------------------------- 

CÔNG AN BÌNH THUẬN ĐẢM BẢO ANTT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐẢNG 
VÀ TẾT TÂN SỬU  

gày 15/1, Công an tỉnh Bình Thuận 
đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tháng cao 
điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kết 

quả bước đầu thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Dự án cấp căn cước 
công dân; kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra, 
vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với 
tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ và triển khai các kế 
hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống 
tội phạm đánh bạc, trộm cắp tài sản và tội 
phạm vi phạm pháp luật về pháo... 

Sau khi tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm, 
lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động 
tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động hệ 
thống chính trị và nhân dân tích cực tham 
gia tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật 
tự; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác 
bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm, 
an ninh chính trị  tiếp tục được giữ vững ổn 
định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, 
điểm nóng.  

Công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội 
phạm đạt tỉ lệ khá cao. Đấu tranh về tội phạm 

N 
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ma túy, kinh kế, môi trường đạt kết quả cao 
hơn trước... 

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình 
Thuận, phát biểu tại Hội nghị 

Công an Bình Thuận đã điều ra làm rõ vụ 
án giết người, cướp tài sản tại thị trấn Phan 
Rí cửa huyện Tuy Phong; bắt đối tượng giết 
người Lê Thị Chanh- trú tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.  

Tập trung điều tra, làm rõ vụ án cướp tài 
sản có sử dụng công cụ hỗ trợ tại phường 
Phú Tài TP Phan Thiết; điều tra làm rõ và bắt 
giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản tại TP 
Phan Thiết và nhiều địa bàn khác trong tỉnh; 
triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc và thu giữ 
nhiều tang vật có liên quan…. 

23 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh trao tặng 
giấy khen vì những thành tích trong đợt cao điểm 
phòng chống tội phạm... 

Việc thực hiện tổng kiểm tra vận động 
toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, 
vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ; công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn tỉnh đã 
được Công an các đơn vị, địa phương tổ 
chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm 
túc, có hiệu quả. 

 Công tác tuyên truyền, triển khai Nghị 
định 137 về quản lý sử dụng pháo được đẩy 
mạnh; công tác phát động phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ được chủ trọng, góp phần 
giữ vững tình hình ANTT tại địa phương. 

Công an các đơn vị Công an Bình Thuận ký kết đảm 
bảo an toàn Đại hội Đảng và  giữ gìn ANTT cho bà 
con vui xuân đón tết  

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch về 
tăng cường công tác đấu tranh, phòng 
chống tội, đảm bảo tình hình ANTT trước 
trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu năm 
2021, đặc biệt là bảo vệ an toàn Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Phương Khanh //  
http://cand.com.vn.- 2021 

 (ngày 15 tháng 1) 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-
cand/cong-an-binh-thuan-dam-bao-an-ninh-

trat-tu-truoc-dai-hoi-dang-va-tet-tan-suu-
627556/ 

----------------------------------------------------------- 

CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
TRUY NÃ TỘI PHẠM  

ông an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức 
hội nghị tổng kết công tác truy nã, truy 
tìm năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 

năm 2021. 

Đại tá Phạm Thật - Phó giám đốc - Thủ 
trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
tỉnh cho biết, trong năm 2020, Công an các 
đơn vị, địa phương đã tham mưu, triển khai 
thực hiện có hiệu quả công tác truy nã, truy 

C 
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tìm, thường xuyên đổi mới nội dung, biện 
pháp  công tác, thực hiện đồng bộ các giải 
pháp công tác, phát huy vai trò trách nhiệm 
của Tổ công tác truy nã kiêm nhiệm tại Công 
an các địa phương, từ đó đã góp phần đẩy 
mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truy nã 
năm 2020. 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận giấy 
khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. 

Trong năm, toàn tỉnh đã bắt, vận động 
đầu thú, thanh loại 134 đối tượng truy nã, 
trong đó có 25 đối tượng trốn trên 20 năm, 
21 đối tượng trốn từ 10-20 năm; truy tìm 
được 85 đối tượng, cao hơn so với năm 
2019 là 47 đối tượng; phối hợp xác minh và 
cung cấp thông tin nhiều đối tượng truy nã 
có lệnh truy nã quốc tế. 

Năm 2021, tập trung quyết liệt các biện 
pháp công tác tổ chức xác minh, truy bắt, 
vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy 
nã, chủ động tham mưu tiếp tục thực hiện kế 
hoạch tổng rà soát xác minh truy bắt, vận 
động đầu thú đối tượng truy nã gắn với cao 
điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip 
điện tử; phối hợp chặt chẽ với các ban, 
ngành, đoàn thể và các lực lượng ngành 
ngoài thực hiện tốt công tác vận động quần 
chúng tham gia phong trào "Toàn dân bảo 
vệ An ninh Tổ quốc", đặc biệt là công tác vận 
động đối tượng truy nã ra đầu thú vào dịp 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 
2021. Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh 
đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 19 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
truy nã, truy tìm năm 2020. 

Bích Thuận - Văn Hoàn // 
http://cand.com.vn.- 2021 

 (ngày 31 tháng 1) 

http://cand.com.vn/cong-an/cong-an-tinh-
binh-thuan-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-

truy-na-toi-pham-629505/ 

 

----------------------------------------------------------- 

DÂN QUÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN: 
HUẤN LUYỆN SÁT, LINH HOẠT THỜI GIAN 

ơn 10 giờ, trời nắng như đổ lửa. Tại 
khu vực huấn luyện (HL) của Ban 
CHQS TP Phan Thiết (Bình Thuận), 

các chiến sĩ dân quân vẫn hăng say luyện 
tập động tác bắn súng tiểu liên AK, bài 1. 

Lực lượng dân quân Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận huấn 
luyện bắn súng Tiểu liên AK.. 

 Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đơn vị luyện 
tập, Trung tá Nguyễn Văn Cương, Phó chỉ 
huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS 
TP Phan Thiết, uốn nắn từng động tác, 
truyền đạt kinh nghiệm cho các dân quân, rồi 
yêu cầu cán bộ phụ trách tổ chức luyện tập 
theo hình thức chia nhỏ, tập nhiều để bảo 
đảm chất lượng HL. 

Trung tá Nguyễn Văn Cương cho 
biết: Đây là lớp HL tập trung dân quân biển 
theo chương trình thống nhất năm 2020. Để 
huy động được đầy đủ quân số tham gia, cơ 
quan quân sự thành phố đã xây dựng kế 
hoạch từ rất sớm, tham mưu cho UBND 
thành phố ra quyết định triệu tập, phối hợp 
với lãnh đạo các phòng, ban triển khai kế 
hoạch cụ thể, chặt chẽ. Do đặc thù dịch 

H 
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Covid-19 và đối tượng dân quân không thoát 
ly sản xuất nên việc HL phải chia thành 
nhiều đợt, chọn lúc thời gian biển động, 
hoặc không trùng mùa sản xuất để thuận 
tiện tập hợp quân số tham gia HL cao nhất, 
bảo đảm chất lượng, đúng chương trình đề 
ra. 

Những biệp pháp trên cũng được vận 
dụng ở các Ban CHQS huyện: Hàm Thuận 
Nam, Tánh Linh, Hàm Tân, Tuy Phong... 
Trong đó, Ban CHQS huyện Hàm Thuận 
Nam chủ động phân chia nhiều đợt, HL dân 
quân theo cụm xã, phường để dễ tập 
hợp; thống nhất địa điểm, tổ chức chặt chẽ, 
bố trí nơi ăn, nghỉ thống nhất, duy trì nền nếp 
và không để anh em sử dụng phương tiện 
cá nhân đi lại ngoài giờ. Biện pháp này vừa 
bảo đảm an toàn, vừa sát thực tế; dân quân, 
tự vệ tham gia HL cũng có ý thức trách 
nhiệm hơn, nên chất lượng HL được nâng 
lên rõ rệt. Riêng nội dung HL, tùy đặc điểm 
đối tượng và căn cứ kế hoạch của Bộ CHQS 
tỉnh, cơ quan quân sự các huyện, thị xã, 
thành phố xác định nội dung HL phù hợp đặc 
thù nhiệm vụ. Chẳng hạn, với lực lượng tự 
vệ các doanh nghiệp, ngoài HL chuyên 
ngành quân sự cơ bản, các đơn vị tập trung 
HL công tác tuần tra, canh phòng, sử dụng 
công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ, ngăn 
chặn đám đông tụ tập trái phép... Đối với lực 
lượng dân quân biển, cơ quan quân sự các 
huyện ven biển phối hợp với Bộ đội Biên 
phòng HL kỹ năng bắn mục tiêu trên biển; 
phương pháp xua đuổi tàu lạ; vây bắt tàu vi 
phạm pháp luật; nắm diễn biến tình hình an 
ninh trật tự ven biển; biện pháp tuyên truyền, 

vận động ngư dân tuân thủ pháp luật và bảo 
vệ môi trường biển... 

Theo Trung tá Phan Vũ Hùng, Trưởng 
ban Dân quân tự vệ (Phòng Tham mưu, Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận), cái khó trong HL 
dân quân biển là việc tập trung lực lượng, do 
anh em đi biển dài ngày, lệch thời gian nhau. 
Bởi vậy, trước khi HL phải rà soát lực lượng 
có thể triệu tập và tuyển mới bổ sung, thay 
thế, dẫn tới quân số thay đổi thường 
xuyên. Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy 
trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận nhấn 
mạnh: Mặc dù gặp không ít khó khăn trong 
huy động lực lượng dân quân, tự vệ tham 
gia HL, nhưng đơn vị đã chủ động tham mưu 
với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 
địa phương cùng vào cuộc. Bộ CHQS tỉnh 
chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành 
phố tổ chức HL dân quân theo cụm, mỗi đợt 
chỉ HL một đối tượng dân quân theo hình 
thức tập trung. HL xong dân quân thì HL đến 
lực lượng tự vệ; linh hoạt thời gian trong 
năm; đồng thời, điều chỉnh nội dung, 
chương trình thống nhất, sát yêu cầu nhiệm 
vụ, có trọng tâm, trọng điểm, để bảo đảm 
chất lượng HL cao nhất. 

Thành Duy //  
https://baoquankhu7.vn.- 2021 

 (ngày 26 tháng 1) 

https://baoquankhu7.vn/dan-quan-thanh-
pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-huan-luyen-

sat-linh-hoat-thoi-gian--2000042055-
0021335s34010gs?AspxAutoDetectCookie

Support=1

----------------------------------------------------------  

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN ĐỔI MỚI, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

gày 4/1, tại thành phố Phan Thiết, 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Thuận tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày 

Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 
6/1/2021).  

Trải qua 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt 
động, Quốc hội Việt Nam không ngừng phát 
huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất 
của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước 

cao nhất của đất nước; thực hiện hiệu quả 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó 
đóng góp to lớn, quan trọng vào sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho biết: 
Qua các nhiệm kỳ Quốc hội, Đoàn đại biểu 

N 
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https://baoquankhu7.vn/dan-quan-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-huan-luyen-sat-linh-hoat-thoi-gian--2000042055-0021335s34010gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://baoquankhu7.vn/dan-quan-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-huan-luyen-sat-linh-hoat-thoi-gian--2000042055-0021335s34010gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://baoquankhu7.vn/dan-quan-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-huan-luyen-sat-linh-hoat-thoi-gian--2000042055-0021335s34010gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://baoquankhu7.vn/dan-quan-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-huan-luyen-sat-linh-hoat-thoi-gian--2000042055-0021335s34010gs?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có những hoạt 
động tích cực, góp phần tham gia xây dựng 
pháp luật và quyết định nhiều vấn đề quan 
trọng về quốc kế dân sinh, phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc 
hội khóa sau luôn kế thừa kinh nghiệm các 
khóa trước, không ngừng đổi mới để nâng 
cao chất lượng hoạt động từ việc tham gia 
các hoạt động tại nghị trường Quốc hội đến 
tổ chức tiếp xúc cử tri; tiếp nhận, phản ánh 
và giám sát việc giải quyết ý kiến của cử tri... 
theo hướng gần dân hơn, sát với cử tri hơn. 
Bên cạnh đó, ngày càng đẩy mạnh hoạt 
động chất vấn, tăng cường hoạt động giám 
sát trên nhiều lĩnh vực theo hướng thực chất 
và đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

Quang cảnh buổi họp mặt.  

Trong nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam khóa 
XIV (2016-2021), Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Thuận có 7 đại biểu đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 
nhân dân. Đoàn đã tổ chức 641 cuộc tiếp 
xúc cử tri tại 127 xã, phường, thị trấn của tất 
cả 10 huyện, thị xã, thành phố. Địa bàn tiếp 
xúc cử tri được tổ chức đều khắp vùng miền, 
được mở rộng ra ngoài địa bàn ứng cử của 
đại biểu, thực hiện tiếp xúc cử tri ghép giữa 
các địa bàn gần nhau. Tất cả kiến nghị, tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đã 
được tập hợp, phản ánh đến cơ quan chức 
năng các cấp và phần lớn đã được xem xét, 
giải quyết. Có những vụ việc, kiến nghị, bức 
xúc kéo dài nhiều năm đã được xử lý. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu 
tại buổi họp mặt.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Dương Văn 
An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chúc mừng 
những kết quả, đóng góp tích cực của Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh trong suốt chiều dài 
lịch sử 75 năm qua. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An 
mong muốn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 
động để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, 
nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh tăng cường phối hợp với các 
cấp, ngành, địa phương tuyên truyền sâu 
rộng Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để 
mỗi cử tri, nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy 
đủ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn 
xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu 
Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai 
trò là cầu nối gắn kết Trung ương với các địa 
phương, cử tri và nhân dân trong cả nước. 
Qua đó, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy địa 
phương phát triển nhanh và bền vững. 

Dịp này, Chủ tịch UBND Bình Thuận đã 
tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, 
tham mưu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh khóa XIV. 

Nguyễn Thanh // 
 https://baotintuc.vn.- 2021 

 (ngày 4 tháng 1) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-
bieu-quoc-hoi-tinh-binh-thuan-doi-moi-

nang-cao-chat-luong-hoat-dong-
20210104171311581.htm 

 

 

https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-binh-thuan-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-20210104171311581.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-binh-thuan-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-20210104171311581.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-binh-thuan-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-20210104171311581.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-binh-thuan-doi-moi-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-20210104171311581.htm
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GẮNG HẾT SỨC ĐEM NIỀM VUI ĐẾN CỬ TRI  

àm đại biểu Quốc hội “được” những 
gì? Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận 
Khóa XI, XII, XIII Huỳnh Văn Tí trả lời 

ngay “được nhiều chứ”. Trong đó, cái 
"được" lớn nhất là có điều kiện trực tiếp tiếp 
xúc, báo cáo cụ thể tình hình và những khó 
khăn, vướng mắc cũng như nguyện vọng 
của cử tri địa phương với lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương. Mỗi 
kiến nghị được giải quyết là thêm niềm vui 
cho cả đại biểu và cử tri. 

Cách làm chưa có tiền lệ 

14 năm, 3 khóa liên tục làm đại biểu Quốc 
hội (Khóa XI, XII, XIII), bây giờ nhìn lại, ông 
nhớ nhất điều gì? 

- Hôm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội 
(ĐBQH) Khóa XI, cử tri của tỉnh gửi gắm cho 
các ứng cử viên nhiều tâm tư, nguyện vọng, 
nhiều kiến nghị bức xúc kéo dài nhiều năm 
và hy vọng các đại biểu khóa mới sẽ phản 
ánh, kiến nghị Chính phủ giải quyết có kết 
quả. Chúng tôi lo lắm! Ban đầu, Đoàn ĐBQH 
tỉnh thống nhất với nhau là tập hợp đầy đủ ý 
kiến cử tri gửi về Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp báo cáo 
trước Quốc hội; đồng thời khi phát biểu thảo 
luận về kinh tế - xã hội tại tổ hoặc tại hội 
trường thì tranh thủ kết hợp mang tính chất 
minh họa, dẫn chứng tình hình, nhất là 
những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 
của cử tri Bình Thuận để Quốc hội, Chính 
phủ biết và quan tâm giải quyết. 

Ông Huỳnh Văn Tí (bìa phải) thăm gia đình chính 
sách. Ảnh: Thái Bình 

Tuy nhiên, thấy rằng, nếu chỉ dừng lại ở 
đó thì chưa đạt. Đoàn chúng tôi bàn với 
nhau là phải tranh thủ giờ nghỉ giải lao các 
phiên họp của Quốc hội để gặp gỡ, trao đổi, 
báo cáo trực tiếp với lãnh đạo các bộ, ngành 
và các cơ quan của Trung ương; đồng thời 
gửi kèm văn bản kiến nghị của Đoàn. Ngay 
tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XI, theo 
nguyện vọng của cử tri huyện đảo Phú Quý, 
Đoàn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
tăng giờ phát điện (máy diesel), vì chỉ 5 
giờ/ngày là quá ít, hoạt động sản xuất và 
sinh hoạt của Nhân dân trên đảo gặp nhiều 
khó khăn. Văn bản gửi trực tiếp cho anh Đào 
Văn Hưng - Tổng Giám đốc Tập đoàn và là 
ĐBQH lúc bấy giờ - vào giờ giải lao sáng 
hôm trước thì khoảng 17 giờ 30 ngày hôm 
sau, anh Hưng trực tiếp mang văn bản trả 
lời “Đồng ý” đến cho Đoàn tại nơi ở. Cầm 
văn bản trên tay mà nước mắt muốn rơi! 
Không ngờ kiến nghị rất nhiều năm của bà 
con cử tri đã được đáp ứng nhanh như vậy! 
Ngay sau đó, điện đã phát 12 giờ/ngày và 
tăng dần đến năm 2004 là 24 giờ/ngày. 

- Không chỉ tranh thủ giờ nghỉ giải lao các 
phiên họp của Quốc hội để gặp gỡ, trao đổi, 
chuyển kiến nghị của cử tri đến lãnh đạo các 
bộ, ngành, Bình Thuận còn là Đoàn ĐBQH 
đầu tiên đăng ký làm việc với Thủ tướng 
Chính phủ. Vì sao Đoàn Bình Thuận lại nảy 
ra cách làm mà dường như chưa ai làm? 

- Khi trao đổi trực tiếp trong giờ giải lao 
các phiên họp Quốc hội, những kiến nghị 
thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung 
ương được giải quyết ngay; nhưng hầu hết 

L 

“Để phát huy tốt vai trò của người đại 
biểu dân cử, đòi hỏi đại biểu Quốc hội phải 
thực sự có bản lĩnh. Trước cái đúng và cái 
sai, cái hợp lý và chưa hoặc không hợp lý, 
phải có thái độ và quan điểm rõ ràng; dám 
nói, dám đấu tranh vì lẽ phải, vì lợi ích của 
đất nước, đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính 
đáng của cử tri và dám chịu trách nhiệm về 
hành vi và những phát ngôn của mình”. 

ĐBQH Khóa XI, XII, XIII  

Huỳnh Văn Tí 
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những kiến nghị còn lại được tiếp thu, 
nghiên cứu và báo cáo xin ý kiến của Thủ 
tướng Chính phủ. Sợ như vậy sẽ phải thêm 
thời gian chờ đợi, nên chúng tôi quyết định 
đăng ký làm việc trực tiếp với Thủ tướng. 

Sau khi bàn bạc và thống nhất trong 
Đoàn, hỏi thăm nhiều Đoàn khác thì được 
biết chưa có Đoàn nào đăng ký như thế cả, 
nên chúng tôi cũng lo. Không biết Thủ tướng 
chấp nhận không? Cách làm việc như thế 
nào, có giống ở địa phương không?... 
Nhưng cứ nghĩ đến việc cử tri ở tỉnh đang 
mong chờ kết quả giải quyết kiến nghị của 
mình, anh em trong Đoàn lại có thêm động 
lực. Rất vui là nhận được đề nghị của Đoàn, 
Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý ngay. 

Tôi nhớ như in, mở đầu cuộc làm việc, 
Thủ tướng phát biểu: “Tôi hoan nghênh các 
đồng chí Bình Thuận. Đây là lần đầu tiên 
Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm việc với 
Đoàn Đại biểu Quốc hội của một tỉnh”. Và chỉ 
trong vòng 30 phút, sau khi nghe tỉnh báo 
cáo, các bộ liên quan phát biểu, Thủ tướng 
kết luận đồng ý chủ trương tiếp tục đầu tư 
cho Bình Thuận một số công trình thủy lợi và 
một số kiến nghị khác. Mừng không kể xiết! 

Đó là dấu ấn sâu sắc tại Kỳ họp thứ Nhất, 
Quốc hội Khóa XI, khóa đầu tiên trong 3 
khóa làm đại biểu Quốc hội của tôi. Cách 
làm như thế đã được Đoàn ĐBQH Bình 
Thuận tiếp tục phát huy ở các kỳ họp và các 
khóa sau này. Nhờ đó, kiến nghị của Đoàn 
được giải quyết ngày càng nhiều, mang lại 
niềm vui cho cử tri của tỉnh. 

Trưởng thành về nhận thức, tư duy 

- Theo ông, làm ĐBQH “được” những gì? 

- Tôi thấy làm ĐBQH “được” nhiều chứ! 
Cái “được” đầu tiên là được mở rộng tầm 
nhìn, mở rộng kiến thức trên nhiều lĩnh vực. 
Được hiểu sâu, nắm chắc và nắm kịp các 
chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước để vận dụng và triển khai kịp thời ở địa 
phương; có điều kiện mở rộng quan hệ với 
các cơ quan Trung ương và các địa phương 
bạn... rất có ích cho công việc mình đang 
đảm trách. Đặc biệt, thời gian tham dự các 
kỳ họp Quốc hội là lúc có điều kiện trực tiếp 
tiếp xúc, báo cáo cụ thể tình hình và những 
khó khăn, vướng mắc cũng như nguyện 

vọng của cử tri tỉnh với lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, các bộ, ngành Trung ương. Nhờ vậy, 
nhiều vướng mắc, khó khăn đã được tháo 
gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh tiếp tục 
phát triển, đời sống nhân dân của tỉnh ngày 
càng được cải thiện.  

- Nhiều người nói, nghị trường cũng là 
một trường đại học lớn, ông có nghĩ như vậy 
không? Tại sao? 

- Lúc được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa 
XI, tôi lo lắm, xin rút tên nhưng lãnh đạo tỉnh 
và tập thể động viên nên ở lại. Công tác ở 
một thành phố thuộc tỉnh vừa được điều 
động lên tỉnh; khi tìm hiểu chức năng, nhiệm 
vụ của ĐBQH, tôi thấy khá nặng, mà kiến 
thức các mặt của bản thân - thú thật - hạn 
hẹp lắm, như kiểu “ếch ngồi đáy giếng“. Vì 
thế, khi được công bố trúng cử đại biểu 
Quốc hội, tôi lo nhiều hơn mừng. 

Khi chính thức làm ĐBQH buộc mình phải 
nỗ lực học hỏi mọi mặt để đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. Đặc biệt, khi dự các phiên họp của 
Quốc hội, nhất là khi thảo luận những vấn đề 
quan trọng, những vấn đề được cử tri và đại 
biểu quan tâm, trực tiếp lắng nghe phát biểu 
từ các đại biểu là thành viên Chính phủ, lãnh 
đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ 
lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể, cán bộ 
quản lý ngành, nhà khoa học, thầy thuốc, 
nhà giáo, quản lý doanh nghiệp... với nhiều 
ý kiến phong phú, đa dạng, phân tích khá 
sâu, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, ở 
những góc độ khác nhau, thậm chí trái 
chiều... giúp cho mỗi đại biểu nhận thức vấn 
đề sâu sắc và toàn diện hơn, đồng thời tiếp 
thu được lượng kiến thức có giá trị khá lớn 
trên nhiều lĩnh vực. Chính điều đó đã làm 
cho mỗi đại biểu như tôi, ngày càng trưởng 
thành về nhận thức, tư duy, góp phần thiết 
thực, trực tiếp nâng cao năng lực, phương 
pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc 
ở địa phương. Cho nên, nói rằng nghị 
trường cũng là một trường đại học lớn, theo 
tôi, rất đúng! 

“Làm được việc”, dân sẽ tin yêu 

- Từ thực tiễn 14 năm là đại biểu Quốc 
hội, theo ông, làm thế nào để được cử tri và 
Nhân dân tin tưởng, yêu mến? 
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- Theo tôi, ở đâu và bất cứ lúc nào, ở 
cương vị nào, điều đầu tiên mà cử tri yêu 
cầu là đại biểu phải luôn có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, 
với Nhân dân, đặt mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, 
đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên 
hàng đầu; thực sự tận tụy phục vụ Nhân 
dân; luôn nêu cao ý thức rèn luyện, gìn giữ 
đạo đức cách mạng; dám nói, dám bảo vệ 
cái đúng, bảo vệ lợi ích chính đáng của cử 
tri và nói chung là phải “làm được việc”, làm 
có kết quả thiết thực chứ không phải bằng 
lời hứa suông. 

Muốn được như thế, người đại biểu phải 
không ngừng nỗ lực rèn luyện và học tập để 
mở rộng và nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong quá trình tiếp tục đổi mới 
ngày càng sâu sắc và toàn diện của đất 
nước, đổi mới hoạt động của Quốc hội. Phải 
thực sự gần gũi, gắn bó với cử tri, lắng nghe, 
thấu hiểu và tôn trọng ý kiến cử tri, trăn trở 
với những nhu cầu bức xúc trong cuộc sống 
mà cử tri đã sẻ chia, gửi gắm cho mình; từ 
đó, cùng với Đoàn ĐBQH phối hợp chặt với 

địa phương tìm cách xử lý. Không thể đặt ra 
mục tiêu là tất cả kiến nghị cử tri đều được 
giải quyết ngay một lúc nhưng ít ra qua mỗi 
lần tiếp xúc cử tri cũng giải quyết có kết quả 
cụ thể 1 - 2 việc; để mỗi lần nghe đại biểu 
chuẩn bị tiếp xúc thì cử tri MONG, khi đại 
biểu đến thì cử tri MỪNG và khi đại biểu về 
thì cử tri MẾN. 

Anh em chúng tôi thường nói với nhau là 
mỗi đại biểu phải phấn đấu có “3 M” đó. Nói 
thì dễ nhưng thực sự không đơn giản chút 
nào, nếu đại biểu không chịu khó, nỗ lực với 
quyết tâm cao và nếu không có sự quan tâm 
cộng tác, phối hợp tích cực của chính quyền 
các cấp ở địa phương và sự hỗ trợ nhiệt tình 
của các bộ, ngành Trung ương. 

 - Xin cảm ơn ông! 

Anh Minh // 
https://www.daibieunhandan.vn/.- 2021 

(ngày 1 tháng 1) 

https://www.daibieunhandan.vn/gang-
het-suc-dem-niem-vui-den-cu-tri-

s2irmnlzxs-52039 

---------------------------------------------------------- 

HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN CHUẨN BỊ TỐT CÔNG TÁC 
TUYỂN QUÂN NĂM 2021 

áng 6/1/2021, Đoàn kiểm tra của 
Quân khu 7 do Đại tá  Nguyễn Công 
Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân 

khu 7 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại 
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công 
dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng NVQS 
huyện Đức Linh chủ động phát huy dân chủ 
cơ sở, vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn 
thể trong triển khai thực hiện, chú trọng đến 
chất lượng tuyển quân, ưu tiên tuyển chọn 
thanh niên nhập ngũ là công chức, viên 
chức, đảng viên có sức khỏe, lý lịch tốt, trình 
độ trung cấp, cao đẳng, đại học; Quy trình 
tuyển quân được thực hiện chặt chẽ ở 2 cấp 
và đảm bảo bình cử công khai. Năm 2021, 
chỉ tiêu giao quân của huyện là 177 công 
dân, trong đó nghĩa vụ quân sự là 150 công 
dân và nghĩa vụ công an là 27 công dân đủ 

điều kiện sức khỏe thực hiện NVQS năm 
2021.  

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Quân khu kết luận kiểm tra. 

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn 
Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân 
khu đánh giá cao kết quả tuyển chon, gọi 
công dân nhập ngũ của Hội đồng NVQS 
huyện Đức Linh, đặc biệt là công tác phối 
hợp giữa công an với cơ quan quân sự các 

S 
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cấp. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Quân khu đề nghị Hội đồng NVQS huyện 
Đức Linh cần tiếp tục quán triệt các văn bản, 
hướng dẫn, chỉ thị về công tác tuyển chọn, 
gọi công dân nhập ngũ của Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tư lệnh Quân khu và Luật NVQS năm 
2015. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực 
lượng công an nắm chắc lý lịch của công 
dân trúng tuyển NVQS; tiếp tục tuyên truyền 
Luật NVQS cho Nhân dân và thanh niên 
trong độ tuổi nhập ngũ. Tham mưu với chính 
quyền địa phương đổi mới nội dung, 
phương pháp, hình thức tổ chức hội trại tòng 
quân, lễ giao nhận quân chặt chẽ, chu đáo; 
hiệp đồng với đơn vị nhận quân về thời gian, 
danh sách nhận quân và hoàn thành tốt các 
quy trình còn lại của công tác tuyển quân 
trong thời gian tới.  

 Nhân dịp chuyến công tác, Đại tá Nguyễn 
Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân 
khu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận và 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Đức Linh đến 
thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hoành, 
107 tuổi, Mẹ đang sống tại Thị trấn Đức Tài, 
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Đại 
Nguyễn Công Anh ân cần thăm hỏi, động 
viên, gửi lời chúc tốt đẹp tới Mẹ và gia 

đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Mẹ, các 
thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến 
đấu, cống hiến, không tiếc hy sinh xương 
máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng 
quê hương, đất nước phát triển như hôm 
nay.   

Đoàn công tác đến thăm Mẹ VNAH Võ Thị Hoành. 

 
Nguyễn Hiền // 

https://baoquankhu7.vn.- 2021 
 (ngày 6 tháng 1) 

https://baoquankhu7.vn/huyen-duc-linh-
tinh-binh-thuan-chuan-bi-tot-cong-tac-
tuyen-quan-nam-2021--1540168827-

0021009s34010gs 

----------------------------------------------------------- 

LÃNH ĐẠO TỈNH ỦY BÌNH THUẬN CHÚC TẾT BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 

áng 16/1, đồng chí Dương Văn An, Bí 
thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng đoàn 
công tác lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh 

đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 
Quân khu 7. Đón tiếp đoàn có Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Hiệu, Bí thư Đảng ủy Cục 
Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận, đồng 
chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng 
cám ơn các đồng chí trong Thường vụ Đảng 
ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ 
quan Quân khu trong thời gian qua luôn 
quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho 
tỉnh Bình Thuận nói chung và LLVT tỉnh thực 
hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa 
phương, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần 
giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chúc Tết Bộ Tư 
lệnh Quân khu. 

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận gửi lời chúc tốt 
đẹp nhất đến các đồng chí trong Thường vụ 
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, 
chiến sĩ trong LLVT Quân khu luôn mạnh 
khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, 
luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà 
nước và Quân đội giao. 

S 
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Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư 
lệnh Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Văn 
Hiệu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ 
nhiệm Chính trị Quân khu cảm ơn những 
tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận đối với Bộ Tư lệnh Quân 
khu và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu. 

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu chúc các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh 
đạo các ban, ngành, Nhân dân trên địa bản 
tỉnh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp 
tục lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đạt được nhiều 
thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế-
xã hội và quốc phòng an ninh năm 2021. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng quà chúc 
Tết Bộ Tư lệnh Quân khu. 

Long Hồ //  
https://baoquankhu7.vn.- 2021  

(ngày 16 tháng 1) 

https://baoquankhu7.vn/lanh-dao-tinh-uy-
binh-thuan-chuc-tet-bo-tu-lenh-quan-khu-7-

1219989695-0021157s34010gs 

---------------------------------------------------------- 

LỄ CHUYỂN GIAO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
TỈNH BÌNH THUẬN TỪ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI VỀ UBND 

TỈNH QUẢN LÝ  

BND tỉnh tổ chức Lễ chuyển giao Văn 
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ 
Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh 

quản lý. Dự Lễ có các đồng chí Phạm Đình 
Toản - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội; 
Huỳnh Thanh Cảnh - Trưởng Đoàn đại biểu 
Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận; cùng cán 
bộ công chức, người lao động Văn phòng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê 

Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.  

Tại lễ chuyển giao, đại diện Văn phòng 
Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 
1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành 
lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Đồng thời, 
công bố Quyết định về điều động công chức 
lao động hợp đồng, theo đó điều động 5 
công chức và 3 lao động hợp đồng từ Văn 
phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận trực 
thuộc Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh 
Bình Thuận quản lý. 

Thực hiện Nghị quyết 1004 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, tại kỳ họp thứ 11, 
HĐND tỉnh Bình Thuận đã thông qua Nghị 
quyết số 55/NQ-HĐND về việc thành lập 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình 
Thuận. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2021. Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh 
Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 
128/QĐ-UBND tiếp nhận và điều động công 
chức, hợp đồng lao động, theo đó, 5 công 
chức và 3 lao động hợp đồng từ Văn phòng 
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Đoàn ĐBQH tỉnh trực thuộc Văn phòng 
Quốc hội được tiếp nhận và điều động đến 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình 
Thuận công tác, kể từ ngày 01/01/2021. 

 

Phát biểu tại lễ chuyển giao, ông Phạm 
Đình Toản - Phó Chủ nhiệm Văn phòng 
Quốc Hội đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
Bình Thuận thời gian tới tiếp tục quan tâm, 
động viên, tạo điều kiện để công chức, 
người lao động được chuyển giao về Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời 
mong muốn các công chức, người lao động 
được chuyển giao tiếp tục phát huy tinh thần 
trách nhiệm, lòng nhiệt tình và những kinh 
nghiệm công tác, tham mưu giúp việc, góp 

phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. 

Đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn 
Văn phòng Quốc hội đã tạo điều kiện để 
thực hiện việc chuyển giao Văn phòng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Bình Thuận từ Văn phòng Quốc 
hội về UBND tỉnh Bình Thuận quản lý. Đồng 
chí cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp 
tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên 
môn, nghiệp vụ… để các cán bộ, công chức 
lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh thực hiện tốt việc tham mưu, giúp việc, 
phục vụ cho hoạt động của Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới. 
Về phía UBND tỉnh, đồng chí cho biết, sau 
khi tiếp nhận bàn giao sẽ phân công, ổn định 
bộ máy, đội ngũ công chức, người lao động 
của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
để đơn vị mới thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định./. 

// http://quochoi.vn.- 2021 
 (ngày 18 tháng 1) 

http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-
dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=51329

---------------------------------------------------------- 

ÔNG LÊ TUẤN PHONG ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH UBND 
TỈNH BÌNH THUẬN 

ng Lê Tuấn Phong (SN 1974) được 
bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận. 

Chiều 18/1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 
8 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, các đại 
biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong 
(Phó Chủ tịch UBND tỉnh). 

Với trên 98% đại biểu HĐND tỉnh tham dự 
kỳ họp đã bầu ông Lê Tuấn Phong giữ chức 
Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Trước đó, ngày 13/1 Ban Bí thư Trung 
ương Đảng đã có quyết định chuẩn y chức 
vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 
đối với ông Lê Tuấn Phong. 

  
Ông Lê Tuấn Phong, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận 

Ô 

http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=51329
http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=51329
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Ông Lê Tuấn Phong sinh ngày 10/9/1974. 
Quê quán: xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận, Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Trình độ chuyên môn thạc sĩ 
Kỹ thuật.  

Ông Phong từng là Phó Chủ tịch UBND 
TP Phan Thiết, Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 – HĐND tỉnh 
Bình Thuận khoá X đã tiến hành bầu bổ 
sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông 

Nguyễn Hữu Thông- Giám đốc Sở Tư pháp, 
Nguyễn Tấn Lê - Giám đốc Sở Giao thông 
vận tải. 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 18 tháng 1) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-le-
tuan-phong-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-

ubnd-tinh-binh-thuan-706512.html 

 

--------------------------------------------------------- 

ÔNG LÊ TUẤN PHONG ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

au khi được chuẩn y, Tỉnh ủy Bình 
Thuận sẽ giới thiệu bầu ông Phong 
làm Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chiều 5/1, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Bình Thuận đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để 
kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Lê Tuấn Phong, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã 
giới thiệu ông Lê Tuấn Phong, Ủy viên 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
để lấy phiếu giới thiệu, thực hiện quy trình 
công tác cán bộ đối với chức danh Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Kết quả, có 46/48/50 Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh đồng ý giới thiệu bầu ông 
Lê Tuấn Phong vào chức danh Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 92%. 

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa 
XIV) Lê Tuấn Phong sinh 1974, quê quán: 
xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận. Ông Phong là Thạc sỹ Kỹ thuật 
xây dựng, Kỹ sư Xây dựng cầu đường. 

Ông Lê Tuấn Phong đã kinh qua các công 
việc: Tháng 4/1998 - 02/2002, ông là chuyên 
viên Phòng Quản lý giao thông, Sở Giao 
thông vận tải. 

Từ tháng 3/2002, ông là chuyên viên 
Phòng Quản lý xây dựng cơ bản, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; sau đó, ông giữ các chức 
vụ Phó Trưởng phòng Quản lý dự án, Phó 
Trưởng phòng Kinh tế, Phó Trưởng phòng 
Thẩm định, Trưởng phòng Thẩm định, thuộc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Tháng 4/2010, ông giữ chức Phó Chủ tịch 
UBND TP Phan Thiết. Từ tháng 8/2012, là 
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
tháng 4/2016 - 11/2018 là Tỉnh ủy viên, Giám 
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Từ tháng 11/2018 - 10/2020, ông được 
bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận. 

Từ ngày 27/10/2020 đến nay là Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh. 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 5 tháng 1) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-
tri/ong-le-tuan-phong-duoc-bau-pho-bi-thu-

tinh-uy-binh-thuan-703151.html 

S 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-le-tuan-phong-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-706512.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-le-tuan-phong-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-706512.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-le-tuan-phong-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-706512.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-le-tuan-phong-duoc-bau-pho-bi-thu-tinh-uy-binh-thuan-703151.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-le-tuan-phong-duoc-bau-pho-bi-thu-tinh-uy-binh-thuan-703151.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-le-tuan-phong-duoc-bau-pho-bi-thu-tinh-uy-binh-thuan-703151.html
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QUÂN KHU 7 KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN TẠI 
HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 5/1/2021, Đoàn công tác Quân 
khu 7 do Đại tá Nguyễn Công Anh, 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 

làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác tuyển 
chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 tại 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Đoàn kiểm tra hệ thống sổ sách. 

Thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 
huyện Tuy Phong thực hiện nghiêm Luật 
Nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác tuyên 
truyền giáo dục, vận động mọi tầng lớp Nhân 
dân. Công tác lập danh sách rà soát, đăng 
ký, quản lý công dân đủ 17 tuổi và phúc tra 
nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập 
ngũ ở địa phương đến tổ chức phát lệnh gọi 
khám sơ tuyển chặt chẽ, đúng đối tượng. 
Năm 2021, chỉ tiêu giao quân của huyện là 
171 công dân, trong đó nghĩa vụ quân sự là 
145 công dân và nghĩa vụ công an là 26 
công dân.   

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Quân khu kết luận buổi kiểm tra.     

Qua kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi 
công dân nhập ngũ, Đại tá Nguyễn Công 
Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, của 
cấp ủy, chính quyền huyện Tuy Phong về 
công tác tuyển chọn, gọi công dân lên 
đường nhập ngũ, đã quán triệt thực hiện 
nghiêm Luật NVQS. Đồng thời đề nghị, tập 
trung công tác tuyển quân, nâng cao chất 
lượng tuyển quân; Đồng thời xử lý nghiêm 
các trường hợp trốn, tránh NVQS. Thực hiện 
tốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về, tạo điều kiện để họ 
có công việc, thu nhập ổn định cuộc sống.  

Nguyễn Hiền // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021  

(ngày 5 tháng 1 ) 

https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-
kiem-tra-cong-tac-tuyen-quan-tai-huyen-
tuy-phong-tinh-binh-thuan--1382628070-

0020997s34010gs 

----------------------------------------------------------- 

THIẾU TƯỚNG ĐỖ VĂN BẢNH, PHÓ CHÍNH ỦY QUÂN KHU 7 
THĂM, CHÚC TẾT TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 21/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ 
chức đoàn cán bộ do Thiếu tướng Đỗ 
Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân 

khu làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS, Biên phòng, 
Công an tỉnh, Lữ đoàn 681 Hải quân, Tòa 

Giám mục Phan Thiết, Tập đoàn Rạng Đông 
và các đơn vị thuộc Bộ CHQS và Biên phòng 
tỉnh. Tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Công 
Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và 
đại biểu các cơ quan Quân khu.  

N 

N 

https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-cong-tac-tuyen-quan-tai-huyen-tuy-phong-tinh-binh-thuan--1382628070-0020997s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-cong-tac-tuyen-quan-tai-huyen-tuy-phong-tinh-binh-thuan--1382628070-0020997s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-cong-tac-tuyen-quan-tai-huyen-tuy-phong-tinh-binh-thuan--1382628070-0020997s34010gs
https://baoquankhu7.vn/quan-khu-7-kiem-tra-cong-tac-tuyen-quan-tai-huyen-tuy-phong-tinh-binh-thuan--1382628070-0020997s34010gs
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Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh tặng quà Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Bình Thuận. 

Đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh cảm ơn sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Bình Thuận đối với LLVT tỉnh và các đơn 
vị Quân đội đóng quân trên địa bàn trong 
thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 
Quân khu 7 mong muốn cấp ủy, chính quyền 
tỉnh Bình Thuận thường xuyên quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân 
dân, xây dựng tỉnh Bình Thuận thành khu 
vực phòng thủ vững chắc. 

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh chúc Tết Tòa Giám mục 
Phan Thiết. 

Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy 
tỉnh Bình Thuận thông tin với đoàn những 
kết quả nổi bật của địa phương về kinh tế, 
xã hội, quốc phòng, an ninh. Năm 2020, tuy 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hạn hán nhưng 
tăng trưởng của tỉnh đạt trên 4,5%; thu thuế 
đạt chỉ tiêu đề ra (trên 10 ngàn tỷ đồng). Các 
công trình hạ tầng phục vụ an sinh xã hội, 
chăm lo cho người có công, hộ nghèo được 
tỉnh quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả 
tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và 
tăng cường. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An 
trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 

Quân khu 7; các cơ quan Quân khu trong 
năm qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 
tạo điều kiện cho tỉnh Bình Thuận thực hiện 
tốt nhiệm vụ, nhất là công tác quân sự, quốc 
phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, 
góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đến thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Phan 
Thiết, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh gửi lời chúc 
mừng năm mới đến giám mục, linh mục, các 
tu sĩ, giáo dân trong tỉnh Bình Thuận đón 
xuân Tân Sửu 2021 hạnh phúc, thịnh 
vượng. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 
mong rằng các giám mục, linh mục tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền, LLVT địa 
phương trong các hoạt động thiện nguyện, 
luôn đồng hành cùng chính quyền xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Giám mục Đỗ Mạnh Hùng, Giám 
mục Chính tòa giáo phận Phan Thiết cảm ơn 
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã ưu ái 
dành nhiều tình cảm, vận chất, tinh thần để 
cùng các nhà thờ, giáo xứ làm công trình 
phục vụ giáo dân. Quân khu 7 đã ủng hộ xây 
dựng khu liên hợp thể dục, thể thao ở giáo 
xứ Hòa Vinh. LLVT tỉnh Bình Thuận cùng 
các giáo xứ, nhà thờ xây dựng 17 ngôi nhà 
đoàn kết tặng giáo dân và phối hợp làm các 
hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa. 

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh chúc Tết tập đoàn Rạng 
Đông. 

Đến thăm Tập đoàn Rạng Đông, Thiếu 
tướng Đỗ Văn Bảnh cảm ơn tập đoàn trong 
năm qua đã đóng góp rất nhiều về sức 
người, kinh phí, cùng với Quân khu xây 
dựng các công trình phục vụ Nhân dân vùng 
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biên giới. Tập đoàn đã quan tâm đầu tư xây 
dựng các công trình phục vụ Nhân dân, an 
sinh xã hội và xây dựng củng cố quốc 
phòng, an ninh trên địa bàn quân khu 7 và 
tỉnh Bình Thuận. 

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh tặng quà Lữ đoàn 681. 

Đến thăm, chúc tết Lữ đoàn 681, Vùng 2 
Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Bình 
Thuận. Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh 
trong năm 2020, công tác trực Tết, vui xuân 
cho cán bộ, chiến sĩ và chăm lo gia đình 

chính sách đón xuân Tân Sửu 2021 của các 
đơn vị, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh biểu 
dương những kết quả mà các đơn vị LLVT 
tỉnh đã đạt được. Đồng chí Phó Chính ủy 
Quân khu đánh giá cao việc Bộ CHQS tỉnh, 
các đơn vị đóng quân trên địa bàn thường 
xuyên phối hợp, nắm chắc tình hình, kịp thời 
làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm 
vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng 
an ninh, tạo sức mạnh tổng hợp thế trận 
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân. Đồng chí Phó Chính ủy yêu cầu các 
đơn vị đề cao nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến 
đấu, cảnh giác để không bị bất ngờ trong 
mọi tình huống, gìn giữ an ninh chính trị cho 
Nhân dân vui xuân, đón Tết. 

                                                                  
Duy Thỉnh – Nguyễn Hiền // 

https://baoquankhu7.vn.- 2021 
 (ngày 21 tháng 1) 

https://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-do-
van-banh-pho-chinh-uy-quan-khu-7-tham-
chuc-tet-tai-tinh-binh-thuan--1093350664-

0021251s34010gs

---------------------------------------------------------- 

THỦ TƯỚNG PHÊ CHUẨN CHỨC VỤ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

hủ tướng Chính phủ ký quyết định phê 
chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch 
Bình Thuận và phê chuẩn kết quả bầu 

bổ sung tân Chủ tịch UBND tỉnh.  

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng 
hoa cho ông Lê Tuấn Phong (trái) 

Ngày 28-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã ký quyết định số 139/QĐ-TTg, 
phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ 

tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-
2021 đối với ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký 
quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn 
Ngọc Hai.  

Ông Hai nghỉ hưu trước tuổi và được 
hưởng các chế độ chính sách theo quy định. 

Chiều 18-1, tại kỳ họp chuyên đề (lần 8) 
HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, các đại biểu 
đã bỏ phiếu bầu ông Lê Tuấn Phong, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-
2021, với 50/51 phiếu tán thành. 

 

T 

https://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-do-van-banh-pho-chinh-uy-quan-khu-7-tham-chuc-tet-tai-tinh-binh-thuan--1093350664-0021251s34010gs
https://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-do-van-banh-pho-chinh-uy-quan-khu-7-tham-chuc-tet-tai-tinh-binh-thuan--1093350664-0021251s34010gs
https://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-do-van-banh-pho-chinh-uy-quan-khu-7-tham-chuc-tet-tai-tinh-binh-thuan--1093350664-0021251s34010gs
https://baoquankhu7.vn/thieu-tuong-do-van-banh-pho-chinh-uy-quan-khu-7-tham-chuc-tet-tai-tinh-binh-thuan--1093350664-0021251s34010gs
https://plo.vn/tags/IFRo4bunIFTGsOG7m25nIENow61uaCBQaOG7pw==/thu-tuong-chinh-phu.html
https://plo.vn/tags/IELhu5UgU3VuZw==/bo-sung.html
https://plo.vn/tags/IE5oaeG7h20gS-G7sw==/nhiem-ky.html
https://plo.vn/tags/TMOqIFR14bqlbiBQaG9uZw==/le-tuan-phong.html
https://plo.vn/tags/IE1p4buFbiBOaGnhu4dt/mien-nhiem.html
https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIE5n4buNYyBIYWk=/nguyen-ngoc-hai.html
https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIE5n4buNYyBIYWk=/nguyen-ngoc-hai.html
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Ông Lê Tuấn Phong, tân Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận 

Trước đó, ngày 13-1, thay mặt Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư 
Trần Quốc Vượng đã ký quyết định chuẩn y 
ông Lê Tuấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức 
vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 
2021-2025. 

Ông Lê Tuấn Phong, sinh năm 1974, quê 
xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận. 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng; Lý luận chính trị: Cao cấp 

5-1998 – 2-2002: Chuyên viên Sở GTVT 
Bình Thuận 

3-2002 – 8-2002: Chuyên viên Sở 
KH&ĐT Bình Thuận 

9-2002 – 6-2003: Phó trưởng phòng 
Quản lý dự án Sở KH&ĐT 

7-2003 – 6-2004: Phó trưởng phòng Kinh 
tế Sở KH&ĐT 

7-2004 – 4-2008, Phó trưởng phòng - 
Phòng Thẩm định Sở KH&ĐT 

5-2008 – 3-2010: Trưởng phòng - Phòng 
Thẩm định Sở KH&ĐT 

4-2010 – 7-2012: Phó Chủ tịch UBND TP 
Phan Thiết 

8-2012 – 3-2016: Phó Giám đốc Sở 
KH&ĐT Bình Thuận 

4-2016 – 11-2018: Tỉnh ủy viên, Giám 
đốc Sở KH&ĐT Bình Thuận 

Từ tháng 11-2018 đến 27-1-2021: Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 29 tháng 1) 

https://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-phe-
chuan-chuc-vu-chu-tich-ubnd-tinh-binh-

thuan-964600.html 

 

----------------------------------------------------------- 

TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM, VỆ TINH BẢO VỆ RỪNG 
BÌNH THUẬN 

ắt đầu từ tháng 2-2021, Bình Thuận 
triển khai nhận ảnh vệ tinh Sentinel 2 
để giám sát tài nguyên rừng. 

Ngày 29-1, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh vừa ký văn bản gởi Sở 
NN&PTNT; Sở Tài chính; Sở TT&TT và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan 
đến thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ 
viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công 
tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng”. Tỉnh Bình Thuận từ Google Earth 

B 

https://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-phe-chuan-chuc-vu-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-964600.html
https://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-phe-chuan-chuc-vu-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-964600.html
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Theo đó, đến nay Sở NN&PTNT đã phối 
hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện và 
đã hoàn thành khối lượng công việc theo đề 
cương dự toán dự án đã được phê duyệt. 
Đây là dự án hết sức cần thiết và cấp bách 
trong giai đoạn công nghệ số hiện nay, được 
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm 
chỉ đạo từ năm 2018.  

Hiện toàn bộ sản phẩm của dự án đã 
được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm và đã 
kích hoạt phần mềm quản lý, giám sát tài 
nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  

Bắt đầu từ tháng 02-2021, dự án sẽ đi vào 
hoạt động. Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ 
rừng, Hạt Kiểm lâm các huyện đưa vào theo 
dõi và định kỳ tổng hợp báo cáo diễn biến 
rừng trong thời gian 15 ngày/lần.  

Cụ thể vào hai ngày 2 và ngày 16 hàng 
tháng, hệ thống phần mềm tự động giải đoán 
ảnh vệ tinh Sentinel 2 mới nhất để phát hiện 
các điểm mất rừng. Sau khi phát hiện, hệ 
thống tự động gửi email và tin nhắn cảnh 
báo mất rừng tới các cấp quản lý có liên 
quan.  

Thông tin gửi đi bao gồm: cấp hành chính, 
tiểu khu, khoảnh/lô, đối tượng rừng, chủ 
rừng, số lượng điểm và diện tích bị mất. Khi 
nhận tin cảnh báo, người quản lý, công chức 
kiểm lâm sử dụng máy tính để bàn, điện 
thoại di động, máy tính bảng đăng nhập vào 
hệ thống và xem vị trí điểm cảnh báo trên 
ảnh vệ tinh mới nhất để kiểm chứng tin cảnh 
báo và thực hiện công tác chỉ đạo, điều 
hành.  

Riêng đối với cán bộ kiểm lâm địa bàn, sử 
dụng tài khoản được cấp để xem vị trí các 
điểm cảnh báo bản đồ và sử dụng file bản 
đồ hệ thống gửi qua thư ra ngoài hiện 
trường điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ 
việc, thu thập dữ liệu, thông tin, cập nhật vào 
phần mềm.  

Dữ liệu sau khi cập nhật được truyền về 
trung tâm dữ liệu tại Chi cục Kiểm lâm để có 
hướng xử lý kịp thời, triệt để. Thông tin các 
điểm cảnh báo sẽ được hệ thống tự động xử 
lý và tạo báo cáo thống kê biến động theo 
tháng, quý, năm cho từng cấp quản lý và 
đơn vị chủ rừng. 

Bình Thuận từng giám sát các vụ cháy rừng bằng 
máy bay không người lái. Ảnh: ĐC 

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT căn cứ quy 
trình vận hành và sử dụng hệ thống Webgis 
quản lý, giám sát tài nguyên rừng Bình 
Thuận, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quy chế quản lý việc vận hành và 
sử dụng hệ thống WebGis để triển khai thực 
hiện ngay từ tháng 2-2021.  

Sở chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông và đơn vị tư vấn nghiên cứu 
tăng độ chính xác khả năng cảnh báo của 
phần mềm, nhất là đối với rừng tự nhiên có 
độ chính xác bởi chỉ mới đạt 66,5%.  

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên 
bảo dưỡng, duy trì và vận hành phần mềm 
một cách hiệu quả. Trong quá trình vận 
hành, nếu tốc độ đường truyền và hoạt động 
của máy chủ không đảm bảo phải báo cáo 
kịp thời để xem xét, giải quyết.  

Đồng thời, nghiên cứu ban hành Sổ tay 
giám sát hành trình hoạt động của lực lượng 
chuyên trách bảo vệ rừng, lực lượng kiểm 
lâm trong hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng 
để kiểm tra, theo dõi. Tiếp tục triển khai thực 
hiện nhiệm vụ cập nhật, theo dõi diễn biến 
tài nguyên rừng bằng hệ thống máy tính 
bảng; theo dõi, quản lý máy tính bảng và hệ 
thống quản lý tài nguyên rừng bằng máy tính 
bảng trên địa bàn toàn tỉnh…. 

Sau 2 tháng hoạt động, Sở NN&PTNT 
chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, 
đơn vị liên quan có đánh giá toàn diện về dự 
án, rút ra những tồn tại bất cập và đề xuất 
những việc làm tiếp theo. Báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 10-4.  

Sở TT&TT chỉ đạo Trung tâm Công nghệ 
thông tin hỗ trợ lắp đặt máy chủ để vận hành 
hoạt động phần mềm. Các địa phương tổ 
chức kiểm tra, tuyên truyền việc triển khai 

https://plo.vn/tags/IEThu7Egw4Fu/du-an.html
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ứng dụng phần mềm cùng trang thiết bị công 
nghệ thông tin hiện đại trong việc quản lý, 
bảo vệ và xử lý hành vi xâm phạm tài nguyên 
rừng đến từng địa bàn cấp xã có rừng nhằm 
răn đe ngăn ngừa tình trạng chặt phá rừng 
trái phép góp phần nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý, bảo vệ rừng.  

Thành lập Tổ chuyên trách cấp huyện để 
quản lý, vận hành phần mềm trên địa bàn 
từng huyện. Chỉ đạo cho các cơ quan Kiểm 
lâm, chủ rừng, UBND cấp xã tổ chức kiểm 
tra, xác minh thông tin cảnh báo mất rừng 

theo tin nhắn, Email được hệ thống gửi đến; 
chỉ đạo các đơn vị hành chính cấp xã, 
phường, thị trấn có rừng thực hiện theo 
đúng quy trình vận hành và sử dụng hệ 
thống Webgis quản lý, giám sát tài nguyên 
rừng tỉnh Bình Thuận sau khi được UBND 
tỉnh ban hành. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 29 tháng 1) 

https://plo.vn/thoi-su/trien-khai-cong-
nghe-vien-tham-ve-tinh-bao-ve-rung-binh-

thuan-964516.html

----------------------------------------------------------- 

TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC VĨNH TÂN ĐÓN LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH THUẬN 
TỚI THĂM VÀ CHÚC TẾT  

hân dịp tết Tân Sửu 2021, chiều ngày 
19/01/2021, ông Phan Văn Đăng - Ủy 
viên Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm 

UBKT Tỉnh ủy đã đại diện Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh Bình Thuận và Lãnh đạo huyện 
Tuy Phong đến thăm, chúc tết Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân (NMNĐ Vĩnh Tân 1, Vĩnh 
Tân 2, Vĩnh Tân 4). 

Đón tiếp và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, 
huyện Tuy Phong có các đồng chí Lãnh đạo NMNĐ 
Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và Trưởng một số 
đơn vị của các Nhà máy. 

Thay mặt lãnh đạo từng nhà máy đã báo 
cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
năm 2020, kế hoạch năm 2021; công tác 
chuẩn bị cho việc đảm bảo phát điện liên tục 
phục vụ nhân dân đón tết cổ truyền. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phan Văn 
Đăng biểu dương sự nỗ lực của các nhà 
máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong 
việc cung ứng điện, đóng góp ngân sách 
tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương và chúc mừng về những thành 

quả đạt được của các nhà máy tại Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân trong thời gian qua và đề 
nghị các nhà máy tiếp tục phát huy những 
kết quả đã đạt được trong năm mới; đồng 
thời chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân 
viên mỗi đơn vị dồi dào sức khỏe, hạnh 
phúc, thắng lợi. 

Một số hình ảnh: 

Đại diện Lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 
phát biểu 

Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu 

N 
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Minh Trí // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2021 

 (ngày 20 tháng 1) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/trung-
tam-dien-luc-vinh-tan-don-lanh-dao-tinh-

binh-thuan-toi-tham-va-chuc-tet-78309.htm 

------------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN - TRUNG TÂM ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI CỦA VIỆT NAM 

ình Thuận là địa phương có tiềm năng 
về năng lượng gió ngoài khơi và năng 
lượng mặt trời thuộc loại cao nhất ở 

Việt Nam hiện nay, với số giờ gió, giờ nắng 
trung bình cao hơn nhiều so số giờ trung 
bình ở các tỉnh phía nam, tốc độ gió, bức xạ 
nhiệt cao và ổn định, rất thuận lợi để phát 
triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời.  

 

Xác định được tầm quan trọng của nguồn 
năng lượng tái tạo, Sở Công thương đã 
tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận lập Quy 
hoạch phát triển điện gió, điện mặt trời giai 
đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030, nhằm xác định các khu vực tiềm năng 
phát triển điện gió, điện mặt trời và đã được 
Bộ Công thương phê duyệt vào năm 2012. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của 
tỉnh Bình Thuận trong việc khai thác tiềm 

năng năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi và 
tích cực đôn đốc triển khai các dự án năng 
lượng, đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
có 20 dự án điện gió, với tổng công suất 
812,5 MW đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia và Bộ Công thương phê duyệt 
Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình 
Thuận. Trong đó, 14 dự án đã được UBND 
tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, với 
tổng công suất 598 MW. 

Đặc biệt vào ngày 21-1 vừa qua, trong 
buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác Đại sứ 
quán Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại 
Việt Nam cùng Tập đoàn năng lượng 
Enterprize Energy về dự án phát triển điện 
gió ngoài khơi Thăng Long Wind, đồng chí 
Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
đã nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Bình Thuận lần thứ 14 đã xác định phát 
triển công nghiệp là một trong ba trụ cột. Tại 
nhiệm kỳ này, tỉnh đề ra quyết tâm thực hiện 
mục tiêu trọng tâm là phát triển năng lượng 
tái tạo theo tinh thần Nghị quyết 55-NQ/TW 
năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng 
chiến lược phát triển năng lượng quốc gia 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045. 

B 
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Sau đó, cũng trong buổi làm việc của 
đoàn, đồng chí Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết, hiện nay, tỉnh đang có 
nhiều chính sách để thu hút các nhà đầu tư 
tiềm năng vào lĩnh vực này, đặc biệt là phát 
triển điện gió ngoài khơi và tập thể lãnh đạo 
tỉnh rất hy vọng dự án điện gió ngoài khơi 
Thăng Long Wind sớm được triển khai. 

Là dự án duy nhất nhận được giấy phép 
khảo sát của Thủ tướng Chính phủ vào 
tháng 1-2019, nhận được sự ủng hộ từ phía 
tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Enterprize 
Energy triển khai thực hiện khảo sát, đo đạc 
thu thập số liệu gió ngoài khơi. Sau 12 tháng 
đo gió liên tục, kết quả đo tốc độ gió khoảng 
10 m/s và có thể vận hành tua-bin từ 10 - 17 
MW. 

Ngày 30-9-2020, trong buổi gặp mặt Thứ 
trưởng Thương mại Vương quốc Anh, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ý 
tưởng đầu tư của Tập đoàn Enterprize 
Energy tại tỉnh Bình Thuận. Báo cáo với Thủ 
tướng, Chủ tịch Tập đoàn năng lượng 
Enterprize Energy Ian Hatton cho biết, hiện 
nay Tập đoàn đang hợp tác chặt chẽ, tích 
cực với UBND tỉnh Bình Thuận và các đối 
tác Việt Nam để triển khai dự án. 

Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long 
Wind được đánh giá mang lại nhiều lợi ích 
cho nền kinh tế Việt Nam và địa phương. 
Đây là dự án nước xanh tầm cỡ thế giới, dự 
án điện gió ngoài khơi lớn nhất tại Việt Nam, 
với tổng công suất dự kiến lắp đặt 3.400 
MW, tổng mức đầu tư 11,9 tỷ USD, có vị trí 
cách mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận từ 20 - 50 
km. 

Tập đoàn Enterprize Energy đang phối 
hợp các đối tác, nhà thầu trong và ngoài 

nước quyết tâm triển khai dự án trong năm 
giai đoạn, trong đó sẽ xây dựng 600 - 800 
MW mỗi giai đoạn. Dự án Thăng Long Wind 
có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam. Theo 
tính toán, các ngành công nghiệp, dịch vụ ở 
Việt Nam có tiềm năng cung cấp tối thiểu 
50% tổng giá trị đầu tư của dự án bao gồm 
khảo sát, tư vấn thiết kế, mua sắm, gia công 
chế tạo chân đế, tháp gió, trạm biến áp trong 
bờ, kho bãi lưu chứa, căn cứ hậu cần tương 
đương giá trị từ 6 đến 8,3 tỷ USD trong tổng 
vốn đầu tư. Công việc phục vụ bảo trì, bảo 
dưỡng kéo dài ít nhất 25 năm sau khi dự án 
đi vào hoạt động. 

Khi dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long 
Wind hoàn thành, sản lượng điện có thể đạt 
khoảng 15 tỷ kW giờ mỗi năm. Dự án cũng 
giải quyết vấn đề giảm phát thải khí CO2. 
Gió ngoài khơi không phải là công nghệ gây 
ô nhiễm. Trên thực tế, dự án có thể giảm 
lượng khí thải CO2 khoảng 16 triệu tấn mỗi 
năm, tương đương với năng lượng sản sinh 
từ phát điện bằng than. 

Ông Ian Hatton bày tỏ mong muốn dự án 
điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind sớm 
được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII, trong 
đó giai đoạn một khoảng 600 MW dự kiến 
hoàn thành vào năm 2025 - 2026 và giai 
đoạn cuối dự kiến vào năm 2029 - 2030. 

 
Chiến Thắng // 

https://nhandan.com.vn.- 2021 
 (ngày 29 tháng 1) 

https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-
nghiep/binh-thuan-trung-tam-dien-gio-

ngoai-khoi-cua-viet-nam-633410/ 

 

--------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN CÔNG BỐ 56 SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN OCOP  

áng 18/1, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ 
chức công bố, trao giấy công nhận 

các sản phẩm được xếp hạng sao OCOP 
cấp tỉnh năm 2020.  

Theo đó, toàn tỉnh có 56 sản phẩn được 
công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở 

lên. Cụ thể, 30 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 
26 sản phẩm đạt 4 sao. 

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
cho biết, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với 
ngành công thương, du lịch… thực hiện xúc 
tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Sở giới 

S 
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thiệu, trưng bày sản phẩm của địa phương, 
kết hợp trưng bày tại các điểm du lịch, khách 
sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu 
thị, chợ... đối với các sản phẩm từ 3-4 sao 
đã được công nhận. 

Một số sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Thuận. 

Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông 
nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế 
ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, từ năm 
2019 đến nay, Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) tại Bình Thuận đã đạt được 
kết quả bước đầu, góp phần nâng cao giá trị 
sản phẩm và thu nhập cho người dân. 

Các sản phẩm tham gia Chương trình 
OCOP trên địa bàn tỉnh tập trung vào các 
nhóm ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược 
là đặc trưng, thế mạnh của địa phương như: 
trái thanh long tươi, thanh long sấy dẻo, siro 
thanh long, rượu vang thanh long, nước 
mắm truyền thống, cá cơm, gạo, hạt điều 
rang muối… 

Tính đến cuối năm 2020, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã phối hợp đơn vị 
tư vấn hỗ trợ cho 51 chủ thể với 82 sản 
phẩm tham gia Chương trình OCOP trong 
năm 2020 với đa dạng sản phẩm: rau củ quả 
tươi, thịt trứng sữa, chế biến thủy hải sản... 

Để OCOP thực sự là chương trình phát 
triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng 
phát huy nội lực và gia tăng giá trị, nâng cao 
đời sống, tăng thu nhập của người dân, 
trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận tiếp tục 
rà soát, đánh giá những sản phẩm truyền 
thống, sản phẩm có lợi thế ở khu vực nông 
thôn có tiềm năng tham gia OCOP. 

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tiếp tục hỗ trợ các tổ chức sản 
xuất kinh doanh phát triển sản phẩm mới; 
trong đó tập trung vào các sản phẩm truyền 
thống, sản phẩm lợi thế, sản phẩm chế biến 
có giá trị gia tăng. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 
2025, Bình Thuận có từ 3 - 5 sản phẩm 
OCOP được công nhận 5 sao cấp quốc gia; 
100 sản phẩm 3 - 4 sao cấp tỉnh và nâng cấp 
các sản phẩm đã đạt OCOP. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2021 (ngày 18 tháng 1) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/binh-thuan-
cong-bo-56-san-pham-dat-tieu-chuan-ocop-

20210118135246063.htm 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN: ĐẠT VÀ VƯỢT TẤT CẢ 12 CHỈ TIÊU CÔNG TÁC ĐOÀN 
NĂM 2020 

ù gặp khó khăn do tác động của dịch 
bệnh Covid-19, tuy nhiên các cấp bộ 
Đoàn tỉnh Bình Thuận đã chủ động, 

sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức tổ 
chức hoạt động đảm bảo phù hợp với diễn 
biến của tình hình dịch bệnh và yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ngày 14/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ 
chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển 
khai chương trình công tác năm 2021. 

Tặng cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong công 
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 

D 
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Năm 2020, công tác Đoàn và phong trào 
thanh thiếu nhi cả nước nói chung diễn ra 
trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó 
khăn; đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch 
Covid -19 diễn biến phức tạp, đã tác động 
gây khó khăn đến việc tổ chức các hoạt 
động phong trào của Đoàn. Tuy nhiên, với 
tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, các 
cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, 
triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề 
ra; các cấp đã chủ động rà soát, điều chỉnh 
chương trình, kế hoạch công tác, triển khai 
đảm bảo các nội dung hoạt động phù hợp 
với diễn biến của tình hình dịch bệnh và yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị được giao. 

Kết quả, 12/12 chỉ tiêu công tác thực hiện 
cơ bản đều đạt và vượt. Nổi bật trong năm 
như là vận động các nguồn lực với tổng trị 
giá gần 2,9 tỷ đồng nhằm hỗ trợ công tác 
tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 và tình nguyện hỗ trợ giúp đỡ bà 
con nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch bệnh; tổ chức trao tặng 
Công trình “Chung tay vì sức khỏe cộng 
đồng” tại Công viên Đồi Dương – Thành phố 
Phan Thiết; thực hiện 10 Công trình “Khu vui 
chơi cho thiếu nhi” tại các Huyện, Thị, Thành 
phố trên địa bàn tỉnh; Đoàn cấp huyện và cơ 
sở thực hiện các tuyến đường “Cột điện nở 
hoa”,“Đường hoa thanh niên” nhằm chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp; Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã tổ chức 02 chương trình hỗ trợ 
bà con nhân dân tại 02 tỉnh Thừa Thiên Huế 
và Hà Tĩnh, trao tặng trên 1 tỷ  đồng tiền mặt 
và nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm ý nghĩa. 

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã 
thảo luận tập trung nghiên cứu, thẳng thắn 
đánh giá, trao đổi và tham gia nhiều ý kiến 
đóng góp cho kết quả công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận 
năm 2020 và chương trình công tác năm 
2021 với những ý kiến đóng góp rất thiết 
thực và phù hợp với tình hình tại địa 
phương, đơn vị; đồng thời đã đánh giá 
những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và 
đề ra những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 
thực hiện trong chương trình công tác năm 
2021. 

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã 
được Trung ương đoàn, Ủy ban Nhân dân 
tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen thưởng 
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác 
Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi năm 
2020. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã 
tặng biểu trưng và tặng hoa chúc mừng các 
đồng chí nguyên UV BCH Tỉnh đoàn đã 
chuyển công tác trong thời gian vừa qua. 

Đại diện 18 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực 
thuộc đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2021 

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh 
đoàn lần thứ XIV (mở rộng). Tại hội nghị, các 
đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý 
kiến hoàn thiện Dự thảo Định hướng một số 
nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi năm 2021 và một số nội 
dung trong bảng điểm thi đua Đoàn cấp 
huyện. 

Cũng tại hội nghị đã tiến hành bầu bổ 
sung 03 đồng chí tham gia Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn 
khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Cùng đó, đại 
diện 18 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn 
trực thuộc đã tiến hành ký giao ước thi đua 
năm 2021./. 

  

Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn.- 2021 

 (ngày 16 tháng 1) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xay-dung-
doan/binh-thuan-dat-va-vuot-tat-ca-12-chi-

tieu-cong-tac-doan-nam-2020 
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BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH OCOP 

ùng với các địa phương trong cả 
nước, Bình Thuận đang tích cực triển 
khai Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) nhằm đẩy mạnh phát triển 
kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao giá trị 
sản phẩm và thu nhập cho người dân. 

OCOP là chương trình phát triển kinh tế 
khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội 
lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ 
trong triển khai thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng 
tâm của chương trình OCOP là phát triển 
sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và 
dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo 
chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư 
nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước 
đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp 
lý và chính sách để thực hiện; định hướng 
quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch 
vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất 
lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, 
tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng 
khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, 
xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín 
dụng. 

Tại Bình Thuận, năm 2019, Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã phê duyệt Đề án Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 
2019 - 2020, định hướng đến năm 2030. 
Cùng với đó, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển 
khai thực hiện; thành lập Hội đồng đánh giá, 
phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận.  

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh 
Bình Thuận tập trung vào các nhóm ngành thực 
phẩm, đồ uống, thảo dược. (Ảnh: binhthuan.gov.vn)  

Qua hơn 1 năm triển khai, các sản phẩm 
tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận tập trung vào các nhóm 
ngành thực phẩm, đồ uống, thảo dược như: 
Quả thanh long tươi, thanh long sấy dẻo, 
siro thanh long, rượu vang thanh long, nước 
mắm truyền thống, gạo, hạt điều rang 
muối… Hiện nay, tỉnh Bình Thuận đã hoàn 
thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm 
OCOP cấp huyện cho 10 huyện, thị xã, 
thành phố, có 73/82 sản phẩm đạt yêu cầu 
(22 sản phẩm 4 sao; 51 sản phẩm 3 sao; 01 
sản phẩm 2 sao); trong 73 sản phẩm cấp 
huyện có 68 sản phẩm đạt 3-4 sao được 
UBND cấp huyện đề nghị Hội đồng đánh giá, 
phân hạng sản phẩm cấp tỉnh tổ chức thẩm 
định, đánh giá công nhận sản phẩm đạt 
OCOP cấp tỉnh năm 2020. Kết quả có 26 sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, còn lại 30 sản 
phẩm đạt chuẩn 3 sao OCOP cấp tỉnh. 

Cùng với cả nước, chương trình mỗi xã 
một sản phẩm tỉnh Bình Thuận nhằm góp 
phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn 
theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá 
trị sản phẩm; đây cũng là giải pháp, nhiệm 
vụ quan trọng trong triển khai thực hiện 
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống, 
tăng thu nhập của người dân khu vực nông 
thôn và thành thị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 
thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn 
khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tận 
dụng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và 
gìn giữ, phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
nông thôn của tỉnh theo hướng bền vững. 

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bình 
Thuận, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tập 
trung phát triển các hình thức tổ chức sản 
xuất kinh doanh, thành phần kinh tế hợp tác 
và kinh tế tư nhân theo hướng cộng đồng 
(các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ 
cộng đồng, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể) 
để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản 
phẩm có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp 
phần phát triển kinh tế nông thôn theo 
hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. 
Cùng với đó, thông qua việc phát triển sản 
xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp nông thôn; hạn chế nông dân di 

C 
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cư ra thành phố, bảo vệ môi trường và gìn 
giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn Bình 
Thuận bền vững. 

Để OCOP thực sự là chương trình phát 
triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng 
phát huy nội lực và gia tăng giá trị, nâng cao 
đời sống, tăng thu nhập của người dân, 
trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận tiếp tục 
rà soát, đánh giá những sản phẩm truyền 
thống, sản phẩm có lợi thế ở khu vực nông 
thôn có tiềm năng tham gia OCOP. Đồng 
thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tiếp tục hỗ trợ các tổ chức sản xuất kinh 
doanh phát triển sản phẩm mới; trong đó tập 
trung vào các sản phẩm truyền thống, sản 
phẩm lợi thế, sản phẩm chế biến có giá trị 
gia tăng.  

Bên cạnh đó, tập trung nâng cấp tổ chức, 
hoàn thiện sản phẩm: Hình thành các Hợp 
tác xã/doanh nghiệp vừa và nhỏ với các 
nhóm, hộ gia đình hoặc tái cơ cấu các tổ 
chức kinh tế đã có theo hướng có sự tham 
gia lớn hơn của cộng đồng, hoàn thiện cơ  

sở sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn nhà 
sản xuất theo luật định. Xây dựng kênh phân 
phối, quảng bá sản phẩm, xây dựng chuỗi 
liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP lâu dài, ổn 
định. 

Mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025, Bình 
Thuận có từ 3 - 5 sản phẩm OCOP được 
công nhận 5 sao cấp quốc gia; 100 sản 
phẩm 3 - 4 sao cấp tỉnh và nâng cấp các sản 
phẩm đã đạt OCOP và nâng cấp 60 sản 
phẩm đã đạt OCOP 3 - 4 sao cấp tỉnh; phát 
triển và củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm OCOP gắn với xây 
dựng 10 chuỗi giá trị; đồng thời xây dựng 01-
02 dịch vụ du lịch cộng đồng./. 

 

NK // https://dangcongsan.vn .- 2021 
(ngày 22 tháng 1) 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-
thuan-day-manh-phat-trien-chuong-trinh-

ocop-573341.html 

 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN: KHAI THÁC HIỆU QUẢ KINH TẾ BIỂN 
GẮN VỚI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 

ình Thuận có bờ biển dài 192 km với 
ngư trường rộng 52.000km2, có đảo 
Phú Quý ngoài khơi cách thành phố 

Phan Thiết 56 hải lý (120km). 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An. 

Bình Thuận có bờ biển dài 192 km với 
ngư trường rộng 52.000 km2, có đảo Phú 
Quý ngoài khơi cách thành phố Phan Thiết 
56 hải lý (120 km). Toàn tỉnh có 7 huyện, thị 

xã, thành phố ven biển và hải đảo. Nghề cá 
phát triển từ lâu, nhất là ở các địa phương: 
Phan Thiết, Tuy Phong, La Gi và Phú Quý, 
hình thành nên truyền thống và nét văn hóa 
nghề cá đặc sắc. Vùng biển Bình Thuận tiếp 
giáp, liên thông với các ngư trường lớn của 
cả nước như khu vực Trường Sa - Nhà giàn 
DK1, tỉnh có lợi thế phát triển khai thác hải 
sản trên các vùng biển khơi, xa bờ. 

Nhân dịp Đại hội XIII của Đảng, phóng 
viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn với Bí 
thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An về 
chiến lược phát triển biển đảo của tỉnh. 

Xin đồng chí cho biết, các định hướng, 
giải pháp phát triển kinh tế biển gắn với bảo 
vệ chủ quyền biển đảo của tỉnh Bình Thuận?  

Bình Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung 
Bộ, có bờ biển dài 192 km, diện tích vùng 
lãnh hải rộng 52.000 km2, có tuyến hàng hải 
nội địa và quốc tế đi qua, là một trong ba ngư 

B 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-day-manh-phat-trien-chuong-trinh-ocop-573341.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-day-manh-phat-trien-chuong-trinh-ocop-573341.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-thuan-day-manh-phat-trien-chuong-trinh-ocop-573341.html
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trường trọng điểm của cả nước. Trong đó, 
huyện đảo Phú Quý có vị trí chiến lược về 
kinh tế biển, quốc phòng - an ninh và Hòn 
Hải (thuộc đảo Phú Quý) có cột mốc A6 
thuộc đường cơ sở của Việt Nam; trên vùng 
biển của tỉnh có mỏ dầu khí đang khai thác... 
Đây là những tiềm năng, lợi thế rất thuận lợi 
để phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch, 
năng lượng tái tạo (điện gió trên bờ và ngoài 
khơi, điện mặt trời…), phát triển nuôi trồng, 
đánh bắt và chế biến hải sản... gắn với bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 
09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020 và Nghị quyết số 36-NQ/TW, 
ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy 
Bình Thuận đã ban hành Chương trình hành 
động số 60-CTr/TU với mục tiêu đến năm 
2045, Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển 
kinh tế biển mạnh, bền vững, toàn diện, an 
ninh, an toàn. Theo đó, tỉnh xác định, để phát 
triển nhanh, bền vững kinh tế biển gắn với 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải bảo đảm 
hài hòa giữa bảo tồn, phát triển kinh tế biển, 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn 
chặn tình trạng xâm thực, sạt lở vùng ven 
biển và bảo vệ môi trường biển… 

Trên cơ sở đó, trước hết, tỉnh sẽ xây dựng 
và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình 
Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 theo hướng tăng cường tính liên kết 
ngành và liên kết vùng gắn với lợi thế của 
từng ngành, từng vùng để có định hướng 
phát triển phù hợp. Trong đó, vùng ven biển 
sẽ trở thành vùng động lực thúc đẩy phát 
triển với việc phát triển các đô thị, khu du 
lịch; khu, cụm công nghiệp - dịch vụ ven 
biển; các dự án điện mặt trời, điện gió trên 
đất liền và điện gió ngoài khơi, điện khí hóa 
lỏng LNG và hệ thống cảng biển, tuyến 
đường ven biển. Các ngành ưu tiên phát 
triển ở khu vực này là du lịch, công nghiệp 
năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, 
đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ 
logistics. 

Đối với du lịch, lấy thế mạnh về biển và 
cảnh quan thiên nhiên để xây dựng các khu 
du lịch đẳng cấp với các loại hình nghỉ 
dưỡng, sinh thái, chữa bệnh, thể thao biển, 
du lịch MICE… Mục tiêu trong 5 năm tới, 
ngành Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn và 10 năm tới, Khu Du lịch quốc gia 
Mũi Né trở thành một trong những điểm đến 
hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. 

Đối với công nghiệp, tỉnh đồng thời thúc 
đẩy hai lĩnh vực gồm công nghiệp chế biến, 
chế tạo và công nghiệp năng lượng. Tỉnh ưu 
tiên phát triển các dự án điện gió ngoài khơi 
và điện khí hóa lỏng LNG. Điện gió ngoài 
khơi là lĩnh vực mới nhưng rất hiệu quả về 
mặt kinh tế, phát huy bền vững tài nguyên 
thiên nhiên. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư 
nước ngoài và trong nước đã đăng ký đầu 
tư và xin khảo sát thăm dò với tổng công 
suất lên đến 22.000 MW, tuy nhiên, khả 
năng chấp thuận phụ thuộc vào quy hoạch 
điện 8 và những vấn đề khác liên quan đến 
biển, đảo. Đối với công nghiệp chế biến, chế 
tạo, tỉnh tập trung thu hút các ngành phụ trợ 
cho ngành điện (thiết bị điện, điện tử, tấm 
pin mặt trời...), chế biến nông, lâm, thủy sản. 

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng vùng ven biển và đảo Phú Quý như 
triển khai đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp 
- dịch vụ - đô thị Hàm Tân - La Gi (xã Sơn 
Mỹ, huyện Hàm Tân); xây dựng thông suốt 
tuyến đường ven biển từ phía Bắc đến phía 
Nam của tỉnh; xây dựng các cơ sở hậu cần 
nghề cá, tránh trú bão, nâng cấp các cảng 
cá. Ngoài ra, tỉnh phát triển hài hòa giữa khai 
thác và nuôi trồng hải sản, gắn với chế biến 
tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời thực hiện 
tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác 
hải sản xa bờ và phát triển dịch vụ hậu cần 
trên biển; tăng cường năng lực cho lực 
lượng kiểm ngư trên vùng biển Bình Thuận 
để thực hiện bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 
chống khai thác bấp hợp phát, không báo 
cáo, không theo quy định (IUU) gắn với bảo 
vệ chủ quyền quốc gia. 

Tỉnh Bình Thuận có đảo Phú Quý là hậu 
cứ của Trường Sa. Do vậy, tỉnh sẽ ưu tiên 
nguồn lực để phát triển toàn diện huyện đảo 
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Phú Quý, vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc 
phòng - an ninh trên biển, vừa là căn cứ chi 
viện hậu cần, kỹ thuật cho khu vực quần đảo 
Trường Sa, nhà giàn DK1; đồng thời xây 
dựng Phú Quý thành trung tâm khai thác, 
dịch vụ hậu cần nghề cá và trung tâm tìm 
kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển khu vực 
Nam Trung Bộ. Tỉnh sẽ nâng cao tiềm lực 
quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 
vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng 
chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo; tập trung xây dựng, củng 
cố quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân và biên phòng toàn dân; tăng 
cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. 
Đồng thời, quan tâm chăm lo toàn diện đời 
sống dân sinh, kinh tế - xã hội các địa 
phương ven biển và huyện đảo Phú Quý. 

Xin đồng chí cho biết những kiến nghị, đề 
xuất của tỉnh Bình Thuận với Đại hội XIII về 
định hướng phát triển kinh tế biển, bảo vệ 
chủ quyền biển đảo trong nhiệm kỳ tới? 

Khai thác tiềm năng biển, đảo là vấn đề 
quan trọng mang tính chiến lược ở hầu hết 
các quốc gia trên thế giới, kể cả quốc gia có 
biển và không có biển trong điều kiện các 
nguồn tài nguyên trên đất liền ngày càng cạn 
kiệt. Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến 
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045” đã khẳng định, Việt Nam sẽ trở thành 
một nước mạnh về biển và làm giàu từ biển. 
Kinh tế biển không phải chỉ là việc đánh bắt 
hải sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên trên 
biển. Dựa trên nền tảng mà biển đem lại, sự 
kết hợp của những ngành kinh tế, hạ tầng kỹ 
thuật, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an 
ninh… tạo nên sự phát triển của kinh tế biển. 

Nhìn lại bức tranh kinh tế biển Việt Nam 
trong thời gian qua, tuy có những thành tựu 
đáng kể nhưng vẫn còn nhiều thách thức và 
chưa phát huy hiệu quả tiềm năng của một 
đất nước có chiều dài bờ biển trên 3000 km. 
Đó là việc phát triển quá nóng, thiếu quy 
hoạch, quản lý kém và đầu tư manh mún hạ 
tầng ở các vùng ven biển. Hoạt động đánh 
bắt hải sản chưa được kiểm soát tốt, dẫn 
đến nguồn lợi hải sản ngày càng cạn kiệt. 

Một số sự cố về môi trường và vấn đề vệ 
sinh môi trường, rác thải của các khu dân cư 
ven biển đã và đang có những tác động xấu 
đến môi trường biển. Vì vậy, yêu cầu phát 
triển kinh tế biển một cách hài hòa, bền vững 
gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là yêu 
cầu, nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa có 
tính chiến lược lâu dài. 

Để phát triển kinh tế biển Việt Nam bền 
vững, cần ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh 
vực có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện 
đại, thân thiện môi trường, khả năng lan tỏa 
mạnh gắn với bảo đảm quốc phòng - an 
ninh, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền 
quốc gia trên biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ 
quốc gia. 

Việt Nam là một trong những nước chịu 
tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu, do 
vậy song song với phát triển kinh tế biển cần 
thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi 
trường, bảo vệ bờ biển và quy hoạch biển 
để thúc đẩy kinh tế biển phát triển bền vững. 
Hiện nay, có nhiều văn bản quy phạm pháp 
luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường biển và 
hải đảo. Tuy nhiên, để quản lý tốt hơn, cần 
tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống, công 
cụ pháp lý về biển, về khai thác hợp lý các 
nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm 
bảo tính thống nhất, xuyên suốt. 

Đối với tỉnh Bình Thuận, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-
2025 đã xác định xây dựng tỉnh Bình Thuận 
trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, năng 
lượng và du lịch. Ở cách tiếp cận rộng, 
ngành năng lượng và du lịch ở tỉnh Bình 
Thuận cũng là một bộ phận hình thành nên 
kinh tế biển. Như đã nói ở trên, tỉnh đã có 
nhiều giải pháp để phát triển kinh tế biển và 
bước đầu đã có những kết quả tích cực, tuy 
nhiên, vẫn còn những “nút thắt”, những bất 
cập. Nếu được tháo gỡ, tiềm năng, thế 
mạnh phát triển kinh tế biển của Bình Thuận 
sẽ được giải phóng mạnh mẽ, Bình Thuận 
sẽ bứt phá, phát triển nhanh hơn. 

Điều mà người dân Bình Thuận đang 
mong chờ là tiến độ xây dựng sân bay Phan 
Thiết. Chủ trương xây dựng sân bay đã 
được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt; là 
sân bay lưỡng dụng, vừa phục vụ nhiệm vụ 
quốc phòng vừa phục hàng không dân dụng. 
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Hiện nay, tỉnh đã giải phóng gần 600 ha, đủ 
để xây dựng sân bay với đường băng, nhà 
ga, hệ thống hạ tầng liên quan… Tỉnh Bình 
Thuận mong muốn Thủ tướng chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị liên quan sớm triển khai xây 
dựng để sân bay sớm đi vào hoạt động, giúp 
Bình Thuận gỡ được nút thắt về đường hàng 
không. 

Cùng với đó, vấn đề chồng lấn giữa quy 
hoạch khai thác, dự trữ khoáng sản Titan với 
các quy hoạch khác như đô thị, du lịch, công 
nghiệp, nông nghiệp khiến cho các dự án 
không thể triển khai, tiềm năng đất đai không 
được giải phóng, cản trở sự phát triển kinh 
tế. Tỉnh Bình Thuận là địa phương có trữ 
lượng sa khoáng Titan lớn nhất nước, với 
diện tích trên 82 ngàn héc ta, chiếm hơn 
10% tổng diện tích đất toàn tỉnh. Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng 
Nghị định về quản lý khoáng sản ở các khu 
vực dự trữ để phát triển các dự án đầu tư 
trên mặt, tỉnh mong muốn Nghị định này 
sớm được ban hành, giúp cho Bình Thuận 
sớm triển khai các dự án trên mặt, phát huy 
tài nguyên đất đai, đồng thời đảm bảo khai 
thác bền vững gắn với chế biến sâu tài 
nguyên khoáng sản. 

Bình Thuận có bờ biển dài 192 km, có 
nhiều bãi biển đẹp phát triển du lịch nhưng 

cũng có nhiều bờ biển thường xuyên bị sạt 
lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa, 
tài sản của nhân dân. Do nguồn ngân sách 
địa phương hạn hẹp, việc xây dựng các 
công trình kè chống xâm thực, sạt lở chưa 
được đồng bộ, dẫn đến “được nơi này thì lở 
nơi kia”, tính bền vững lâu dài chưa cao. 
Tỉnh mong muốn các bộ, ngành Trung ương 
quan tâm tham mưu Chính phủ có các 
chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống kè 
biển ở những vùng xung yếu theo hướng 
vừa là công trình chắn sóng, chống xâm 
thực, sạt lở vừa là công trình phòng thủ quân 
sự dọc tuyến biển khi có tình huống xảy ra. 

Đối với huyện đảo Phú Quý, Trung ương 
cần tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ nguồn 
lực xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng trên 
đảo, góp phần xây dựng huyện đảo Phú Quý 
mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an 
ninh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Nguyễn Thanh // 
https://thoidai.com.vn.- 2021 

 (ngày 25 tháng 1) 

https://thoidai.com.vn/binh-thuan-khai-
thac-hieu-qua-kinh-te-bien-gan-voi-bao-ve-

chu-quyen-129674.html

---------------------------------------------------------- 

CUỐI NĂM TRÊN CÔNG TRƯỜNG HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG LŨY  

ồ chứa nước Sông Lũy, công trình 
thủy lợi lớn nhất tỉnh Bình Thuận đã 
tích nước được hơn 25 triệu m3, 

trước kế hoạch 6 tháng, giúp chống hạn 
trong mùa khô năm 2021. 

Công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Lũy. 

Những ngày cuối năm Canh Tý, từ TP 
Phan Thiết, chúng tôi vượt hàng trăm km lên 
vùng cao Phan Lâm, Phan Sơn (huyện Bắc 

Bình) để săn ảnh… hồ Sông Lũy tích nước. 
Dọc tuyến quốc lộ 28B trở nên rộn ràng với 
những công trình đang thi công. Từng đoạn 
đường lên vùng cao Bắc Bình đang được 
nâng cấp, rải nhựa, hứa hẹn về một cung 
đường du lịch lý tưởng trong nay mai. 

Khu vực công trình hồ chứa nước Sông 
Lũy hiện lên trước mắt chúng tôi sừng sững 
giữa núi rừng. Vừa mới đến chân đập, 
chúng tôi chứng kiến hàng chục xe cẩu, xe 
múc và xe tải, cùng những công nhân đang 
tích cực lao động giữa cái nắng đầu mùa 
khô. 

Anh Vũ Thế Anh, Trưởng Ban quản lý dự 
án Sông Lũy thuộc Ban Quản lý Đầu tư và 
xây dựng thủy lợi 7 (đơn vị chủ đầu tư) cho 
biết: Công trình này nằm dưới hợp lưu của 

H 

https://thoidai.com.vn/binh-thuan-khai-thac-hieu-qua-kinh-te-bien-gan-voi-bao-ve-chu-quyen-129674.html
https://thoidai.com.vn/binh-thuan-khai-thac-hieu-qua-kinh-te-bien-gan-voi-bao-ve-chu-quyen-129674.html
https://thoidai.com.vn/binh-thuan-khai-thac-hieu-qua-kinh-te-bien-gan-voi-bao-ve-chu-quyen-129674.html
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các sông Ta Mai, Ma Tin và Sông Lũy 
khoảng 700m. Cách tuyến đập dâng Phan 
Rí-Phan Thiết đã xây dựng trước đó khoảng 
700 - 800m về phía thượng lưu. 

“Dự án hồ chứa nước Sông Lũy được 
khởi công vào cuối tháng 2/2019, sau 20 
tháng triển khai thi công đến cuối tháng 
11/2020 đã cơ bản hoàn thành và đến 
15/12/2020 bắt đầu tích nước, phát huy hiệu 
quả từng phần của dự án. Đây cũng là dự 
án về đích đầu tiên trong loạt các công trình 
bố trí vốn trung hạn 2016-2020 của Bộ NN-
PTNT. 

Vượt qua không ít khó khăn, thử thách 
trong quá trình giải phóng mặt bằng, thi 
công, việc công trình tích nước 6 tháng so 
với kế hoạch đã giải bài toán chống hạn cho 
vùng phía Bắc tỉnh Bình Thuận ngay trong 
mùa khô năm nay. Có được kết quả này là 
nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh 
đạo Bộ NN-PTNT, Cục Quản lý xây dựng 
công trình, UBND tỉnh Bình Thuận và sự cố 
gắng, nỗ lực rất lớn của tất cả các đơn vị 
tham gia dự án”, anh Vũ Thế Anh chia sẻ. 

Đứng trên đỉnh đập, trước mắt chúng tôi 
là một không gian mênh mông nước màu 
xanh ngọc, nhấp nhô dưới những ngọn núi. 
Nước nhiều quá! Đúng là một khung cảnh lý 
tưởng cho những tay săn ảnh chuyên 
nghiệp. Vẻ đẹp ấy, không đơn thuần là 
khung cảnh đẹp cho du lịch, mà trên hết, đây 
là công trình cấp nước tưới cho trên 24.000 
ha đất canh tác. Đồng thời, cấp nước phục 
vụ sinh hoạt và du lịch, duy trì dòng chảy môi 
trường, giảm lũ hạ du. Đây còn là nguồn cấp 
nước sinh hoạt nhằm nâng cao mức sống 
cho người dân trong vùng, kết hợp phát 
điện. 

Tôi gặp và bắt chuyện với Ou Prong Duy 
Khánh, một công nhân đang bảo dưỡng 
hạng mục đường bê tông trên mặt đập hồ 
Sông Lũy. Khánh là người dân tộc K’ho ở 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, xuống 
làm công nhân ở đây cả năm nay. Anh Ou 
Prong Duy Khánh cho biết, đến thời điểm 
này công trình chuẩn bị hoàn thành, anh em 
công nhân chúng tôi đang làm việc tích cực 
3 ca/ngày để sớm hoàn thành các hạng mục 
còn lại. 

Hồ chứa nước Sông Lũy là điểm du lịch lý tưởng trong 
tương lai. 

Có mặt ở công trình, ông Phạm Quang 
Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và xây 
dựng thủy lợi 7 bày tỏ vui mừng khi công 
trình hồ chứa lớn nhất tỉnh Bình Thuận nhận 
được sự quan tâm đặc biệt của Bộ NN-
PTNT và chính quyền các cấp của tỉnh. 

Ông Phạm Quang Lộc cho biết, tổng mức 
đầu tư dự án hồ chứa nước Sông Lũy 
khoảng 1.484 tỷ đồng, gồm các hạng mục 
đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy 
nước. Đến tháng 6/2021, đơn vị phấn đấu 
phải tích nước đạt cao trình + 126m, tương 
đương với 53 triệu m3. Riêng đến thời điểm 
này, tiến độ công việc đã đạt 98%, chỉ còn 
khoảng 2% khối lượng công việc, chủ yếu là 
hoàn thiện công trình. 

Vậy là từ nay, trên bản đồ thủy lợi của tỉnh  
Bình Thuận, lại có thêm một công trình lớn, 
hiệu quả với dung tích 100 triệu m3. Ông Võ 
Đức Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi 
tỉnh Bình Thuận cho biết, khi hoàn thành, hồ 
Sông Lũy có thể kết nối với các hồ khác trên 
địa bàn, tạo ra mạng lưới nước cho Bình 
Thuận, đáp ứng hơn 40.000 ha đất sản xuất 
các huyện phía Bắc tỉnh và góp phần giảm 
lũ. 

Đó là chuyện tương lai gần, còn trước 
mắt với trên 25 triệu m3 nước hiện có tại 
công trình này sẽ thực hiện tốt việc chống 
hạn trong mùa khô 2021, phục vụ nước sản 
xuất vụ Đông Xuân, đảm bảo tưới ổn định 
cho khu vực phía Bắc tỉnh. 

Kiều Hằng //  
https://nongnghiep.vn.- 2021  

(ngày 29 tháng 1) 

https://nongnghiep.vn/cuoi-nam-tren-
cong-truong-ho-chua-nuoc-song-luy-

d282808.html 

https://nongnghiep.vn/cuoi-nam-tren-cong-truong-ho-chua-nuoc-song-luy-d282808.html
https://nongnghiep.vn/cuoi-nam-tren-cong-truong-ho-chua-nuoc-song-luy-d282808.html
https://nongnghiep.vn/cuoi-nam-tren-cong-truong-ho-chua-nuoc-song-luy-d282808.html
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KIỂM TRA THI CÔNG CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM 
ĐOẠN VĨNH HẢO - PHAN THIẾT  

ự án đầu tư xây dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – 
Nam đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết 
(Bình Thuận). Sáng 21/1, Đoàn công 

tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thực hiện 
giám sát thực hiện  

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội nghe Ban 
Quản lý dự án 7 báo cáo thi công cao tốc Vĩnh Hảo - 
Phan Thiết (Bình Thuận). 

Tại đây, đoàn đã đi khảo sát đoạn cao tốc 
Vĩnh Hảo - Phan Thiết và kiểm tra tình hình 
triển khai thi công cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - 
Phan Thiết. Đoàn cũng đã trực tiếp nghe Ban 
Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải) báo 
cáo tiến độ triển khai thi công và những khó 
khăn cần tháo gỡ trong quá trình thi công đoạn 
cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh 
giá cao việc thực hiện đền bù giải tỏa và bàn 
giao mặt bằng thi công dự án. Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng yêu cầu đơn 
vị liên quan phối hợp vận động các hộ dân còn 
lại sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công. 

Về di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc bộ, ngành 
Trung ương thì kết thúc chuyến đi đoàn công 
tác sẽ tổng hợp và có ý kiến với các bộ, ngành 
lên quan để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện 
thuận lợi thi công dự án 

Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết 
đi qua địa phận 4 huyện của tỉnh Bình Thuận: 
Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam với tổng chiều dài 100,8km. Điểm 
đầu tại Km134+00 thuộc địa phận xã Vĩnh 
Hảo, huyện Tuy Phong; điểm cuối tại 
Km235+00, thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm 

Thuận Nam. Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - 
Phan Thiết có tổng mức đầu tư 10.800 tỷ 
đồng. 

Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông 
Vận tải), việc giải phóng mặt bằng và tái định 
cư đến nay đã cơ bản hoàn thành. Đã bàn gia 
99,8/100,8 km, hiện còn 16 hộ dân (khoảng 1 
km, diện tích khoảng 6,7 ha) chưa chấp thuận 
nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Trong 
quá trình triển khai thi công phát sinh thêm 28 
hộ (diện tích 14,9 ha) thuộc dạng tái lấn chiếm, 
đã nhận tiền bồi thường và đồng ý bàn giao 
mặt bằng, nhưng hiện nay làm đơn khiếu nại 
về đơn giá, chính sách bồi thường… và cản 
trở thi công. 

Dự án cũng hoàn thành xây dựng mới 4/4 
khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng 
Dự án đường cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết để đáp ứng nhu cầu tái định cư của 134 
hộ. Hiện nay các đơn vị đã thực hiện di dời 
đường nước, viễn thông, hệ thống điện trung, 
hạ thế và 110 kV. Tuy nhiên, đường điện cao 
thế 500 kV và 220 kV, Cục Điện lực và Năng 
lượng tái tạo Bộ Công Thương đang thẩm 
định, tuy nhiên việc hoàn thiện hồ sơ thiết kế 
rất chậm, làm ảnh hưởng đến việc phê duyệt 
và di dời. 

Theo Ban Quản lý dự án 7, hiện nay 3/4 gói 
thầu đã thi công và cơ bản đáp ứng yêu cầu; 
trong đó đặt biệt là gói thầu XL- 01 có 2/3 nhà 
thầu đang vượt khoảng 10% tiến độ so yêu 
cầu. Toàn dự án đã huy động 490 cán bộ kỹ 
thuật, lái máy; 227 xe máy thiết bị, đang triển 
khai tổng cộng 29 mũi thi công khẩn trương. 

Dự kiến Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - 
Phan Thiết sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. 
Hiện Ban Quản lý dự án 7 đang phối hợp với 
các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc, đẩy nhanh triển độ hoàn thành dự 
án theo kế hoạch. 

Nguyễn Thanh //  
https://baotintuc.vn.- 2021 

 (ngày 21 tháng 1) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/kiem-tra-thi-
cong-cao-toc-tren-tuyen-bac-nam-doan-vinh-

hao-phan-thiet-20210121133328005.htm
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NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 1 NHẬN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
CÔNG TRÌNH 

ông trình Nhà máy nhiệt điện đốt than 

BOT Vĩnh Tân 1 vừa được Bộ Xây 

dựng trao Giải thưởng về chất lượng 

công trình xây dựng đợt III-2020. 

Chiều 21-1, tại Hà Nội, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh 
Tân 1 tổ chức Lễ đón nhận Giải thưởng về chất lượng 
công trình xây dựng đợt III-2020 của Bộ Xây dựng 
cho công trình Nhà máy điện Vĩnh Tân 1. 

Dự án Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT 

Vĩnh Tân 1 đặt tại Trung tâm Điện lực Vĩnh 

Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận với công suất 2x620MW, tổng 

mức đầu tư 1,775 tỷ USD; thực hiện theo 

hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – 

chuyển giao). Là dự án trọng điểm, nhà máy 

đã hoàn thành xây dựng sớm trước kế 

hoạch 200 ngày so cam kết theo hợp đồng. 

Sau hai năm đi vào hoạt động, Nhà máy 

nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 đã phát lên lưới 

quốc gia hơn 20 tỷ kWh điện thương phẩm, 

tiêu thụ hơn 10 triệu tấn than; bảo đảm cung 

ứng đủ điện, đặc biệt tại khu vực miền nam. 

Đồng thời, kể từ khi vận hành, nhà máy đã 

đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 

2.000 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2018-

2020, riêng năm 2020 là 813 tỷ đồng, vượt 

138% kế hoạch, giữ vai trò quan trọng trong 

đóng góp cho ngân sách địa phương. 

Bên cạnh việc sớm hoàn thành dự án, 

bảo đảm chất lượng công trình và ổn định 

sản xuất kinh doanh, nhà máy cũng rất quan 

tâm công tác bảo vệ môi trường. Trong hai 

năm vận hành đầu tiên, các thông số phát 

thải của khí thải, nước thải đều thấp hơn từ 

3 đến 8 lần so chỉ số được quy định về bảo 

vệ môi trường. Nước thải công nghiệp trong 

nhà máy được tái sử dụng hoàn toàn, bảo 

đảm mô hình hoạt động không nước thải. 

Nhà máy cũng tích cực triển khai đề án 

tiêu thụ tro xỉ với khối lượng lũy kế hơn 550 

nghìn tấn sau hai năm. Riêng năm 2020, nhà 

máy đã tiêu thụ gần 400 nghìn tấn tro bay, 

chiếm hơn 35% lượng tro phát sinh. 

Với những nỗ lực này, các đơn vị tham 

gia xây dựng dự án đã vinh dự được Bộ Xây 

dựng trao tặng Giải thường về chất lượng 

công trình xây dựng đợt III, 2020 cho công 

trình Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và các 

gói thầu xây dựng liên quan. 

Cũng tại buổi lễ, ghi nhận các đóng góp 

của nhà máy đối với hệ thống điện quốc gia, 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tặng Bằng 

khen Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 về 

thành tích xuất sắc trong công tác quản lý 

vận hành Nhà máy điện Vĩnh Tân 1, góp 

phần bảo đảm cung cấp điện cho hệ thống 

điện trong năm 2020. Đây là năm thứ 2 liên 

tiếp, Công ty vinh dự được đón nhận bằng 

khen này. 

 

M.K  // https://nhandan.com.vn.- 2021 

(ngày 22 tháng 1) 

https://nhandan.com.vn/chuyen-lam-

an/nhiet-dien-vinh-tan-1-nhan-giai-thuong-

chat-luong-cong-trinh-632592/
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 II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TP.PHAN THIẾT TỔNG KẾT PHẬT SỰ 

gày 14-1, Ban Trị sự GHPGVN 
TP.Phan Thiết đã tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác Phật sự tại chùa 

Linh Thắng (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận). 

Theo báo cáo, trong năm 2020, Ban Trị 
sự GHPGVN TP.Phan Thiết có một số hoạt 
động nổi bật như: quyên góp ủng hộ đồng 
bào bị thiên tai, lũ lụt ở miền Trung, xây nhà 
tình nghĩa, tình thương, trao học bổng hiếu 
học… với số tiền hơn 11 tỷ đồng. 

Quang cảnh hội nghị 

Bên cạnh đó, Ban Trị sự GHPGVN 
TP.Phan Thiết cũng đẩy mạnh việc tu bổ các 

tự viện, tăng cường tính đoàn kết và nâng 
cao trình độ, năng lực tu học của hàng tu sĩ. 
Tính đến nay, TP.Phan Thiết có được 48 tự 
viện với 245 vị Tăng Ni. 

Ngoài những thành quả đạt được, báo 
cáo tổng kết cũng nêu ra những nhược điểm 
cần khắc phục, những tồn đọng cần phải 
sớm giải quyết.  

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến 
của chư tôn đức trưởng các ban chuyên 
môn trực thuộc Ban Trị sự đóng góp cho 
phương hướng hoạt động Phật sự năm 
2021. 

Đại đức Thích Nguyên Sắc - Trưởng ban 
Trị sự phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của 
chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã góp phần 
hoàn thành các Phật sự mà Ban Trị sự Phật 
giáo thành phố đề ra trong năm qua. Đồng 
thời, động viên chư Tăng Ni tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động Phật sự của năm mới. 

 

Thục Độ // https://giacngo.vn.- 2021 
(ngày 15 tháng 1) 

https://giacngo.vn/ban-tri-su-phat-giao-
tp-phan-thiet-tong-ket-phat-su-

post54481.html

---------------------------------------------------------- 

BÍ THƯ, CHỦ TỊCH TỈNH LÌ XÌ DU KHÁCH XÔNG ĐẤT BÌNH THUẬN 

í thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 
Bình Thuận sẽ đón tiếp, lì xì, chúc Tết 
du khách xông đất tỉnh tại nhà ga xe 

lửa. 

Ngày 27-1, ông Võ Thành Huy, Phó Giám 
đốc phụ trách Sở VHTT&DL Bình Thuận đã 
ký văn bản chuẩn bị chào đón và chúc Tết 
những du khách đầu tiên xông đất Bình 
Thuận dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Nhằm thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối 
với du khách đã yêu mến và ủng hộ du lịch 

Bình Thuận. Qua đó tạo ấn tượng, sáng 
Mùng 1 Tết Tân Sửu (nhằm ngày 12-2), ông 
Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận 
cùng Sở VHTT&DL, Hiệp hội Du lịch sẽ đến 
Hoàng Ngọc Resort & Spa để thăm, chúc 
Tết đại diện doanh nghiệp và du khách lưu 
trú tại đây.  

Theo Sở VHTT&DL, lý do chọn Hoàng 
Ngọc Resort để thăm, chúc Tết do đây là 
một trong những resort 4 sao thu hút nhiều 
du khách đến nghỉ dưỡng. Trong đợt dịch 
COVID-19 vừa qua, Hoàng Ngọc Resort là 

N 
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một trong những doanh nghiệp du lịch tiên 
phong hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh để phòng 
chống dịch; ủng hộ 300 triệu đồng giúp đồng 
bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.  

Resort còn tổ chức nhiều chuyến thiện 
nguyện tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh 
Bình Thuận. Tham gia nhiều phong trào đền 
ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới ở địa 
phương.  

Resort Hoàng Ngọc 

Trong đợt dịch COVID-19, resort tạm 
ngưng hoạt động để đầu tư, sửa chữa, nâng 

cấp để phục vụ du khách, đồng thời thực 
hiện một số chính sách hỗ trợ nhân viên 
giảm bớt khó khăn do dịch bệnh 

Hoàng Ngọc Resort vừa được Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là cơ sở 
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn du lịch (Safety 
Standard). 

Đặc biệt. cũng trong sáng mùng 1 Tết, Bí 
thư Tỉnh ủy cùng ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ 
tịch HĐND và ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh sẽ thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, 
viên chức và người lao động tại Ga Phan 
Thiết. Chào đón những du khách đầu tiên 
đến với Bình Thuận Tết Tân Sửu năm 2021. 
Lãnh đạo Bình Thuận sẽ tặng hoa, lì xì và 
tặng quà cho du khách. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 27 tháng 1) 

https://plo.vn/xa-hoi/bi-thu-chu-tich-tinh-
li-xi-du-khach-xong-dat-binh-thuan-

964130.html 

 

----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN: BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO 
ĐÓN TẾT  

gày 23/1, UBND Xã Tân Thuận, 
huyện Hàm Thuận Nam (Bình 
Thuận) tổ chức lễ bàn giao nhà Đại 

đoàn kết cho vợ chồng anh Nguyễn Văn 
Lập, thường trú tại thôn Hiệp Tân, Xã Tân 
Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.  

Căn nhà có diện tích 50 m2, mái lợp tôn, 
nền lát gạch hoa rộng rãi, thoáng mát với 
tổng kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng, 
trong đó Quỹ “Vì người nghèo” xã Tân 
Thuận, huyện Hàm Thuận Nam hỗ trợ 50 
triệu đồng, phần còn lại do gia đình, người 
thân đóng góp. 

Gia đình anh Nguyễn Văn Lập là hộ 
nghèo tại địa phương, gia đình có 5 thành 
viên sống chung trong căn nhà cũ xuống 
cấp, dột nát. 

Bản thân anh không có việc làm ổn định, 
sống bằng nghề làm thuê, vợ bị tật nguyền 

ở chân lại thường xuyên đau ốm nên nhiều 
năm qua chưa có điều kiện để nâng cấp nhà. 

Lãnh đạo UBND Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận 
Nam, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho vợ chồng anh 
Nguyễn Văn Lập, thường trú tại thôn Hiệp Tân. 
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https://plo.vn/tags/IENo4bunIFThu4tjaA==/chu-tich.html
https://plo.vn/tags/IEzDrCBYw6w=/li-xi.html
https://plo.vn/xa-hoi/bi-thu-chu-tich-tinh-li-xi-du-khach-xong-dat-binh-thuan-964130.html
https://plo.vn/xa-hoi/bi-thu-chu-tich-tinh-li-xi-du-khach-xong-dat-binh-thuan-964130.html
https://plo.vn/xa-hoi/bi-thu-chu-tich-tinh-li-xi-du-khach-xong-dat-binh-thuan-964130.html
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Dịp này, các ban, ngành địa phương cũng 
gửi tặng nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày 
cho gia đình anh. 

Được biết, năm 2020 UBND xã Tân 
Thuận, đã xây mới 5 căn nhà Đại đoàn kết 
cho các hộ nghèo, tại địa phương với số tiền 
270 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người 
nghèo” của xã Tân Thuận hỗ trợ 140 triệu 

đồng, phần còn lại vận động các mạnh 
thường quân,cung doanh nghiệp ủng hộ. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 
2021 (ngày 24 tháng 1) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-ban-giao-
nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-don-tet-

550936.html 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN: BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT, CHO HỘ NGHÈO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ  

hiều 10/1, Ủy ban MTTQ xã Đức 
Thuận, huyện Tánh Linh (Bình 
Thuận) làm lễ bàn giao căn nhà Đại 

đoàn kết cho hộ nghèo, là bà Thị Phân, 
thường trú tại thôn Bàu Chim, xã Đức 
Thuận.  

MTTQ xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) 
bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, là bà Thị 
Phân. 

Được biết, căn nhà có diện tích khoảng 
35 m2, rộng rãi, thoáng mát với kinh phí xây 
dựng 60 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người 
nghèo” huyện Tánh Linh hỗ trợ 25 triệu 
đồng, Mặt trận xã Đức Thuận, vận động các 
mạnh thường quân ủng hộ 10 triệu đồng, số 

tiền còn lại do gia đình và người than  đóng 
góp.  

Theo MTTQ xã Đức Thuận, huyện Tánh 
Linh cho biết, gia đình bà Thị Phân là đồng 
bào dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo tại 
địa phương, hiện đang sinh sống trong căn 
nhà cấp 4, xuống cấp trầm trọng; bản thân 
bà không có việc làm ổn định sống bằng 
nghề làm thuê lại thường xuyên ốm đau 
bệnh tật nên nhiều năm qua chưa có điều 
kiện nâng cấp nhà ở. 

Tuy hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng 
gia đình bà Phân được chính quyền địa 
phương đánh giá là gương mẫu, chấp hành 
tốt các chủ trương, chính sách tại địa 
phương. 

Nhân dịp này, các ban, ngành địa phương 
cũng gửi tặng nhiều phần quà cho gia đình 
bà Thị Phân nhân ngày nhận nhà mới. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2021 
(ngày 11 tháng 1) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-ban-giao-
nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-dan-toc-

thieu-so-549480.html

--------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN GẶP MẶT CHỨC SẮC TÔN GIÁO, DÂN TỘC 
VÀ NGƯỜI TIÊU BIỂU 

hiều 6/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận phối hợp 
với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 

Hội nghị họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân 

tộc, người tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 
2021. 

Tại Hội nghị, hơn 180 vị chức sắc tôn 
giáo, dân tộc, người tiêu biểu trên địa bàn 
tỉnh đã được nghe thông tin về tình hình kinh 

C 

C 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-don-tet-550936.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-don-tet-550936.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-don-tet-550936.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-dan-toc-thieu-so-549480.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-dan-toc-thieu-so-549480.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-dan-toc-thieu-so-549480.html
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tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm vụ 
trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội năm 
2021. Năm 2020, ngoài những khó khăn 
chung của nền kinh tế, nổi lên là ảnh hưởng 
của dịch COVID-19 và tình trạng nắng hạn 
kéo dài ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực kinh 
tế của địa phương. Với sự chỉ đạo quyết liệt 
của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, 
các cấp, đặc biệt là nỗ lực của các doanh 
nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế tỉnh 
Bình Thuận vẫn có tăng trưởng. Theo đó, 
GRDP năm 2020 của Bình Thuận tăng 
4,54%, GRDP bình quân đầu người 2.865 
USD (tăng 123 USD so năm 2019). Năng 
suất lao động đạt 116,1 triệu đồng/người 
(tăng 5,2% so với năm 2019). Bình Thuận 
bảo đảm thực hiện mục tiêu “kép” vừa đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, 
chống dịch COVID- 19 có hiệu quả… 

Các vị chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu trao đổi tại 
hội nghị. Ảnh: Hồng Hiếu – TTXVN 

 

Năm 2020, Ủy ban Mặt trận các cấp trên 
địa bàn tỉnh đã kêu gọi, huy động hơn 6 tỷ 
đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm hàng hóa để 
phân bổ đến các đơn vị tuyến đầu phòng 
chống dịch COVID- 19 và các địa phương. 
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận các cấp phát 
động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung 
bị thiệt hại do lũ lụt gây ra với số tiền hơn 12 
tỷ đồng. 

Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhấn 
mạnh, những thành tựu nêu trên đều có sự 
đóng góp tích cực của các vị chức sắc, nhà 
tu hành các tôn giáo, người tiêu biểu các dân 
tộc trong tỉnh… Các vị đã tích cực phối hợp 
với Mặt trận các cấp trong tỉnh vận động các 
tầng lớp nhân dân, tín đồ, người thân phát 
huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng chính 
quyền, thực hiện tốt những chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 
tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc… 

Tại buổi gặp mặt, các vị chức sắc, tôn 
giáo, người tiêu biểu đã trao đổi về tình hình, 
tâm tư nguyện vọng của đồng bào có đạo, 
bày tỏ mong muốn chính quyền tiếp tục có 
những chủ trương, chính sách tạo điều kiện 
để các tôn giáo, các dân tộc được phát triển 
trong thời gian tới.  

Hồng Hiếu // 
https://dantocmiennui.vn.- 2021 

 (ngày 6 tháng 1) 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-gap-
mat-chuc-sac-ton-giao-dan-toc-va-nguoi-

tieu-bieu/299306.html

--------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN: "XUÂN TÌNH NGUYỆN" MANG NHIỀU PHẦN QUÀ 
ĐẾN VỚI TRẺ EM MIỀN NÚI 

gày 26/01, Ủy ban Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với 
Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Nhóm 

thanh niên thiện nguyện La Gi tổ chức 
chương “Xuân tình nguyện” năm 2021 tại xã 
miền núi Phan Dũng, huyện Tuy Phong. 

Tham dự chương trình có đồng chí Trần 
Sinh Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình 

Thuận; anh Nguyễn Tấn Hải Long - Phó Chủ 
tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận; đại 
diện Hội Thiện nguyện Phan Thiết, đại diện 
Nhóm thanh niên thiện nguyện La Gi; đại 
diện Thường trực huyện đoàn Tuy Phong, 
ban giám hiệu các trường Tiểu học và 
trường mẫu giáo Phan Dũng cùng 232 em 
học sinh và thiếu nhi. 

N 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-gap-mat-chuc-sac-ton-giao-dan-toc-va-nguoi-tieu-bieu/299306.html
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-gap-mat-chuc-sac-ton-giao-dan-toc-va-nguoi-tieu-bieu/299306.html
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Trong chương trình này, Ban tổ chức đã 
trao tặng 05 chiếc xe đạp, 1.392 ly sữa, 145 
phần quà bao gồm áo ấm, cặp sách, bút vở, 
mì tôm, gạo,bánh…. cho các em học sinh 
tiểu học và mẫu giáo trên địa bàn xã Phan 
Dũng, huyện Tuy Phong với tổng giá trị là 
96.026.000 đồng. Những phần quà này 
phần nào đã mang đến sự động viên lớn lao 
đối với các em học sinh, giúp các em đón 
một cái tết ấm no và đủ đầy hơn điều này đã 
thể hiện sự quan tâm của Ủy ban Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh đối với các em học sinh, thiếu 
nhi ở các địa bàn còn nhiều khó khăn. 

Đây là một trong những chương trình đầu 
tiên của chuỗi hoạt động “Tình nguyện mùa 
đông” và “Xuân tình nguyện” năm 2021 
được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phối hợp 
cùng Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Nhóm 
Thanh niên thiện nguyện La Gi tổ chức 
nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025, 
91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021) và kỷ niệm 90 
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). 

 

Thông qua hoạt động đã phát huy được 
vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt 
ở những địa bàn khó khăn, góp phần đảm 
bảo an sinh xã hội mà còn thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh 
thần “không ai bỏ lại phía sau” nhằm giúp đỡ 
các em thiếu nhi và học sinh có thật nhiều 
sức khỏe vững bước trên con đường học 
tập./. 

 Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn.- 2021 

 (ngày 28 tháng 1) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-
nien-tinh-nguyen/binh-thuan-xuan-tinh-

nguyen-mang-nhieu-phan-qua-den-voi-tre-
em-mien-nui

---------------------------------------------------------- 

ĐẬP “HEO ĐẤT TIẾT KIỆM” TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO 

hiều 04/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
cảng Phú Quý (BĐBP Bình Thuận) tổ 
chức đập heo đất tiết kiệm để tặng 

quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, 
gia đình cán bộ đồn biên phòng phụ trách và 
các em học sinh nghèo hiếu học nhân dịp 
đầu năm mới 2021. 

Thực hiện Mô hình “Nuôi heo đất tiết 
kiệm”, năm 2020 đơn vị tổ chức phát động 
và nuôi 8 con heo đất. Qua 1 năm triển khai, 
với sự tích cực tham gia hưởng ứng của cán 
bộ, chiến sĩ đơn vị dành dụm, tích góp từ các 
khoản chi tiêu vặt của mỗi cá nhân để nuôi 

heo đất. Kết quả có 12.650.000đ được 
khuyên góp trong 8 chú heo đất. 

Thiếu tá Nguyễn Hải Nguyên, Đồn trưởng 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý 
cho biết: Hoạt động nuôi heo đất để tặng quà 
cho người nghèo của đơn vị chính là tấm 
lòng, tình cảm  sự đoàn kết, chia sẽ, động 
viên của cán bộ, chiến sĩ đối các gia đình 
khó khăn, các em học sinh nghèo hiếu học 
vươn lên trong cuộc sống. 

C 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-nien-tinh-nguyen/binh-thuan-xuan-tinh-nguyen-mang-nhieu-phan-qua-den-voi-tre-em-mien-nui
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Chỉ huy đơn vị đập các con heo đất. 

---------------------------------------------------------- 

Tổng số tiền tiết kiệm thu được trong buổi 
đập heo đất lần này sẽ dành tặng 25 suất 
quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, 
gia đình cán bộ đồn biên phòng phụ trách và 
các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn 
huyện đảo nhân dịp đầu năm mới. 

Trung Thành // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021  

(ngày 5 tháng 1) 

https://baoquankhu7.vn/dap-heo-dat-tiet-
kiem-tang-qua-cho-nguoi-ngheo--

336656859-0020989s36210gs 

PHÓ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 
THĂM, CHÚC TẾT BĐBP BÌNH THUẬN 

gày 14-1, đoàn công tác của Trung 
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 
Việt Nam do bà Đỗ Thị Thu Thảo, 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt 
Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc 
Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Thuận. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo 
tặng quà, chúc Tết Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Bình 
Thuận. Ảnh: Trung Thành 

Đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại Cơ quan 
Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận, Đồn Biên 
phòng Hòa Thắng và Đồn Biên phòng Liên 
Hương (BĐBP Bình Thuận), sau khi nghe 
chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia và công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN 
Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đánh giá cao 
những thành tích mà tập thể cán bộ, chiến sĩ 
BĐBP Bình Thuận đã đạt được trong năm 
2020. 

Đồng thời, biểu dương những kết quả 
trong công tác phối hợp giữa BĐBP Bình 

Thuận và Hội LHPN tỉnh Bình Thuận trong 
đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 5 không 
3 sạch; Chương trình "Đồng hành cùng phụ 
nữ biên cương", "Nâng bước em đến 
trường"; mô hình "Con nuôi đồn Biên 
phòng"; công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật cho hội viên phụ nữ, giúp dân xóa 
đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại 
các địa phương trên khu vực biên giới biển 
của tỉnh Bình Thuận. 

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo mong muốn 
thời gian tới công tác phối hợp giữa hai đơn 
vị sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa, với nhiều 
hình thức, hoạt động phong phú hướng về 
biên giới, biển, đảo, góp phần cùng các địa 
phương nâng cao dân trí, giảm nghèo hiệu 
quả gắn với tăng cường cũng cố quốc 
phòng, an ninh trên khu vực biên giới biển. 

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 
Tân Sửu 2021, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo 
tặng quà và gửi lời chúc Tết đến toàn thể 
cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Thuận đón một 
mùa xuân mới vui tươi, an lành, hạnh phúc. 

Trung Thành // 
https://www.bienphong.com.vn.- 2021 

(ngày 14 tháng 1) 

https://www.bienphong.com.vn/pho-chu-
tich-trung-uong-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-

nam-tham-chuc-tet-bdbp-binh-thuan-
post436577.html

N 
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BÌNH THUẬN: THĂM CHÚC TẾT, HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM 
(MIỀN NAM)  

hân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 
2021, chiều 21/1, Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy Bình Thuận cùng Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Ban Tôn 
giáo, Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã đến 
thăm, chúc Tết, tặng quà cho Ban đại diện 
Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) tại 
tỉnh Bình Thuận.  

ông Đặng Hồng Sỹ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 
Bình Thuận, thăm, chúc tết, tặng quà Ban đại diện Hội 
Thánh Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) tại 
Bình Thuận và các hộ nghèo ở xã Hàm Cường. 

Trao quà cho 43 hộ nghèo, gia đình chính 
sách tại thị trấn Tân Nghĩa (Hàm Tân), xã 
Hàm Cường (Hàm Thuận Nam), mỗi suất 
quà 1 triệu đồng.   

Đoàn đã đến thăm Ban đại diện Hội thánh 
Tin lành Việt Nam (Miền Nam) tại tỉnh Bình 
Thuận, ông Đặng Hồng Sỹ, Trưởng ban Dân 

vận Tỉnh ủy Bình Thuận chúc các mục sư, 
bà con giáo dân đón Tết Nguyên đán Tân 
Sửu 2021 vui tươi, mạnh khỏe, an lành, 
hạnh phúc và có những hoạt động tốt đời 
đẹp đạo. 

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng ban 
đại diện Hội Thánh Hội thánh Tin lành Việt 
Nam (Miền Nam) tại Bình Thuận,  đã gửi lời 
cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo 
tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua và hứa 
rằng sẽ cố gắng tuyên truyền, vận động bà 
con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước.    

Tại các điểm đến thăm, chúc tết, tặng quà 
cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, ông 
Đặng Hồng Sỹ, chúc bà con đón một cái tết 
Tân Sửu 2021 vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh 
phúc; chấp hành tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước và sống mẫu mực 
làm gương cho con cháu học tập noi theo. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2021 
(ngày 22 tháng 1) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-tham-
chuc-tet-hoi-thanh-tin-lanh-viet-nam-mien-
nam-550735.html

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN: TẶNG CỜ TỔ QUỐC VÀ ẢNH BÁC HỒ CHO NGƯ DÂN  

gày 22/1, Đồn Biên phòng Thanh Hải 
đã tổ chức chương trình tặng cờ Tổ 
quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân và 

tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Tân 
Sửu 2021.  

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 
tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc và 500 ảnh Bác Hồ 
cho các ngư dân. Bên cạnh đó còn tặng 30 
suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân 
dịp Tết Nguyên đán. 

Thượng tá Trần Việt Hưng, Phó Chính ủy 
BĐBP tỉnh Bình Thuận khẳng định: Mỗi lá cờ 
Tổ quốc tung bay trên những con tàu của 

ngư dân khi vươn khơi bám biển, chính là 
những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền 
trên các vùng biển xa của Tổ quốc. 

Thượng tá Trần Việt Hưng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Bình 
Thuận và ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND TP Phan 
Thiết tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân. 

N 

N 
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Những lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ được 
trao tặng là sự động viên, khích lệ tinh thần, 
thể hiện sự quan tâm, sát cánh cùng ngư 
dân khi vươn khơi bám biển. 

Xúc động khi cầm trên tay lá cờ Tổ quốc 
và ảnh Bác Hồ, ngư dân Phạm Tiêu ở khu 
phố 4, phường Hưng Long (TP Phan Thiết) 
cho biết: Những lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác 
Hồ mà bộ đội biên phòng trao tặng cho 
chúng tôi là món quà rất có ý nghĩa. Chúng 
tôi sẽ giữ gìn những lá cờ và treo ảnh Bác 
trên tàu cá của mình ở vị trí trang nghiêm 
nhất”. 

 Được biết, trong đợt này các đồn biên 
phòng trong tỉnh Bình Thuận cũng đồng loạt 
trao tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc và 1.600 ảnh 
Bác Hồ cho ngư dân trên toàn tỉnh Bình 
Thuận. 

 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2021 
(ngày 21 tháng 1) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-tang-co-
to-quoc-va-anh-bac-ho-cho-ngu-dan-

550758.html 

 

---------------------------------------------------------- 

TRAO TẶNG GIẤY KHEN CHO NGƯ DÂN DŨNG CẢM CỨU NGƯỜI 

gày 7/1,  tại UBND xã Tân Phước, thị 
xã La Gi (Bình Thuận), đồn Biên 
phòng Phước Lộc (BĐBP Bình 

Thuận) đã trao giấy khen của UBND thị xã 
La Gi cho ông Nguyễn Xuân Minh (sinh năm 
1969, trú tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, 
thị xã La Gi) vì có thành tích dũng cảm cứu 
người bị nạn trên biển. 

Trao giấy khen cho ngư dân Nguyễn Văn Minh. 

Trước đó, lúc 4 giờ 45 phút, ngày 
30/12/2020 khi đang hành nghề thúng máy 

tại khu vực biển giáp ranh xã Tân Phước, thị 
xã La Gi và xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, ông 
Minh phát hiện ông Kim Gyong Hun (sinh 
năm 1972), quốc tịch Hàn Quốc, đang bị 
đuối nước, kêu cứu; phát hiện vụ việc ông 
Minh đã nhanh chóng tiến hành cứu vớt và 
sơ cứu ban đầu; đồng thời đưa người bị nạn 
vào bờ, bàn giao cho đồn Biên phòng Phước 
Lộc. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tiến 
hành chăm sóc y tế, đồng thời thông báo 
bàn giao cho gia đình theo quy định. 
Nhằm ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng 
cảm của ngư dân Nguyên Xuân Minh, ngày 
4/1 Chủ tịch UBND thị xã La Gi đã quyết định 
tặng giấy khen vì đã có hành động, nghĩa cử 
cao đẹp cứu giúp người, được dư luận xã 
hội hoan nghênh. 

 
Trung Thành // 

https://baoquankhu7.vn.- 2020  
(ngày 7 tháng 1) 

https://baoquankhu7.vn/trao-tang-giay-
khen-cho-ngu-dan-dung-cam-cuu-nguoi--

1802823254-0021035s35910gs
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TƯNG BỪNG TẾT ĐẦU LÚA VÙNG CAO BÌNH THUẬN 

ôm nay (27/1), đồng bào 4 xã vùng 
cao huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 
vui đón Tết Đầu lúa – Tết cổ truyền 

của đồng bào các dân tộc: Raglai và K’ho. 

Tết Đầu lúa là lễ ăn mừng lúa mới có từ 
rất lâu đời, gắn liền với tập tục trồng lúa rẫy 
của đồng vùng cao và thường được tổ chức 
vào ngày 15 tháng Chạp hàng năm (ngày 
Rằm), sau khi người dân đã thu hoạch xong 
lúa. 

Các già làng thắp lửa trại. 

Năm nay, xã Phan Lâm đăng cai tổ chức 
lễ hội Tết Đầu lúa lần thứ 26 với sự tham gia 
của 3 xã vùng cao Phan Tiến, Phan Sơn và 
Phan Điền. Trong ngày khai hội, các đoàn 
tham dự đã tổ chức dựng cây nêu, cắm trại 
và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ 
thuật. Phần lễ là các nghi thức cúng lúa mới, 
cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. 
Phần hội diễn ra sau đó với nhiều hoạt động 
sôi nổi như: thi đi cà kheo, bắn nỏ, gùi nước 
về làng, thi giã gạo nấu cơm trong ống lồ ô, 
biểu diễn trang phục dân tộc,… 

Để đảm bảo hàng hoá phục vụ Tết Đầu 
lúa cho đồng bào, trong những ngày qua, 
Trung tâm Dịch vụ miền núi - Ban Dân tộc 
tỉnh Bình Thuận đã tập kết hàng đến các đại 
lý, cửa hàng tại các xã vùng cao, với tổng trị 
giá gần 2 tỷ đồng. Ngoài việc giao hàng cho 
các cửa hàng, đại lý bán, trung tâm còn tố 

chức bán lưu động trên các chuyến xe, giúp 
bà con mua sắm hàng hoá thuận lợi hơn. 

Lễ cúng cây nêu 

Trước đó, đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, 
UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn 
thể đã đến thăm và chúc tết cán bộ và bà 
con 4 xã vùng cao: Phan Sơn, Phan Lâm, 
Phan Điền, Phan Tiến.  

Có mặt tại ngày hội của đồng bào dân tộc, 
bà Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban dân tộc, Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận cho 
biết, thực hiện các chính sách về dân tộc, 
đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở vùng cao trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận, gồm 10 xã thuộc các 
huyện: Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận 
Nam và Hàm Thuận Bắc đã giảm 13% trong 
5 năm (2016-2020). 

"Bây giờ đến với các vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là 
hạ tầng giao thông đã phủ khắp các vùng 
đồng bào. Các trục đường chính trong vùng 
đồng bào đều được nhựa hoá, nên rất thuận 
lợi trong việc giao thông, vận chuyển hàng 
hoá, giao lưu với các địa phương trong phát 
triển kinh tế", bà Thanh Thị Kỷ nói./. 

 
Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2021 

 (ngày 27 tháng 1) 

https://vov.vn/xa-hoi/tung-bung-tet-dau-
lua-vung-cao-binh-thuan-833499.vov 
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XUÂN MỚI Ở BẮC BÌNH 

rở lại các xã vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số (DTTS) ở huyện Bắc Bình 
(Bình Thuận) vào những ngày cuối 

năm 2020, chúng tôi thực sự ấn tượng trước 
những đổi thay ở từng ngôi nhà, cộng đồng 
dân cư với nhà cửa, đường làng, ngõ xóm 
khang trang, tươm tất, hệ thống cơ sở hạ 
tầng đầu tư khá hoàn thiện... Mùa xuân mới 
như mang theo sức sống mới đến với các 
thôn làng ở huyện miền núi có đông đồng 
bào DTTS của tỉnh Bình Thuận. 

Đồng bào Chăm huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tảo 
mộ trong lễ hội Ramưwan truyền thống 

Bắc Bình là huyện có đông đồng bào 
DTTS của tỉnh Bình Thuận với 18 dân tộc 
cùng chung sống, chiếm tỷ lệ gần 37% dân 
số toàn huyện. Những năm qua, việc triển 
khai các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà 
nước đối với đồng bào DTTS, vùng đặc biệt 
khó khăn không chỉ giúp diện mạo nông thôn 
khởi sắc, mà còn giúp hàng nghìn hộ dân 
thoát nghèo, cuộc sống ngày càng no ấm. 

Tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình cho bà con vùng 
đồng bào DTTS 

Trong số này, nổi bật là việc triển khai 
Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa IX) và các Nghị quyết của 
Tỉnh ủy Bình Thuận về “Phát triển toàn diện 
dân sinh kinh tế, xã hội vùng đồng bào 
DTTS”, góp phần làm đổi thay diện mạo làng 
quê và cuộc sống của đồng bào ở huyện 
miền núi Bắc Bình. 

Đưa nước sạch học đường đến với con em DTTS ở 
huyện Bắc Bình (Bình Thuận) 

Nhờ đó, tình hình dân sinh, kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào DTTS ở Bắc Bình chuyển 
biến khá toàn diện, đời sống của đồng bào 
nâng lên rõ nét. Đến nay, huyện có 98% hộ 
dân có đủ điện, nước sinh hoạt, 100% các 
xã vùng đồng bào DTTS, miền núi được tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 9/9 xã 
điều đạt chuẩn quốc gia về y tế… Bên cạnh 
đó, huyện Bắc Bình còn triển khai đồng bộ 
các chính sách về đất ở, đất sản xuất, tạo 
điều kiện để đồng bào đẩy mạnh sản xuất, 
nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo 
bền vững. 

Nghề làm gốm đặc trưng của đồng bào Chăm huyện 
Bắc Bình 

T 
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Bánh gừng, món ăn không thể thiếu trong ngày lễ, Tết 
của đồng bào Chăm 

Trước đây, điều kiện đi lại của người dân 
ở hai xã Phan Sơn, Phan Lâm gặp nhiều khó 
khăn, nay đường giao thông đã được xây 
dựng, lưu thông thuận lợi, các xe vận 
chuyển hàng lưu động thường xuyên chở 
nhu yếu phẩm về phục vụ đồng bào. 

Đưa nước về Chiến Khu Lê phục vụ đồng bào DTTS 
huyện Bắc Bình (Bình Thuận) 

Từ năm 2003 đến nay, tỉnh và huyện đã 
đầu tư 6 công trình nước cho các xã miền 
núi và các thôn xen ghép với tổng kinh phí 
gần 22,5 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sử dụng 
nước sạch, vệ sinh môi trường của người 
dân và địa phương. 

Mô hình chuyển đổi cây trồng cho thu nhập cao của 
bà con dân tộc tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình 
(Bình Thuận) 

Song song đó, công tác bảo tồn và phát 
huy giá trị văn hóa của các lễ hội dân gian 
truyền thống, bảo tồn tiếng nói, chữ viết các 
DTTS cũng được các cấp, các ngành ở Bắc 
Bình quan tâm, chú trọng. Qua đó, hầu hết 
các DTTS trên địa bàn đều bảo lưu, sử dụng 
tiếng nói của mình trong sinh hoạt cộng 
đồng. 

Đồng bào Chăm vui tết Ka Tê trên tháp PoSahInư tỉnh 
Bình Thuận 

Nhờ vậy, nhiều lễ hội truyền thống lớn 
của đồng bào DTTS được phục dựng và tổ 
chức hàng năm, thu hút đông đảo người dân 
tham dự như: Lễ hội Ramưwan, Ka tê... Các 
lễ hội văn hóa dân gian của các dân tộc 
được diễn ra theo đúng nghi thức và tập tục 
truyền thống, đảm bảo mục đích và ý nghĩa 
của các lễ hội… 

Tuyến đường mới khang trang nối huyện miền núi 
Bắc Bình với trung tâm tỉnh Bình Thuận 

Nhờ sự quan tâm của cấp uỷ, chính 
quyền và nỗ lực vươn lên của đồng bào các 
dân tộc trên địa bàn, đời sống vật chất, tinh 
thần của cộng đồng các DTTS ở Bắc Bình 
được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ lao động có việc 
làm trên 100%, thu nhập bình quân đầu 
người đạt trên 34 triệu đồng/người/năm; 
khối đoàn kết dân tộc được củng cố và phát 
triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. 
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Đưa hàng hóa về vùng cao phục vụ bà con dịp lễ, Tết 
tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) 

Đồng bào các dân tộc ở Bắc Bình luôn 
vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp 
hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, 
tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 
và các phong trào ở địa phương./. 

 
Nguyễn Thanh // 

https://dantocmiennui.vn.- 2021  
(ngày 20 tháng 1) 

https://dantocmiennui.vn/xuan-moi-o-
bac-binh/299565.html 

----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỘI 
NĂM HỌC 2020 - 2021 

gày 18/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
phối hợp với Ban Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn 

Công tác Đội năm học 2020 - 2021. Đây là 
lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng, 
nâng cao kiến thức; kỹ năng công tác Đội 
TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi 
cho Đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách 
Đội trong tỉnh. 

 

Theo đó, lớp tập huấn năm 2021 được 
chia thành 03 lớp theo từng cấp bậc cụ thể: 
Lớp cơ bản dành cho Giáo viên làm Tổng 
phụ trách Đội dưới 03 năm và giáo viên 
được quy hoạch làm Giáo viên Tổng phụ 
trách Đội; lớp nâng cao dành cho giáo viên 
Tổng phụ trách Đội trên 03 năm, Giáo viên 
đạt danh hiệu Giáo viên làm Tổng phụ trách 
Đội giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; giáo viên được 
chứng nhận trong Hội trại Kim Đồng sẽ tổ 
chức vào tháng 4/2021 và trại huấn luyện Kỹ 
năng sẽ được tổ chức vào tháng 6/2021. 

Trong tháng 01/2021, lớp cơ bản đã diễn 
ra trong 3 ngày (từ ngày 18 - 20/01/2021) với 

50 học viên đến từ 10 huyện, thị, thành phố. 
Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên 
đã hết sức trách nhiệm và nỗ lực tham gia 
hiệu quả các hoạt động với nhiều nội dung 
hay và thiết thực như: thực hành nghi thức 
và nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh, phương 
pháp tổ chức, điều hành hoạt động Đội; 
phương pháp xây dựng nội dung, điều hành 
một buổi sinh hoạt Đội; hướng dẫn và thực 
hành sử dụng kỹ năng truyền tin Semafore, 
kỹ năng nút dây, dựng trại, tổ chức một 
chương trình lửa trại, tổ chức trò chơi lớn, 
kỹ năng sinh hoạt cộng đồng…, hướng dẫn 
các hoạt động sáng tạo cho học sinh, kiểm 
tra đánh giá các nội dung nghi thức Đội và 
đồng diễn Semafore. 

Thông qua lớp tập huấn góp phần củng 
cố, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao nghiệp 
vụ, kỹ năng sống và thực hành xã hội công 
tác Đội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo nhiều 
sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, 
thiếu niên nhi đồng, tránh xa được những tệ 
nạn, hiểm họa có thể xảy ra trong cuộc sống 
và kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển của 
tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi trong giai 
đoạn mới hiện nay. 

Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn.- 2021 

 (ngày 21 tháng 1) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-
ho-chi-minh/binh-thuan-to-chuc-lop-tap-

huan-cong-tac-doi-nam-hoc-2020---2021 

N 

https://dantocmiennui.vn/xuan-moi-o-bac-binh/299565.html
https://dantocmiennui.vn/xuan-moi-o-bac-binh/299565.html
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-doi-nam-hoc-2020---2021
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-doi-nam-hoc-2020---2021
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/binh-thuan-to-chuc-lop-tap-huan-cong-tac-doi-nam-hoc-2020---2021
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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ SÀI GÒN USA KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH 
TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN 

gày 10/1, Trung tâm ngoại ngữ Sài 
Gòn USA khai trương chi nhánh tại 
địa chỉ 69 Trương Hán Siêu, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đến dự có 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Tập đoàn An Tín, Chủ tịch Trung 
tâm ngoại ngữ Sài Gòn USA và các lãnh đạo 
Đảng, chính quyền, các sở ban ngành các 
cấp thuộc tỉnh Bình Thuận và thành phố 
Phan Thiết. 

Tiến sĩ Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Tập đoàn An Tín, Chủ tịch Trung tâm ngoại ngữ Sài 
Gòn USA phát biểu tại buổi khai trương. 

Phát biểu tại buổi khai trương, Tiến sĩ 
Nguyễn Đức Thọ chân thành cảm ơn sự 
quan tâm của các cấp ngành, lãnh đạo tỉnh, 
thành phố tạo điều kiện thuận lợi để Trung 
tâm ngoại ngữ Sài Gòn USA chính thức khai 
trương tại thành phố Phan Thiết. Với mong 
muốn chắp cánh ước mơ cho các em học 
sinh ở thành phố Phan Thiết trong việc yêu 
thích học tiếng Anh, một ngôn ngữ toàn cầu, 
Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn USA xây dựng 
chương trình học đa dạng, phong phú, phù 
hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt với phương 
pháp học phản xạ tự nhiên Logical Learning, 
dạy tiếng Anh phản xạ bằng màn hình tương 
tác 65 inch hiện đại nhất hiện nay, cùng với 
những bài học đa dạng, phong phú, giàu ý 
nghĩa, chắc chắn Trung tâm sẽ giúp học viên 
hào hứng, thích thú trong hành trình khám 
phá tiếng Anh, cũng như phát triển cả 4 kỹ 
năng nghe, nói, đọc, viết trong quá trình 
tham gia học tiếng Anh tại Trung tâm. 

Cắt băng khai trương Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn 
USA chi nhánh TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

Tham quan Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn USA chi 
nhánh Phan Thiết. 

Nhân dịp khai trương, Trung tâm ngoại 
ngữ Sài Gòn USA chi nhánh thành phố Phan 
Thiết có nhiều phần quà, học bổng hấp dẫn, 
thiết thực, cấp học bổng tương ứng 10% học 
phí cho tất cả mọi lứa tuổi khi tham gia học 
tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn 
USA. 

Vinh Quang // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021 

 (ngày 14 tháng 1) 

https://baoquankhu7.vn/trung-tam-ngoai-
ngu-sai-gon-usa-khai-truong-chi-nhanh-tai-

thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan--
1836396823-0021131s37510gs 

  

N 

https://baoquankhu7.vn/trung-tam-ngoai-ngu-sai-gon-usa-khai-truong-chi-nhanh-tai-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan--1836396823-0021131s37510gs
https://baoquankhu7.vn/trung-tam-ngoai-ngu-sai-gon-usa-khai-truong-chi-nhanh-tai-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan--1836396823-0021131s37510gs
https://baoquankhu7.vn/trung-tam-ngoai-ngu-sai-gon-usa-khai-truong-chi-nhanh-tai-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan--1836396823-0021131s37510gs
https://baoquankhu7.vn/trung-tam-ngoai-ngu-sai-gon-usa-khai-truong-chi-nhanh-tai-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan--1836396823-0021131s37510gs
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN: 27 TRƯỜNG HỢP VỀ TỪ VÙNG DỊCH, 13 MẪU ÂM TÍNH  

ính đến chiều 30-1, tại Bình Thuận 
đã lấy 60 mẫu xét nghiệm và đã có 
46 mẫu có kết quả âm tính với 
SARS-CoV-2. 

Chiều 30-1, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, 
Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng 
chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ký báo 
cáo nhanh tình hình phòng chống dịch trong 
ngày. 

Theo đó số mẫu đã lấy từ 16 giờ 00 ngày 
28-1 đến 16 giờ 00 ngày 30-1 là 60 mẫu và 
46 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-
CoV-2. 14 mẫu còn lại hiện đang chờ kết 
quả. 

Một khu vực cách ly y tế tập trung tại Bình Thuận 

Trong số này có 27 trường hợp công dân 
đi đến từ các tỉnh có dịch, đặc biệt là tỉnh Hải 
Dương và Quảng Ninh tính đến 16 giờ ngày 
30-1 có 13 trường hợp có kết quả xét 
nghiệm âm tính. Hiện tất cả đều được các 
cơ quan y tế theo dõi, giám sát chặt chẽ, 
cách ly tại nhà. Tình hình sức khỏe bình 
thường. 

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-
19 tỉnh Bình Thuận, qua 323 ngày, tỉnh Bình 
Thuận không có ca mắc mới ngoài cộng 
đồng.  

Tuy nhiên, diễn biến dịch vẫn rất phức 
tạp, hiện nay Việt Nam có tất cả 1.739 ca 
nhiễm COVID-19, có 35 ca tử vong. Đã phát 
hiện nhiều trường hợp mắc mới COVID - 19 
trong cộng đồng. Do đó tuyệt đối không chủ 
quan, lơ là, mất cảnh giác, phải luôn luôn 
sẵn sàng ở mức cao nhất, đặc biệt là đối với 
lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, 
chống dịch. 

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu tiếp tục thực 
hiện nghiêm túc thông điệp 5K; rà soát, 
tuyên truyền, vận động công chức, viên 
chức, người lao động và người thân (nếu có) 
đi về từ vùng dịch đặc biệt là Quảng Ninh và 
Hải Dương từ ngày 13-1 đến nay thực hiện 
khai báo y tế cho cơ quan y tế địa phương 
gần nhất. 

Chủ động thông báo cho cơ quan y tế, 
chính quyền địa phương khi phát hiện người 
dân trở về từ Quảng Ninh, Hải Dương hoặc 
có liên quan đến những địa điểm, các trường 
hợp tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19.  

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 30 tháng 1) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-27-
truong-hop-ve-tu-vung-dich-13-mau-am-

tinh-964810.html 

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN CẤM THĂM, TẶNG QUÀ, CHÚC TẾT CẤP TRÊN 

hông tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp 
trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm 
cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh 
đạo các cấp dưới mọi hình thức. 

Ngày 11-1, ông Dương Văn An, Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Thuận đã ký Chỉ thị số 06-
CT/TU gởi các đơn vị trong tỉnh về việc tổ 
chức Tết năm 2021. 

T 

K 

https://plo.vn/tags/Tmd1eeG7hW4gUXXhu5FjIFZp4buHdA==/nguyen-quoc-viet.html
https://plo.vn/tags/IFPhu58gWSB04bq_/so-y-te.html
https://plo.vn/tags/IEJhbiBDaOG7iSDEkOG6oW8=/ban-chi-dao.html
https://plo.vn/tags/IELDrG5oIFRodeG6rW4=/binh-thuan.html
https://plo.vn/tags/IEjhuqNpIETGsMahbmc=/hai-duong.html
https://plo.vn/tags/IEjhuqNpIETGsMahbmc=/hai-duong.html
https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-27-truong-hop-ve-tu-vung-dich-13-mau-am-tinh-964810.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-27-truong-hop-ve-tu-vung-dich-13-mau-am-tinh-964810.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-27-truong-hop-ve-tu-vung-dich-13-mau-am-tinh-964810.html
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Công ty XSKT Bình Thuận hỗ trợ người bán lẻ vé số 
do ảnh hưởng COVID-19 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu 
các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 
xã hội, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 
thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức 
hội quần chúng các cấp tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện 
nhiệm vụ năm 2021 ngay từ ngày đầu, tháng 
đầu; không để xảy ra tâm lý “chờ ăn Tết xong 
rồi làm”.  

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 
chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ 
quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách 
nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, 
đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống dịch trong các tổ chức, cơ quan, đơn 
vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.  

Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh. Quan tâm thực hiện 
tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 
bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui 
Xuân, đón Tết.  

Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp gia 
đình chính sách, người có công với cách 
mạng, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã 
hội không được chăm lo trong dịp Tết. 

Việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu phải thực hiện theo 
phương thức xã hội hóa, phù hợp với điều 
kiện, khả năng của từng địa phương, bảo 
đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn về phòng 
chống cháy nổ, an ninh trật tự và không sử 
dụng ngân sách nhà nước.  

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên 
và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng 
quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình 
thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, 
phương tiện, tài sản công trái quy định vào 
các hoạt động lễ hội, vui chơi....  

Tăng cường công tác dự báo và quản lý 
thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối 
cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, 
trong và sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp 
thời mọi hành vi gian lận thương mại, sản 
xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 
lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá 
tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. 

Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ 
phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương 
tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại 
thuận lợi trong dịp Tết, nhất là huyện đảo 
Phú Quý, các địa bàn miền núi. Làm tốt công 
tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt 
chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh 
thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, 
chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19.  

Tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút du 
khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp 
Tết; đồng thời chú ý các biện pháp bảo đảm 
an toàn cho du khách gắn với các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19.  

Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an 
ninh. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động 
phòng ngừa, phát hiện sớm và sẵn sàng 
ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống 
phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; 
góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc.  

Đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm 
soát, kịp thời phát hiện, trấn áp có hiệu quả 
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là 
trộm cắp, cướp giật, cho vay lãi nặng, cờ 
bạc, ma túy… chú ý những địa bàn trọng 
điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.  

Thường trực các huyện, thị, thành ủy, các 
đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo tăng cường 
các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên 
địa bàn; chủ động giải quyết những vấn đề 
phức tạp ngay tại cơ sở.  

https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
https://plo.vn/tags/IE5naGnDqm0gQ-G6pW0=/nghiem-cam.html
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Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông và công tác phòng, chống 
cháy nổ trước, trong và sau Tết.  

Thực hiện nghiêm các quy định về sản 
xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn 
bán, sử dụng pháo nổ; đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến Nghị định của Chính phủ về 
quản lý, sử dụng pháo để cán bộ, đảng viên 
và nhân dân hiểu đúng và đầy đủ quy định 
về loại pháo được sử dụng trong dịp Tết, lễ, 
gắn với việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 
các trường hợp sử dụng các loại pháo trái 
quy định.  

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước 
trong các lĩnh vực khoáng sản, đất đai, lâm 
nghiệp…, kịp thời phát hiện, xử lý các vi 
phạm, không để xảy ra tình trạng các đối 
tượng lợi dụng dịp nghỉ Tết để thực hiện các 
hành động trái pháp luật. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 11 tháng 1) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-cam-
tham-tang-qua-chuc-tet-cap-tren-

960883.html

---------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN: HẠN CHẾ THIỆT HẠI TRONG MÙA KHÔ  

ính đến cuối năm 2020, tổng lượng 
nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt 215 

triệu m3 (đạt 83,23% dung tích thiết kế), thấp 
hơn so với trung bình nhiều năm, nhất là ở 
các huyện phía Nam.  

Để tập trung ứng phó với điều kiện nguồn 
nước khan hiếm, hạn chế đến mức thấp 
nhất thiệt hại do nắng hạn gây ra trong mùa 
khô năm nay, tỉnh đã triển khai phương án 
chủ động phòng chống hạn, đảm bảo nguồn 
nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông 
nghiệp. 

Mùa khô năm nay, huyện Hàm Thuận 
Nam được dự báo sẽ xảy ra tình trạng hạn 
hán, thiếu nước nghiêm trọng vì năm 2020 
tình hình thời tiết trên địa bàn huyện không 
thuận lợi, lượng mưa thấp hơn trung bình 
nhiều năm nên cuối mùa mưa các hồ chứa 
thủy lợi tích nước ở mức thấp so với cùng 
kỳ. Đến cuối năm 2020, tổng lượng nước trữ 
trong các hệ thống công trình thủy lợi trên 
địa bàn huyện được 27,88 triệu m3 (đạt 58% 
dung tích thiết kế). 

 Dự báo lượng nước tích trữ hiện không 
có khả năng đảm bảo phục vụ cho tất cả các 
diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
huyện đến mùa mưa năm 2021. Vì vậy, 
huyện Hàm Thuận Nam tập trung đảm bảo 
nước sinh hoạt cho người dân đến ngày 
30/06, không phục vụ tưới sản xuất lúa và 
chỉ tưới cho cây thanh long. 

 UBND huyện Hàm Thuận Nam đã yêu 
cầu các xã, thị trấn khuyến cáo người dân 
không tự ý tổ chức sản xuất, không chong 
đèn trái vụ trên cây thanh long tại những khu 
vực không chủ động được nguồn nước; 
đồng thời, chủ động trữ nước, sử dụng hình 
thức tưới tiết kiệm, đào khoan giếng, đắp 
đập tạm trên sông suối và sử dụng biện 
pháp duy trì diện tích thanh long chờ mùa 
mưa đến. 

Đối với cây trồng ngắn ngày, địa phương 
khuyến cáo người dân tại các khu vực không 
chủ động được nguồn nước không tự ý tổ 
chức sản xuất, chỉ bắt đầu xuống giống khi 
đã có mưa hoặc không sản xuất, chuyển qua 
sản xuất vào vụ mùa, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng sử dụng ít nước, tránh gây thiệt hại về 
kinh tế. 

Tại huyện Hàm Tân, dự báo đến tháng 
6/2021 sẽ có 6 xã xảy ra tình trạng thiếu 
nước sinh hoạt cục bộ, ảnh hưởng đến đời 
sống sinh hoạt của hơn 2.100 hộ dân khu 
vực nông thôn, nhất là tại các xã Tân Phúc, 
Sông Phan, Tân Đức… 

 Theo UBND huyện Hàm Tân, trên địa 
bàn hiện có 5 công trình cấp nước tập trung 
do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn quản lý với tổng công suất 
thiết kế 6.575 m3/ngày đêm, cung cấp cho 
35.212 nhân khẩu/8.795 hộ sử dụng - chiếm 
tỷ lệ 49,4% dân số của toàn huyện. 

T 

https://plo.vn/tags/IFBow6Fv/phao.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-cam-tham-tang-qua-chuc-tet-cap-tren-960883.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-cam-tham-tang-qua-chuc-tet-cap-tren-960883.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-cam-tham-tang-qua-chuc-tet-cap-tren-960883.html
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Trong khi nhu cầu sử dụng nước của 
người dân vùng nông thôn ngày càng tăng 
cao, nhất là vào các tháng mùa khô thì hầu 
hết công trình cấp nước tập trung chưa 
được đầu tư nâng công suất, mở rộng 
đường ống cấp nước kịp thời nên chưa đáp 
ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Một số khu 
vực nông thôn chưa được đầu tư tuyến ống 
cấp nước tập trung để cấp nước sạch phục 
vụ sinh hoạt… 

 Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban... phối 
hợp với đơn vị liên quan và quản lý khai thác 
các công trình cấp nước tập trung để kịp thời 
triển khai phương án xử lý tình huống thiếu 
nước cục bộ. 

Cụ thể, các địa phương, đơn vị tận dụng 
tối đa nguồn nước tự nhiên trên sông, suối 
trữ vào ao, bể chứa nước thô tại công trình 
cấp nước tập trung; tăng cường khai thác, 
sử dụng hiệu quả nguồn nước ngầm từ 
giếng khoan, giếng đào cấp nước thô cho 

công trình cấp nước tập trung. Nếu xảy ra 
tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, bố trí 
lắp đặt bồn chứa nước tại điểm công cộng 
tại các thôn, khu dân cư mà chưa có tuyến 
ống nước sạch đi qua... 

Mùa khô năm 2020, Bình Thuận chịu ảnh 
hưởng nặng nề bởi hạn hán. Toàn tỉnh đã 
phải cắt giảm gần 14 nghìn ha diện tích lúa, 
bắp vụ Đông Xuân 2019- 2020. Hạn hán đã 
khiến nhiều diện tích cây trồng bị thiếu nước 
tưới, ảnh hưởng đến năng suất, đặc biệt là 
cây thanh long. Ngoài ra, 43 xã, phường, thị 
trấn bị thiếu cục bộ với khoảng trên 27 nghìn 
hộ dân bị ảnh hưởng. Tỉnh Bình Thuận đã 
công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp 
độ 2 trên địa bàn. 

Hồng Hiếu // http://daidoanket.vn.- 2021 
(ngày 21 tháng 1) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-han-che-
thiet-hai-trong-mua-kho-550569.html

---------------------------------------------------------- 

CHÚ TRỌNG KẾT NỐI CÁC CLB, HỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN 
ĐỂ CHIA SẺ NGUỒN LỰC 

hiều 13/1, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác Hội và phong trào 

thanh niên năm 2020. 

Anh Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao giấy 
khen cho đại diện các tập thể đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh 
Bình Thuận năm 2020 

Trong năm 2020, Ủy ban Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Hội các huyện, 
thị xã, thành phố và các thành viên tập thể 
của Hội cụ thể hóa chủ đề công tác năm “Tôi 
yêu Tổ quốc tôi” với 12 chỉ tiêu và 5 nhiệm 

vụ trọng tâm cơ bản của công tác Hội và 
phong trào thanh niên. 

Theo đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 
và Chương trình của Hội được tập trung 
triển khai và ngày càng được nhiều hội viên, 
thanh niên nhiệt tình hưởng ứng. Công tác 
kết nối các CLB, Hội, Đội, Nhóm tình 
nguyện, thiện nguyện trong và ngoài tỉnh 
cùng chia sẻ các nguồn lực tham gia các 
hoạt động phong trào luôn được Ủy ban Hội 
tỉnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả 
tích cực. 

Kết quả, trong năm đã vận động xây dựng 
13 căn nhà Nhân ái, tổ chức khám bệnh cho 
13.566 đối tượng, tặng 1.359 thẻ BHYT cho 
người có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên 
tình nguyện tham gia hiến 4.253 đơn vị máu. 
Phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 21.463 
lượt thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm 
cho 9.044  thanh niên; tham gia giúp đỡ 237 
thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai 
tái hòa nhập công đồng… Bên cạnh đó, 
công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội có 
nhiều chuyển biến tích cực, các cấp bộ Hội 

C 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-han-che-thiet-hai-trong-mua-kho-550569.html
http://daidoanket.vn/binh-thuan-han-che-thiet-hai-trong-mua-kho-550569.html
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đã tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ Hội, chuyển đổi và thành lập 
được nhiều các CLB, đội, nhóm theo ngành, 
nghề, sở thích của thanh niên. 

Năm 2021, với chủ đề “Thanh niên Bình 
thuận khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp Hội 
sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi phong trào 
“Tôi yêu tổ quốc tôi” và chương trình “Đồng 
hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, 
chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh 
niên Việt Nam vững mạnh” đến đông đảo 
cán bộ, hội viên thanh niên và toàn xã hội. 
Phấn đấu 100% cán bộ Hội được học tập, 
quán triệt và 80% hội viên, thanh niên được 
tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ 
trương của Đảng; 100% Hội LHTN Việt Nam 
cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo 
môi trường sáng tạo cho thanh niên; cấp tỉnh 
tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức 
khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 2 
dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 

thanh niên; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng 
ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế 
cơ hội phát triển... 

Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh đã trao khen thưởng cho các tập thể và 
cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình 
Thuận năm 2020 và khen thưởng các cá 
nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi 
trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại 
biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần 
thứ VI và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội 
LHTN Việt Nam lần thứ VIII. 

  

Quỳnh Trân // 
http://doanthanhnien.vn.- 2021  

(ngày 14 tháng 1) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-
viet-nam/chu-trong-ket-noi-cac-clb-hoi-

nhom-tinh-nguyen-de-chia-se-nguon-luc

---------------------------------------------------------- 

ĐẢM BẢO HÀNG HÓA THIẾT YẾU CHO HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ 
DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN  

ào mùa gió Đông Bắc, việc vận 
chuyển hàng hóa, người dân từ đất 
liền ra huyện Phú Quý, tỉnh Bình 

Thuận gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời 
điểm giáp Tết Nguyên đán.  

Huyện đảo Phú Quý. Ảnh minh họa: Mạnh Linh 

Để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, 
tránh tình trạng khan hiếm hàng tiêu dùng và 
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tỉnh 
Bình Thuận triển khai kế hoạch bảo đảm dự 
trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương 
tiện vận chuyển hàng hóa và người dân 
phục vụ huyện đảo Phú Quý dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và trong mùa thời tiết xấu năm 
2021.  

Huyện đảo Phú Quý hiện có hơn 28.500 
người, với khoảng 700 hộ kinh doanh, trong 
đó có 150 hộ kinh doanh bách hóa tổng hợp. 
Ước tính nhu cầu đối với một số mặt hàng 
thiết yếu của người dân trên huyện mỗi 
tháng khoảng 300 tấn gạo, 5 tấn đường, 
3.000 lít dầu ăn, 3.000 thùng mì gói... Trên 
cơ sở đó, số lượng hàng hóa tham gia 
phương án dự trữ lần này chiếm khoảng 60 
- 70% so với nhu cầu. 

Các mặt hàng lương thực, thực phẩm 
thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường trong 
trường hợp thời tiết xấu gồm 5 nhóm: Gạo, 
đường, dầu ăn, muối, mì tôm; ngoài ra còn 
dự trữ mặt hàng xăng dầu, thuốc men và vật 
tư y tế... Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý 
khuyến khích, vận động dự trữ trong dân, 
đảm bảo chiếm 30 - 40% lượng hàng hóa 
theo nhu cầu.  

V 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoi-lhtn-viet-nam/chu-trong-ket-noi-cac-clb-hoi-nhom-tinh-nguyen-de-chia-se-nguon-luc
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Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu 
Sở Công thương theo dõi sát diễn biến thị 
trường, cung cầu hàng hóa, thực hiện tốt 
công tác tổ chức thị trường, bảo đảm hàng 
hóa lưu thông thông suốt từ đất liền ra đảo 
Phú Quý. Đồng thời tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong đất 
liền mở rộng mạng lưới, kênh phân phối 
nhằm chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng 
thiết yếu để phục vụ huyện Phú Quý bảo 
đảm giá cả hợp lý, chất lượng, an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Sở Công Thương có 
phương án dự trữ nguồn nhiên liệu dầu 
diesel trong trường hợp thời tiết xấu có thể 
xảy ra để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của 
các tổ chức và nhân dân huyện đảo Phú 
Quý…  

Để đảm bảo an toàn vận chuyển hàng 
hóa và người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận yêu cầu Sở Giao thông Vận tải 
chỉ đạo Ban quản lý cảng Phú Quý, Cảng 
vận tải Phan Thiết, các đơn vị kinh doanh 
vận tải biển tổ chức sắp xếp trật tự tại đầu 
bến cảng Phú Quý, đảm bảo trật tự an ninh, 
an toàn hàng hải trong khu vực bến cảng, 

chỉnh trang cầu phao, cầu cảng đảm bảo an 
toàn, thuận lợi cho khách lên xuống tàu. 

Lực lượng thanh tra giao thông phối hợp 
chặt chẽ với các lực lượng liên ngành 
thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các 
phương tiện vi phạm quy định về vận chuyển 
hành khách, hàng hóa; kiểm tra các trang 
thiết bị an toàn, phao cứu sinh, cứu hộ cho 
hành khách đi tàu. Các doanh nghiệp vận tải 
có phương tiện hoạt động tuyến Phan Thiết- 
Phú Quý có trách nhiệm ưu tiên vận chuyển 
hàng thiết yếu của các đơn vị tham gia dự 
trữ kịp thời ra đảo. Các đơn vị chủ động đề 
xuất và lập kế hoạch chạy tàu để được tăng 
tải, chuyển hoạt động trên tuyến nếu lượng 
khách tăng đột biến, bảo đảm không để 
hành khách chờ đợi lâu tại bến. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 
2020 (ngày 5 tháng 1) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/dam-bao-
hang-hoa-thiet-yeu-cho-huyen-dao-phu-

quy-dip-tet-nguyen-dan-
20210105112150002.htm 

 

KHÓ TÌM XE CHỞ HÀNG, GIÁ THANH LONG RỚT THẢM  

han hiếm xe chở hàng xuất sang 
Trung Quốc, giá cước vận tải tăng 
cao nên chưa năm nào, giá thanh 

long chong đèn cận tết rớt thảm như năm 
nay. 

Thanh long nghịch vụ giá rớt thảm 

Bình Thuận là “thủ phủ” thanh long của cả 
nước, với diện tích lên đến hơn 30.000 ha, 
sản lượng khoảng 600 ngàn tấn/năm. Hằng 
năm, ngoài thu hoạch lứa trái ra tự nhiên vào 
mùa mưa, nông dân còn chong đèn để ra trái 
nghịch vụ nhằm bán với giá cao. 

Ông Nguyễn Tánh, một người trồng thanh 
long ở thôn 5, xã Hàm Liêm (Hàm Thuận 
Bắc) cho biết, lứa thanh long nghịch vụ dịp 
gần Tết được nông dân kỳ vọng nhất trong 
năm vì giá thấp nhất cũng từ 13-15 nghìn 
đồng/kg. 

Bởi thời điểm này thanh long rất hút hàng, 
không chỉ phục vụ nhu cầu của thị trường 

Trung Quốc, mà còn cả nội địa để chưng bày 
trong mâm ngũ quả ngày Tết. Thế nhưng 
năm nay, nông dân trồng thanh long kém vui 
khi giá thanh long không tăng, mà còn hạ 
thấp chỉ còn 5-6 nghìn đồng/kg. 

Bình Thuận là thủ phủ thanh long của cả nước, với 
sản lượng khoảng 600 ngàn tấn/năm. Ảnh: KS. 

K 
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Theo ông Tánh, để thu hoạch thanh long 
đạt loại 1 đòi hỏi bà con phải đầu tư phân 
bón đầy đủ và chăm sóc kỹ lưỡng. Tuần 
trước, giá thanh long loại 1 được thương lái 
thu mua tại vườn dao động từ 9-10 nghìn 
đồng/kg, nhưng hiện chỉ còn 5 - 6 nghìn/kg, 
thanh long loại 2 - 3 dao động từ 2 - 4 nghìn 
đồng/kg. 

Gia đình ông Tánh có 350 trụ thanh long 
áp dụng chong đèn, dự kiến cho thu hoạch 
khoảng 5.500 trái, tương đương 2,5 tấn 
trong 3 ngày tới. Song ông lắc đầu cầm chắc 
thua lỗ, vì để có lãi giá thanh long phải trên 
10 nghìn đồng/kg. 

Chị Huỳnh Thị Tuyết Phương, thôn Tiến 
Hưng, xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết), một hộ 
dân trồng thanh long cũng than thở: Chưa 
bao giờ thời điểm áp Tết, giá thanh long lại 
chỉ 5 - 6 nghìn đồng/kg như năm nay. 

Nông dân thu hoạch thanh long kém vui vì giá thanh 

long liên tục ở mức thấp. Ảnh: KS. 

Với giá này, nông dân thu hoạch thanh 
long không có lãi. Vì thanh long vụ nghịch, 
nông dân đầu tư tốn nhiều chi phí như tiền 
điện chong đèn, phân, thuốc BVTV, tiền mua 
rơm ủ gốc, rồi công vuốt tai thanh long… Gia 
đình chị Phương có 700 trụ thực hiện chong 
đèn đợt này, với tổng chi phí đầu tư hơn 60 
triệu. Vài ngày trước, chị thu hoạch với sản 
lượng khoảng 10 tấn. 

"Mọi năm thanh long hút hàng, thương lái 
sẽ vét sạch, nhưng nay họ chọn lựa trái rất 
khó tính. 10 tấn thanh long mà bị khấu khao 
và loại bỏ trái không đẹp mất gần 2 tấn. May 
mà bán sớm với giá 8 nghìn đồng/kg, nên 
gia đình thoát được lỗ”, chị Phương chia sẻ. 

Khó tìm xe chở hàng sang Trung Quốc 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù nông 
dân đã lường trước có thể ảnh hưởng dịch 
bệnh Covid-19 sẽ khiến việc tiêu thụ thanh 
long khó khăn, nên đã chia nhiều đợt chong 
đèn. Tuy những lứa chong đèn sản lượng 
không nhiều, nhưng mức giá vẫn thấp, kéo 
dài, khiến người nông dân điêu đứng. 

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở 
NN-PTNT Bình Thuận xác nhận, các lứa 
thanh long bà con chong đèn thu hoạch với 
sản lượng không nhiều. Lứa thanh long từ 
nay đến Tết, cũng chỉ ước khoảng 30 nghìn 
tấn, thấp hơn nhiều so với mọi năm, song 
mức giá thu mua vẫn thấp. 

Sản lượng thanh long thu hoạch đợt gần Tết không 
nhiều như mọi năm nhưng giá thu mua vẫn ở mức 
thấp. Ảnh: KS. 

Bà Phạm Thị Xinh, Giám đốc Công ty 
TNHH XNK Nông sản Nguyên Thuận, một 
đơn vị chuyên thu mua thanh long xuất sang 
thị trường Trung Quốc cho biết: Giá thanh 
long thu mua ở mức thấp do những tháng 
cuối năm thời tiết tại Trung Quốc lạnh giá 
nên người dân ít ra chợ. Từ đó dẫn đến 
thanh long bán chậm, các hợp động đặt 
hàng phía Trung Quốc cho các vựa thu mua 
thanh long cũng ít đi. 

Bên cạnh đó do ảnh hưởng dịch bệnh 
Covid-19, việc xuất thanh long sang thị 
trường Trung Quốc cũng bị kiểm soát rất 
chặt. 

"Các xe chở hàng đến của khẩu phải 
dừng chờ để các tài xế bên Trung Quốc 
chạy qua. Điều này đôi khi hàng của mình bị 
hỏng do các tài xế của họ không để ý điều 
chỉnh độ lạnh xe hàng. Trong khi đó, họ lại 
không có trách nhiệm", chị Xinh cho biết.  
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Theo các cơ sở thu mua thanh long trên 
địa bàn Bình Thuận, thời điểm này giá cước 
vận chuyển hàng sang thị trường Trung 
Quốc cũng tăng mạnh, từ đó buộc các cơ sở 
thu mua phải điều chỉnh giá cho phù hợp. 

Theo đó, hiện một xe container chở thanh 
long từ Bình Thuận sang thị trường Trung 
Quốc mất khoảng 100 triệu, trong khi ngày 
bình thường khoảng 60-70 triệu. Thế nhưng 
xe chở hàng những ngày này rất khó tìm 

kiếm, vì các tài xế e ngại “mắc kẹt” tại cửa 
khẩu khiến về nhà ăn Tết không kịp cùng gia 
đình. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 27 tháng 1) 

https://nongnghiep.vn/kho-tim-xe-cho-
hang-gia-thanh-long-rot-tham-d282675.html 

 

---------------------------------------------------------- 

KỊP THỜI ĐƯA VÀO BỜ 3 NGƯ DÂN BỊ NẠN TRÊN BIỂN 

ổ công tác của đồn Biên phòng Phước 
Lộc cùng 1 tàu cá của ngư dân thị xã 
La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã cứu nạn và 

lai dắt thành công một phương tiện bị nạn 
cùng 3 ngư dân vào cảng La Gi an toàn. 

Các ngư dân bị nạn tại Đồn Biên phòng Phước Lộc, 
thị xã La Gi, Bình Thuận. (Nguồn: TTXVN phát) 

Theo tin từ Đồn Biên phòng Phước Lộc 
(Bộ đội Biên phòng Bình Thuận), ngày 1/1, 
Tổ công tác của đồn Biên phòng Phước Lộc 
cùng 1 tàu cá của ngư dân thị xã La Gi (tỉnh 
Bình Thuận) đã cứu nạn và lai dắt thành 
công một phương tiện bị nạn cùng 3 ngư 
dân vào cảng La Gi an toàn. 

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 
31/12, tại khu vực biển cách Đông Nam 
Vũng Tàu khoảng 53 hải lý (tọa độ 09°59’N 
- 107°54’E), tàu EVEREST 3 đang trực tại 
mỏ Tê giác trắng phát hiện 1 tàu cá (hành 
nghề câu mực ven bờ, không có số hiệu) bị 
hỏng máy, trôi dạt trên biển. 

Trên tàu lúc đó có có 3 lao động,gồm 
Nguyễn Văn Dụ (sinh năm 1966), trú  tại khu 
phố 8, Phước Lộc, La Gi, Bình Thuận làm 
chủ tàu kiêm thuyền trưởng; Phùng Văn 
Hoàng (sinh năm 1964) và Nguyễn Văn 

Ngọc (sinh năm 1965) cùng trú tại phường 
Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết (Bình 
Thuận). 

Trên biển khi đó có sóng to, gió lớn, giật 
cấp 7-8. Tàu EVEREST 3 đã tiến hành hỗ 
trợ lai dắt tàu bị nạn vào bờ. 

Do điều kiện thời tiết xấu nên khi lai dắt 
tàu cá bị nạn vào tới khu vực đảo Hòn Bà 
cách cảng La Gi khoảng 4 hải lý thì tàu 
EVEREST 3 không thể vào cảng. 

Tàu EVEREST 3 đã tiến hành neo tàu; 
phát thông báo để các lực lượng chức năng 
cùng hỗ trợ đưa tàu bị nạn và ngư dân vào 
bờ. 

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng 
Phước Lộc đã cử tổ công tác và huy động 1 
tàu cá của ngư dân La Gi thực hiện nhiệm 
vụ cứu nạn. 

Đến 23 giờ 45 phút ngày 31/12, tổ công 
tác đã tiếp cận tàu EVEREST 3 và tàu cá bị 
nạn; tiến hành thủ tục tiếp nhận và lai dắt tàu 
cá cùng 3 lao động bị nạn vào bờ an toàn. 

Đồn Biên phòng Phước Lộc đã tiến hành 
chăm sóc y tế, thăm hỏi, bố trí nơi ăn nghỉ 
cho 3 ngư dân bị nạn. 

Hiện sức khỏe của 3 lao động trên tàu cá 
bị nạn đã ổn định. 

Nguyễn Thanh // 
https://www.vietnamplus.vn/.- 2021 

(ngày 1 tháng 1) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
kip-thoi-dua-vao-bo-3-ngu-dan-bi-nan-tren-

bien/687428.vnp 

T 
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MONG CÓ TIỀN CỨU CHỮA CHO CON 

háu Đặng Mai Lý Hoàng Phương (8 
tuổi, ảnh), con trai chị Mai Thị Thành 
(42 tuổi) và anh Đặng Văn Sĩ (46 tuổi, 

ngụ tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh 
Bình Thuận), bị ung thư máu. Hiện cháu 
đang được điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh 
viện Nhi đồng 2, TPHCM. 

 

Cách nay gần 2 tháng, sau những cơn 
đau dữ dội, cháu Phương được gia đình đưa 
đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM. 
Tại đây, sau một số xét nghiệm, bác sĩ đã 
yêu cầu cháu nhập viện ngay với chẩn đoán 
ung thư máu. Từ ngày biết con mắc bệnh 
hiểm nghèo, vợ chồng anh Sĩ, chị Thành suy 
sụp tinh thần, bỏ hết mọi việc để chăm con. 

Anh Sĩ cho biết: “Tôi đi làm mướn, thu 
nhập bấp bênh, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. 
Thuốc điều trị cho con, nghe bác sĩ nói, phải 
chờ nhập từ nước ngoài về, chi phí lên đến 
hàng chục triệu đồng mỗi lần tiêm. Thương 
con đau đớn, chúng tôi chấp nhận bán hết 
tài sản và vay mượn thêm khắp nơi, cố được 
ngày nào hay ngày đó. Nhưng tới nay cũng 
hết sức rồi, chỉ còn biết cầu mong phép màu 
đến với con”. 

Gia đình anh chị thuộc diện khó khăn nhất 
vùng, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày đều 
dựa vào anh Sĩ đi làm thuê, từ làm nông, phụ 
hồ đến bốc vác... Hiện giờ, kinh tế gia đình 
đã kiệt quệ, anh Sĩ, chị Thanh không còn biết 
bám víu vào đâu! 

 

Văn Dĩ // https://www.sggp.org.vn.- 2021 
(ngày 12 tháng 1) 

https://www.sggp.org.vn/mong-co-tien-
cuu-chua-cho-con-708245.html 

 

---------------------------------------------------------- 

NGƯỜI TRỒNG THANH LONG LO MẤT TẾT  

àng vào những ngày cuối năm âm 
lịch, thay vì nhộn nhịp như những 
năm trước, thời điểm này, không khí 

tại các vườn thanh long ở Bình Thuận lại hết 
sức trầm lắng.  

Nguyên nhân là do từ đầu vụ chong đèn 
(cuối tháng 8-2020) đến nay, giá thu mua 
thanh long hầu như quanh quẩn dưới mức 
10.000 đồng/kg. Với mức giá này, nông dân 
chỉ có thể thu hồi vốn hoặc lỗ, do chi phí đầu 
tư điện, phân, thuốc… cho vụ chong đèn cao 
hơn vụ mùa. 

Riêng thời gian gần 2 tháng qua, trái 
thanh long chỉ còn thu mua ở giá dao động 
từ 5.000 đến 8.000 đồng/kg. Đáng nói là đón 
đầu thị trường Tết âm lịch, nhiều nông dân 
đã chong đèn canh lứa chín vào thời điểm 
tháng chạp để có nguồn thu nhập. Hiện tại, 

bên cạnh một số vườn thanh long đang chín, 
nhiều địa bàn trồng trái cây này tại Bình 
Thuận còn có các lứa chín rải rác từ nay đến 
Tết. Nếu giá thanh long vẫn không nhích lên, 
nhiều hộ nông dân có nguy cơ mất Tết. 

Nhiều nhà vườn thanh long lo mất Tết vì giá bán 
xuống thấp  

C 

C 
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Anh Nguyễn Ngọc Nguyên - một nông 
dân tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận - chưa khi nào lại có mong 
muốn ngược đời là trái thanh long chín chậm 
lại như lúc này. Nguyên nhân là do 6.000 trái 
thanh long nghịch vụ của anh lại chín vào 
thời điểm giá thu mua quá thấp khiến anh 
không muốn bán ra lúc này. "Để đón Tết, gia 
đình tôi chong đèn trên 400 trụ thanh long, 
ra được 6.000 trái, nếu giá thu mua quá thấp 
như hiện nay thì coi như lứa Tết này cầm 
chắc phần lỗ" - anh Nguyên lo lắng. 

Bà Nguyễn Thị Hà - thương lái thu mua 
thanh long tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận - giải thích: "Do yêu cầu thu mua 
từ các đối tác không nhiều nên chúng tôi 
cũng không mặn mà tìm đến các vườn. Hiện 
tại, dù gần Tết nhưng đơn hàng cũng không 
tăng mấy so với ngày thường, vì vậy giá mua 
không thể nhích lên". 

Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, 
hiện nay, thị trường xuất khẩu chính của trái 
thanh long vẫn phụ thuộc lớn vào Trung 
Quốc. Vì vậy, khi nhu cầu tiêu thụ từ thị 
trường này biến động thì giá thanh long cũng 
trồi sụt theo. "Giá thấp là do phía Trung 
Quốc thu mua ít. Ngoài ra, tình hình dịch 

bệnh phức tạp bên Trung Quốc cũng tác 
động đến hoạt động xuất khẩu cũng như giá 
thu mua loại trái cây này" - ông Võ Huy 
Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình 
Thuận, cho biết. 

Cũng theo Hiệp hội Thanh long Bình 
Thuận, khi Hiệp định Thương mại tự do giữa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có 
hiệu lực, nhiều đơn vị xuất khẩu xúc tiến vào 
thị trường tiềm năng này. Tuy vậy, rào cản 
về kỹ thuật xuất khẩu nghiêm ngặt nên hiện 
chỉ có khoảng 3 doanh nghiệp xuất khẩu 
được thanh long sang thị trường châu Âu là: 
Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu, 
Công ty TNHH MTV Rau quả Bình Thuận và 
Liên hiệp HTX Dịch vụ Sản xuất thanh long 
Bình Thuận. 

 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2021 
(Ngày 23 Tháng 1) 

https://nld.com.vn/kinh-te/nguoi-trong-
thanh-long-lo-mat-tet-

20210122215006312.htm 

 

---------------------------------------------------------- 

THẤP THỎM THANH LONG VỤ TẾT 

hững ngày này, hàng ngàn hécta 
thanh long ở “thủ phủ” thanh long tỉnh 
Bình Thuận đang trong thời kỳ tạo và 

dưỡng trái để kịp phục vụ thị trường Tết 
Nguyên đán. Tuy nhiên, giá loại trái cây này 
vẫn đang ở mức rất thấp, thương lái cũng 
không dám đến các nhà vườn để đặt cọc thu 
mua như mọi năm, khiến người trồng thanh 
long như “ngồi trên đống lửa”. 

Theo Hiệp hội Thanh long tỉnh Bình 
Thuận, từ nhiều tháng nay, tình hình tiêu thụ 
gặp khó nên giá loại trái cây này luôn ở mức 
rất thấp, từ 5.000-8.000 đồng/kg. Do sản 
xuất thanh long trái vụ, chi phí chong đèn và 
phân bón lớn, nên với mức giá này, người 
nông dân đang bị lỗ. 

Rảo quanh các khu vực trồng thanh long 
trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, người dân 
vẫn đang tất bật chăm sóc những vườn 

thanh long sai trĩu quả, nhưng không khí 
giao dịch, mua bán thì rất trầm lắng. 

Vườn thanh long ở tỉnh Bình Thuận đã sẵn sàng phục 
vụ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới 

“Thường lệ, dịp này là thương lái đã đổ xô 
tới các nhà vườn để đặt vấn đề thu mua, bao 
tiêu sản phẩm để kịp phục vụ thị trường tết. 
Tuy nhiên, năm nay không thấy ai đến, khiến 
người dân chúng tôi thực sự lo lắng”, anh 

N 
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Trần Khải (ngụ huyện Hàm Thuận Nam) chia 
sẻ.  

Anh Văn Công Bảo (ngụ xã Hàm Liêm, 
huyện Hàm Thuận Bắc) cho biết: “Cách đây 
khoảng 2 tháng, lứa thanh long trái vụ, tôi chỉ 
bán được 5.000 đồng/kg, thua lỗ hàng chục 
triệu đồng. Tâm lý nông dân thường trông 
chờ vào vụ tết nên tôi quyết đinh tái đầu tư. 
Giờ thanh long trong vườn đã ra trái nhưng 
thành bại hay không thì còn phải chờ vào sự 
may rủi”. 

Hàng ngàn hộ trồng thanh long ở Bình 
Thuận đang đặt hết niềm tin vào thị trường 
tết sắp tới. Trong khi đó, một số thương lái 
thu mua thanh long cho biết, do tiêu thụ 
chậm nên hiện hầu hết kho trữ lạnh của các 
cơ sở thu mua thanh long đã không còn sức 
chứa, thương lái không dám đặt vấn đề thu 
mua với người nông dân cho đến khi nguồn 
hàng tồn kho được giải quyết. 

Một nghịch lý đang diễn ra tại nơi có diện 
tích cây thanh long lớn nhất cả nước, đó là, 
trong khi thị trường tiêu thụ đang gặp rất 
nhiều khó khăn thì diện tích loại cây này 
đang không ngừng tăng lên, từ đó tạo nên 
hệ lụy kép. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh 
Bình Thuận Phạm Quốc Hùng thông tin, 

năm 2020, diện tích cây thanh long ở địa 
phương đạt trên 33.700ha, tăng 10,1% so 
với năm 2019; sản lượng gần 700.000 tấn, 
tăng 8,6%. Năm 2016, UBND tỉnh Bình 
Thuận đã ban hành quyết định quy hoạch 
diện tích trồng thanh long của tỉnh đến năm 
2020 là 28.000ha, định hướng đến năm 
2025 là 30.000ha. Tuy nhiên, đến nay diện 
tích thanh long của tỉnh Bình Thuận đã vượt 
xa con số định hướng của năm 2025 tới trên 
3.700ha. 

Theo Sở Công thương tỉnh Bình Thuận, 
vừa qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh 
ban hành công văn gửi các đơn vị, tập đoàn 
kinh tế nhằm đẩy mạnh kết nối tiêu thụ thanh 
long Bình Thuận, đồng thời sẽ làm việc trực 
tiếp với các hệ thống tập đoàn, siêu thị, trung 
tâm thương mại tại TPHCM và một số tỉnh 
thành để chung tay hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
thanh long cho doanh nghiệp, hợp tác xã và 
nông dân địa phương. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2021  
(ngày 6 tháng 1) 

https://www.sggp.org.vn/thap-thom-
thanh-long-vu-tet-707174.html

---------------------------------------------------------- 

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ DÂN THIẾU NƯỚC SINH HOẠT  

ó là một trong những nội dung chỉ thị 
của UBND tỉnh Bình Thuận về việc 
tăng cường thực hiện các giải pháp 

phòng, chống hạn hán, thiếu nước sinh hoạt 
trong mùa khô 2021. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến cuối 
tháng 12/2020, tổng lượng nước trữ trong 
các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh  là 215,57 
triệu m3/258,99 triệu m3, đạt 83,23% so với 
dung tích thiết kế, thấp hơn so với trung bình 
nhiều năm. 

Đáng chú ý các hồ chứa ở khu vực phía 
Nam tỉnh, lượng nước trữ hiện chưa tới 45% 
so với dung tích thiết kế nên nguy cơ xảy ra 
hạn hán, thiếu nước tương đối cao. 

Trước tình trên, ngày 5/1, ông Nguyễn 
Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 

đã có chỉ thị về việc tăng cường thực hiện 
các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu 
nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông 
nghiệp và phòng, chống cháy rừng mùa khô 
năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2020 lượng mưa không đều nên các hồ chứa 
phía Nam của tỉnh Bình Thuận chưa tích nước đảm 
bảo dung tích thiết kế. Ảnh: KS. 

Đ 
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Theo đó, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT 
Bình Thuận chỉ đạo Công ty TNHH MTV 
Khai thác công trình thủy lợi tỉnh theo dõi 
chặt chẽ diễn biến tình thời tiết, xây dựng 
ngay kế hoạch vận hành, điều tiết nước cho 
phù hợp; bảo đảm phục vụ cấp nước cho 
sinh hoạt, sản xuất, và các nhu cầu thiết yếu 
khác. Cũng như phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền địa phương, các tổ chức thủy lợi cơ 
sở để quản lý, bảo vệ nguồn nước trong các 
hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn 
giảm thiểu thấp nhất thất thoát. 

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án, kịch 
bản, lịch thời vụ năm 2021 để thông báo đến 
cấp chính quyền địa phương và người dân 
biết để chủ động ứng phó, thực hiện. Đồng 
thời chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và 
Vệ sinh môi trường nông thôn, các đơn vị 
kinh doanh, sản xuất, cung ứng nước sinh 
hoạt trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm kê, quản 
lý, bảo vệ chặt chẽ nguồn nước trong các hệ 
thống công trình cấp nước tập trung. 

Khẩn trương đăng ký nhu cầu sử dụng 
nguồn nước thô từ công trình thủy lợi phục 
vụ cho các nhà máy nước với đơn vị quản lý 
sử dụng công trình thủy lợi. 

Đồng thời rà soát nhu cầu đầu tư công 
trình để bổ sung nguồn nước hoặc nâng 
công suất nhà máy, mở rộng hệ thống mạng 
lưới đường ống cấp nước để duy trì năng 
lực và mở rộng phạm vi cung cấp nước sạch 
phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Từ đó tổng 
hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí vốn, 
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu 
nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến sức khỏe, 
đời sống của nhân dân, nhất là người dân 
vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và các địa phương khu vực ven biển 
thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt những 
năm trước đây. 

UBND tỉnh Bình Thuận còn chỉ đạo Sở 
NN-PTNT chủ động phối hợp Trung tâm 
Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Cổ 
phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa 
Mi, Công ty Thủy điện Đại Ninh, Sở Công 
Thương đăng ký nhu cầu sử dụng nguồn 
nước chạy máy phát điện kết hợp cấp nước 
về hạ du của thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi 
và Đại Ninh hàng tháng để bổ sung nguồn 

nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho các 
huyện Tánh Linh, Đức Linh, Bắc Bình và 
Hàm Thuận Bắc. 

Tháng 5/2020, tỉnh Bình Thuận cũng xảy ra hạn hán 
nên chở nước sinh hoạt phục vụ cho người dân. Ảnh: 
KS.   

Đồng thời đôn đốc chủ đầu tư công trình 
cấp nước sinh hoạt nông thôn đẩy nhanh 
tiến độ thi công xây dựng hoàn thành đưa 
vào sử dụng các công trình cấp nước sinh 
hoạt, công trình thủy lợi, kết hợp với nhiệm 
vụ hỗ trợ nước sinh hoạt đầu tư bằng các 
nguồn vốn khác nhau trong kế hoạch năm 
2020 để đưa công trình vào khai thác sử 
dụng, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân 
dân ngay trong quý I năm 2021. Cũng như 
theo dõi đôn đốc các chủ đầu tư đầy nhanh 
tiến độ lập hồ sơ các công trình nước sạch 
nguồn vốn kế hoạch năm 2021 để sớm triển 
khai xây dựng bổ sung nước cho các vùng 
hạn hán theo kế hoạch số 4971 của UBND 
tỉnh... 

Trước đó, ngày 28/12, như Báo Nông 
nghiệp Việt đưa tin, trước tình hình khu vực 
phía Nam tỉnh Bình Thuận có lượng mưa 
thấp hơn trung bình nhiều năm, nên các hồ 
chứa thủy lợi thiếu hụt nước, Công ty TNHH 
MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình 
Thuận đã cắt giảm diện tích sản xuất lúa 
Đông Xuân 290ha 2 của 2 huyện Hàm 
Thuận Nam và La Gi, ưu tiên cấp nước cho 
sinh hoạt, nước uống cho gia súc, gia cầm, 
nuôi trồng thủy sản, nước tưới cho cây trồng 
lâu năm (thanh long). 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 5 tháng 1) 

https://nongnghiep.vn/tuyet-doi-khong-
de-dan-thieu-nuoc-sinh-hoat-d281029.html 

https://nongnghiep.vn/tuyet-doi-khong-de-dan-thieu-nuoc-sinh-hoat-d281029.html
https://nongnghiep.vn/tuyet-doi-khong-de-dan-thieu-nuoc-sinh-hoat-d281029.html
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XÂY KÈ NGĂN BIỂN "CUỒNG NỘ"  

ới chiều dài bờ biển 192 km, tỉnh Bình 
Thuận thường xuyên hứng trực tiếp gió 
mùa Đông Bắc rất mạnh, gây sạt lở 
nghiêm trọng nên đầu tư xây dựng kè 

chống sạt lở được xem là vấn đề cấp bách  

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ 
năm 2015 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã phải di 
dời trên 400 hộ dân ở huyện Tuy Phong, TP 
Phan Thiết, thị xã La Gi... do tình trạng nước 
biển xâm thực. Hàng trăm căn nhà cùng nhiều 
tài sản của người dân đã bị cuốn ra biển. 

Biển ngoạm vào nhà 

Do địa hình tỉnh Bình Thuận theo hướng 
Đông Bắc - Tây Nam nên thường hứng trực 
tiếp gió mùa Đông Bắc rất mạnh kết hợp với 
biến đổi khí hậu gia tăng dễ gây sạt lở. Chỉ 
trong một thời gian ngắn vừa qua, khoảng 22 
km bờ biển bị sạt lở, nhiều đoạn biển ăn sâu 
vào đất liền từ 80-200 m. 

Bà Huỳnh Thị Phương (ngụ xã Tiến Thành, 
TP Phan Thiết) - người có 27 năm chống chọi 
với các đợt triều cường gây sạt lở - chỉ tay lên 
những vết nứt đến gần 5 cm trên vách nhà 
than thở khi gió bấc bắt đầu thổi mạnh. Trước 
đây, phía sau nhà bà Phương còn đến 2 dãy 
nhà khác. Mỗi lần triều cường vào, do có nền 
nhà của những hộ phía trước nên căn nhà của 
bà ít bị ảnh hưởng. Nay các dãy nhà kia đều 
bị sóng cuốn trôi khiến căn nhà của bà từng 
ngày bị sóng bào vào chân kiềng. "Càng vào 
những tháng cuối năm càng sợ vì sóng đánh 
dữ lắm. Ban ngày nhìn bình thường vậy chứ 
khuya là sóng đánh ầm ầm cả đêm, không 
dám ngủ vì sợ nước cuốn nhà trôi lúc nào 
không hay" - bà Phương lo lắng. 

Giữa tháng 12-2020, công trình kè biển 
chống xâm thực 350 m, kéo dài từ thôn Tiến 
Đức, xã Tiến Thành đến khu phố 5, phường 
Đức Long, TP Phan Thiết hoàn thành, đưa vào 
sử dụng giúp hàng trăm hộ dân có nhà ven 
biển an tâm khi mùa gió bấc đang đến. Công 
trình có vốn 30 tỉ đồng được nhà nước đầu tư, 
kết hợp đoạn kè dài 550 m do vốn tư nhân xây 
dựng đã cơ bản giải quyết tình trạng xói lở bờ 
biển nơi đây. 

Một góc khu du lịch tại phường Hàm Tiến, TP 
Phan Thiết bị sóng biển gây sạt lở 

"Trước đây, khu vực này có hơn 200 hộ 
sinh sống nhưng do sạt lở nên nhiều căn nhà 
đã bị sóng cuốn trôi, hiện chỉ còn gần 30 hộ. 
Năm nay, nhờ có công trình kè lấn biển nên 
tình trạng sạt lở do sóng biển đã giảm đáng 
kể" - ông Lê Ngọc Thu (Trưởng thôn Tiến Đức, 
xã Tiến Thành) nói. 

Uy hiếp "thủ phủ resort" 

Ngoài công trình kè biển chống xâm thực 
dài 350 m nói trên, UBND tỉnh Bình Thuận 
cũng vừa kịp thời hoàn thành 3 công trình kè 
biển khác và bàn giao cho địa phương quản lý 
ngay khi chuẩn bị kết thúc năm 2020. Đó là 
các công trình kè dài 450 m tại thị trấn Liên 
Hương (huyện Tuy Phong), dự án kè bảo vệ 
khu dân cư phường Phước Lộc (thị xã La Gi) 
dài 500 m và dự án kè biển phường Hàm Tiến 
(TP Phan Thiết) dài 500 m. 

Trong số trên, tuyến kè biển trị giá 40 tỉ 
đồng tại khu phố 3, phường Hàm Tiến có ý 
nghĩa quan trọng, giúp địa phương có hàng 
trăm resort, khách sạn, nhà nghỉ ven biển này 
bảo đảm an toàn trước sóng biển. "Có được 
công trình này, người dân và chính quyền địa 
phương rất vui mừng. Tình trạng xói lở tại khu 
phố 3 lâu nay rất nghiêm trọng, đặc biệt là vào 
mùa gió bấc hằng năm. Mỗi mùa mưa bão lại 
nơm nớp lo, chẳng biết nhà bị cuốn đi lúc nào" 
- ông Ngô Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường 
Hàm Tiến (TP Phan Thiết), cho biết. 

Bốn công trình kè biển vừa hoàn thành từ 
nguồn vốn 180 tỉ đồng do trung ương hỗ trợ 
(theo chủ trương hỗ trợ các dự án khẩn cấp 
khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lắp cửa sông 
khu vực miền Trung) có tổng chiều dài 1,8 km. 
Các công trình này kết hợp với hơn 21 km kè 
đã được xây dựng trong giai đoạn 1997-2018 

V 
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giúp tỉnh Bình Thuận khắc phục cơ bản những 
điểm xung yếu ven biển. 

Thi công kè biển đoạn giáp xã Tiến Thành với 
phường Đức Long, TP Phan Thiết 

Bên cạnh nguồn vốn nhà nước, nhiều 
doanh nghiệp du lịch khai thác bờ biển tại Bình 
Thuận đã và đang "xắn tay" ngăn chặn xâm 
thực, sạt lở. Tại "thủ phủ resort" cả nước là 
khu vực Hàm Tiến - Mũi Né hiện có 11 cơ sở 
du lịch làm kè tạm bằng túi cát. Một số cơ sở 
du lịch khác cũng đầu tư xây dựng kè mỏ hàng 
để tạo bãi bồi. Một số khu du lịch khác tại các 
huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân đã xây 
dựng kè biển để chống xói lở. Các công trình 
kè biển được đầu tư ngoài ngân sách này góp 
phần quan trọng cùng những dự án do nhà 
nước đầu tư bảo vệ bờ biển trước tình trạng 
nước biển xâm thực, biến đổi khí hậu ngày 
càng phức tạp. "Dự kiến đến năm 2023, chúng 
tôi sẽ hoàn thành 6 dự án kè biển từ nguồn 
vốn đã được trung ương, tỉnh bố trí với tổng 
chiều dài hơn 6 km. Bên cạnh đó, chúng tôi cố 

gắng đầu tư xây dựng 5 dự án kè biển khác 
trong giai đoạn 2021-2025 với tổng chiều dài 
hơn 5,7 km để giải quyết những vị trí bờ biển 
có nguy cơ sạt lở cao" - ông Nguyễn Hữu 
Phước, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, thông 
tin.  

Khôi phục cung bờ biển Mũi Né - đá Ông 
Địa 

UBND tỉnh Bình Thuận đã đồng ý lập đề án 
"Nghiên cứu đánh giá thực trạng xói bồi, dự 
báo xu thế và đề xuất giải pháp tổng thể chống 
xói lở, khôi phục bãi cho cung bờ biển Mũi Né 
- đá Ông Địa". 

Đề án này dự kiến thực hiện trong giai đoạn 
2019-2020 nhưng do khó khăn về vốn và ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 (có sự tham gia của 
tư vấn viên nước ngoài) nên chưa triển khai. 
Cung bờ biển Mũi Né - đá Ông Địa có vị trí đặc 
biệt quan trọng đối với ngành du lịch Bình 
Thuận khi có hàng trăm resort, nhà hàng, 
khách sạn ở khu vực này. Từ năm 2018 đến 
nay, hàng chục khu du lịch tại cung bờ biển 
này bị nước biển xâm thực, gây sạt lở nghiêm 
trọng. Có nơi, biển đã ăn sâu vào từ 5-10 m. 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2021 
(ngày 4 tháng 1) 

https://nld.com.vn/moi-truong/xay-ke-ngan-
bien-cuong-no-20210103204015514.htm

----------------------------------------------------------- 

BÌNH THUẬN: KHÔNG TỔ CHỨC LIÊN HOAN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 

ình Thuận tạm dừng các hội nghị, hội 
thảo, sự kiện tập trung đông người 
không cần thiết và các cơ quan nhà 

nước không tổ chức tiệc liên hoan.   

Ngày 29-1, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa 
tốc gởi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, để kiểm soát chặt chẽ, nhanh 
chóng, hiệu quả, không để phát sinh, lây lan 
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các huyện thị, thị xã, 
thành phố tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp 
tục truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý 
thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch 
bệnh trong nhân dân. 

Trung tâm điều trị COVID-19 tỉnh Bình Thuận 

Tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, gồm: 
Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 
Không tụ tập – Khai báo y tế. Đồng thời, tăng 
cường kiểm tra, giám sát, xử phạt các trường 
hợp không tuân thủ các biện pháp phòng 
chống dịch, đặc biệt là không đeo khẩu trang 
tại nơi công cộng. 

B 

https://nld.com.vn/moi-truong/xay-ke-ngan-bien-cuong-no-20210103204015514.htm
https://nld.com.vn/moi-truong/xay-ke-ngan-bien-cuong-no-20210103204015514.htm
https://plo.vn/tags/Tmd1eeG7hW4gxJDhu6ljIEjDsmE=/nguyen-duc-hoa.html
https://plo.vn/tags/IELDrG5oIFRodeG6rW4=/binh-thuan.html
https://plo.vn/tags/IDVL/5k.html
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Tuyên truyền, vận động người dân đi về từ 
các tỉnh có dịch, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải 
Dương từ ngày 13-1 đến nay thực hiện khai 
báo y tế cho cơ quan y tế gần nhất; chủ động 
thông báo cho cơ quan y tế, chính quyền địa 
phương khi phát hiện người dân trở về từ 
Quảng Ninh, Hải Dương hoặc có liên quan 
đến những địa điểm, các trường hợp tiếp xúc 
với các bệnh nhân COVID-19. 

Tạm dừng các hội nghị, hội thảo, sự kiện 
tập trung đông người không cần thiết; trường 
hợp cần thiết tổ chức thì phải đảm bảo các 
biện pháp an toàn, phòng, chống dịch theo quy 
định. Các cơ quan nhà nước không tổ chức 
tiệc liên hoan. Các bệnh viện, cơ sở y tế nâng 
mức cảnh báo lên mức độ cao; rà soát, sẵn 
sàng kích hoạt các phương án, kế hoạch 
phòng, chống dịch tại đơn vị; đảm bảo chặt 
chẽ, cụ thể, không để bị động, bất ngờ, sẵn 
sàng ứng phó với các tình huống của dịch 
bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. 

Sở Y tế khẩn trương rà soát, bổ sung vật tư 
y tế, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, 
các cơ sở xét nghiệm, cơ sở điều trị COVID-
19, cơ sở cách ly tập trung có thu phí trên địa 
bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, 
ứng trực để triển khai ngay các biện pháp truy 
vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị 
phù hợp với tình hình cụ thể và các phương 
án phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện 
báo cáo công tác phòng, chống dịch cho 
UBND tỉnh trước 16 giờ hàng ngày. 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông 
vận tải thiết lập lại các chốt kiểm tra y tế phòng, 
chống dịch tại các nhà ga, bến xe; thực hiện 
kiểm tra than nhiệt, khai báo y tế và cách ly 
phù hợp theo quy định. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương kiểm 
tra các cơ sở cách ly tập trung và các điều kiện 
cần thiết khác để thực hiện việc tiếp nhận và 
cách ly đối với những trường hợp nghi ngờ; 
phối hợp với ngành y tế điều phối các cơ sở 
cách ly tập trung. 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố: Kiểm soát người đi 
về từ vùng có dịch, quản lý người nước ngoài, 
người nhập cảnh trái phép, bảo đảm không để 
xảy ra trường hợp xuất nhập cảnh không được 
kiểm soát theo quy định.  

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý 
nghiêm các trường hợp người nước ngoài đến 
lưu trú, cư trú bất hợp pháp; quản lý chặt chẽ 
người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú 
tại địa phương, nhất là tại các doanh nghiệp, 
trường học, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… Báo 
cáo hàng ngày cho Sở Y tế để tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh.  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp 
với các cơ quan có liên quan giám sát thuyền 
viên của các tàu đến từ vùng dịch cập Cảng 
Vĩnh Tân; không giải quyết nhập cảnh lên bờ 
đối với thuyền viên làm việc trên các tàu biển 
nước ngoài. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát 
công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở du 
lịch; các đoàn khách đã đến và sắp đến để có 
biện pháp kiểm soátchặt chẽ và thực hiện 
công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn 
của ngành y tế. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai 
ngay các biện pháp phòng, chống dịch trong 
trường học theo hướng dẫn của ngành y tế. 

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh yêu 
cầu các doanh nghiệp trongcác khu công 
nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác phòng, 
chống dịch, nhất là các doanh nghiệp có đông 
công nhân làm việc. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tích 
cực tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt 
công tác phòng, chống dịch; phát huy vai trò 
kiểm tra, giám sát của Nhân dân đối với các 
trường hợp trở về từ vùng dịch mà không thực 
hiện khai báo y tế. 

Tổ chức rà soát, kích hoạt các cơ sở cách 
ly tập trung; kịp thời bổ sung trang thiết bị y tế 
thiết yếu, khẩu trang, thuốc kháng khuẩn, 
nhân lực... phục vụ tốt cho công tác phòng, 
chống dịch tại địa phương. 

Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và Nhân dân thường xuyên 
theo dõi thông tin trên các phương tiện thông 
tin chính thống để biết được lịch trình di 
chuyển, yếu tố dịch tễ của các trường hợp lây 
nhiễm tại cộng đồng. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 29 tháng 1) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-khong-to-
chuc-lien-hoan-de-phong-chong-covid19-

964531.html 

https://plo.vn/tags/IFRp4buHYyBMacOqbiBIb2Fu/tiec-lien-hoan.html
https://plo.vn/tags/IFPhu58gWSBU4bq_/so-y-te.html
https://plo.vn/tags/IELhu5kgxJDhu5lpIEJpw6puIFBow7JuZw==/bo-doi-bien-phong.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-khong-to-chuc-lien-hoan-de-phong-chong-covid19-964531.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-khong-to-chuc-lien-hoan-de-phong-chong-covid19-964531.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-khong-to-chuc-lien-hoan-de-phong-chong-covid19-964531.html
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BÌNH THUẬN SẼ GIÁM SÁT GIAO THÔNG QUA 37 CAMERA TRÊN QL1 

amera có thể ghi rõ biển số xe với 
khoảng cách gần 2 km với độ phân 
giải cao kể cả ban đêm. 

Ngày 22-1, Cục CSGT Bộ Công an đã làm 
lễ bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm 
trật tự an toàn giao thông trên tuyến QL1 
đoạn qua tỉnh Bình Thuận cho Công an tỉnh 
Bình Thuận. 

Sau hơn 3 tháng thi công, Cục CSGT đã 
lắp đặt 37 camera giám sát trên đoạn đường 
QL1 dài gần 200 km qua địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. 

Cục CSGT ký bàn giao hệ thống camera giám sát cho 
Công an Bình Thuận 

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó Cục 
CSGT, cho biết đây là hệ thống giám sát 
hiện đại, có thể nhìn rõ biển số xe gần 2 km. 
Hệ thống đã trang bị 17 camera IP giám sát, 
phát hiện, ghi hình hành vi vi phạm; 8 
camera IP quan sát ngày, đêm; 12 máy đo 
tốc độ đa làn giám sát ngày đêm tự động có 
ghi hình; 4 camera nhận dạng biển số; 4 
camera giám sát đèn đỏ…. 

Hệ thống giám sát đã thực hiện kiểm định 
và bàn giao giấy chứng nhận kiểm định của 
Viện Đo lường Việt Nam đối với hệ thống đo 
tốc độ ghi hình. Ngoài bàn giao mật khẩu 
phần mềm hệ thống, mật khẩu tủ kỹ thuật, 
Cục CSGT cũng đã tập huấn cho cán bộ 
chiến Phòng CSGT Công an Bình Thuận 

phương pháp sử dụng, vận hành và đã vận 
hành thử nghiệm trong 5 ngày (từ 16-1 đến 
21-1). 

Camera có thể nhìn rõ biển số xe đến gần 2 km 

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc Công 
an Bình Thuận, cho biết đây là hệ thống 
camera hiện đại, có độ phân giải cao; khả 
năng giám sát với độ chính xác cao; hình 
ảnh đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp 
vụ làm căn cứ để xử lý hành vi vi phạm. 
Ngoài việc giám sát giao thông, hệ thống 
camera này sẽ rất có hiệu quả trong đấu 
tranh phòng chống tội phạm trên tuyến 
đường này. 

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, hệ thống 
này tự động ghi nhận các hành vi vi phạm; 
tự động lập, quản lý, lưu trữ các hồ sơ.  

Cụ thể, hệ thống tự động hóa toàn bộ quy 
trình xử lý từ khi phát hiện hành vi vi phạm, 
tài liệu hóa, hiệu chỉnh thông tin đến khi lập 
biên bản vi phạm hành chính góp phần thay 
đổi phương thức tuần tra; giảm sự có mặt 
của CSGT trực tiếp tuần tra. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 22 tháng 1) 

https://plo.vn/do-thi/giao-thong/binh-
thuan-se-giam-sat-giao-thong-qua-37-

camera-tren-ql1-963056.html 

 

 

 

C 

https://plo.vn/tags/IELDrG5oIFRodeG6rW4=/binh-thuan.html
https://plo.vn/tags/IELDrG5oIFRodeG6rW4=/binh-thuan.html
https://plo.vn/do-thi/giao-thong/binh-thuan-se-giam-sat-giao-thong-qua-37-camera-tren-ql1-963056.html
https://plo.vn/do-thi/giao-thong/binh-thuan-se-giam-sat-giao-thong-qua-37-camera-tren-ql1-963056.html
https://plo.vn/do-thi/giao-thong/binh-thuan-se-giam-sat-giao-thong-qua-37-camera-tren-ql1-963056.html
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

BÚN SƯỜN BÒ PHAN THIẾT CHUẨN VỊ THƠM NGON 

ây là món điểm tâm chuẩn hương vị 
thơm ngon do chính người Phan 
Thiết “biến tấu” từ món bún bò nổi 

tiếng xứ biển phục vụ nhu cầu ăn sáng của 
người dân địa phương và khách du lịch. 

Bún sườn bò chuẩn vị Phan thiết; Ảnh: Nguyên Vũ 

Theo anh Nguyễn Minh Huy - chủ nhân 
món ngon này - bún sườn bò Phan Thiết là 
món ăn sáng do gia đình anh tự chế biến và 
đã bán phục vụ thực khách tại thị trấn Ma 
Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) hơn 10 năm 
qua. Từ kinh nghiệm nấu phở lâu năm của 
gia đình và hương vị độc đáo của món bún 
bò Phan Thiết đến những trải nghiệm nghề 
dịch vụ của bản thân, anh Huy đã sáng tạo 
ra món ăn sáng bún sườn bò đang bán tại 
quán Hải Âu được thực khách xa gần đánh 
giá là chuẩn vị thơm ngon sau khi thưởng 
thức. 

Để có món bún sườn bò thơm ngon, cần 
phải chọn được sườn bò ngon với các tiêu 
chí: phần thịt bám quanh sườn vừa phải, có 
cả nạc lẫn mỡ, bám chắc vào sườn; màu thịt 
đỏ tươi, xương có màu sáng. Cùng với 
những gia vị cơ bản như sả, ớt, muối, 
đường, sườn bò còn được ướp thêm một 
gia vị để tạo hương vị riêng là cà ri. Với 
những gia vị nêm nếm này, khi nấu vừa tạo 
nên những miếng sườn bò mềm, thơm ngọt 
và chút vị cay của cà ri, vừa cho thứ nước 

lèo có hương vị lạ nhưng kích thích vị giác 
vô cùng. 

Tô bún sườn bò nóng hổi, thơm ngon; Ảnh: Nguyên 
Vũ 

Món bún sườn bò ăn nóng với bún kèm 
hành lá, hàng tây sắt mỏng, rau thơm, bắp 
chuối, bắp sú cắt sợi, vài lát ớt sừng, giá 
trụng, muỗng nhỏ sa tế, vắt thêm tí chanh... 
(thêm, bớt tùy khẩu vị cũa thực khách). 
Nước lèo nóng hổi, thơm nồng của gia vị và 
nguyên liệu ăn kèm, cắn một miếng sườn bò 
mềm ngọt, cảm nhận thật chậm rãi đầy đủ 
hương vị quê nhà cho đến những miếng cuối 
cùng của tô bún sườn bò...  

Tọa lạc tại đường Hùng Vương (số 91 - 
92) nhộn nhịp của thành phố biển, lại sở hữu 
không gian rộng rãi, trang trí mộc, phong 
cách phục vụ ân cần vả chu đáo, quán Hải 
Âu chắc chắn sẽ làm hài lòng thực khách 
đến. Đến quản Hải Âu điểm tâm sáng với 
món bún sườn bò Phan Thiết (giá 35.000 
đồng/tô) chuẩn vị thơm ngon cộng thêm ly 
trà gừng quán mời rất xứng đáng để mọi 
thực khách một lần thưởng thức. 

// https://dulich.petrotimes.vn.- 2021 
(ngày 4 tháng 1) 

https://dulich.petrotimes.vn/bun-suon-bo-
phan-thiet-chuan-vi-thom-ngon-

593180.html 

Đ 

https://dulich.petrotimes.vn/bun-suon-bo-phan-thiet-chuan-vi-thom-ngon-593180.html
https://dulich.petrotimes.vn/bun-suon-bo-phan-thiet-chuan-vi-thom-ngon-593180.html
https://dulich.petrotimes.vn/bun-suon-bo-phan-thiet-chuan-vi-thom-ngon-593180.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN KHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH KHÁM PHÁ 
TẠI HUYỆN BẮC BÌNH 

ới tiềm năng đang dần được đánh 
thức, Bắc Bình đang nỗ lực đưa du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 

của huyện sau năm 2025, trở thành khu vực 
động lực, phát triển khu du lịch quốc gia Mũi 
Né. 

Tiếp nối với tuyến du lịch trọng điểm Hàm 
Tiến-Mũi Né (thành phố Phan Thiết), huyện 
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có tiềm năng, lợi 
thế để phát triển du lịch, nhất là loại hình du 
lịch khám phá. 

Độc đáo Khu du lịch sinh thái Bàu 
Trắng  

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết 
khoảng 60km về phía Bắc, Bàu Trắng ở xã 
Hòa Thắng, huyện Bắc Bình là một thắng 
cảnh được thiên nhiên ban tặng cho Bình 
Thuận - vùng đất quanh năm nắng và gió.  

Trước đây, Bàu Trắng ít được biết tới, đa 
số chỉ dành cho những người thích khám 
phá. Từ khi tuyến đường ven biển Hòa 
Thắng-Hòa Phú hoàn thành, Khu du lịch sinh 
thái Bàu Trắng với đồi Trinh nữ trở thành 
điểm đến không thể thiếu trong hành trình 
khám phá du lịch huyện Bắc Bình nói riêng 
và Bình Thuận nói chung của du khách.  

Mũi Yến thuộc xã Hòa Thắng là một điểm đến hoàn 
toàn hoang sơ và mới lạ, du khách phải dùng xe địa 
hình mới đến được khu vực này. (Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN) 

Bàu Trắng là vùng hồ nước ngọt tự nhiên 
rộng lớn được chia thành 2 phần bởi một đồi 
cát chắn ngang qua. Người dân nơi đây từ 
xưa gọi là Bàu Ông và Bàu Bà (nay gọi là 
Bàu Trắng và Bàu Sen).  

Dù nằm giữa một vùng quanh năm nắng 
gió, khô cằn nhưng nước trong bàu vô cùng 
dồi dào và trong mát. Nhờ đó, cây cối xung 
quanh phát triển, tươi tốt như một ốc đảo.  

Điểm nổi bật là Bàu Trắng được bao 
quanh bởi một đồi cát trắng trập trùng với 
tên gọi mỹ miều đồi Trinh nữ. Cát ở đây có 
màu trắng phau, kéo dài uyển chuyển như 
những dải lụa, khiến du khách liên tưởng tới 
sa mạc Sahara khô cằn với bốn bề là những 
đồi cát hoang vu, mênh mông.  

Đó cũng là nguồn cảm hứng sáng tác cho 
các nghệ sỹ, họa sỹ, nhà thơ và giới nhiếp 
ảnh, nhất là vào sáng sớm và buổi chiều tối 
hằng ngày.  

Không chỉ trải nghiệm lang thang khắp 
các triền cát ngắm cảnh, chụp ảnh, tổ chức 
cắm trại giữa không gian mênh mông của 
thiên nhiên như ở giữa sa mạc, du khách 
còn có thể trải nghiệm cảm giác mạnh, 
nghiêng ngả với những con đường đường 
gập ghềnh bằng việc lái xe địa hình trên cát.  

Tại Bàu Trắng có rất nhiều cửa hàng cho 
thuê xe mô tô, xe Jeep với nhiều màu sắc, 
giá thuê trung bình từ 300.000-400.000 
đồng/chuyến trong 20 phút với loại xe nhỏ 
và từ 800.000-1.000.000 đồng/chuyến xe 
ôtô kéo dài 30 phút. 

Ngoài ra, du khách còn có thể thuê các xe 
jeep để chụp ảnh “check in” cung đường 
Hòa Thắng-Hòa Phú; rừng keo lá tràm; biển 
Hòa Thắng; Mũi Yến…  

Du khách Huỳnh Thị Thủy Dương (thành 
phố Phan Thiết) cảm nhận đồi cát ở đây như 
những tiểu sa mạc và không nơi nào có. Đi 

V 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/ngtnnn/2021_01_26/ttxvn_2601muine3.jpg
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xe địa hình trên cát đúng là một trải nghiệm 
mới và khó có thể quên. 

Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái 
Bàu Trắng, năm 2020, khoảng 105 nghìn 
lượt khách đến tham quan, du lịch tại Bàu 
Trắng. Hầu hết là khách trong nước và 
thường đi vào các ngày cuối tuần.  

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm Tết Tân 
Sửu sắp tới, Ban phối hợp các doanh 
nghiệp, cơ sở kinh doanh chủ động sắp xếp, 
trang trí, tạo khung cảnh sạch đẹp, mỹ quan 
để phục vụ du khách; tổ chức tổng vệ sinh 
toàn bộ khuôn viên điểm du lịch, phối hợp 
với các hộ kinh doanh đảm bảo và duy trì 
công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực 
như đồi Trinh nữ, ven bờ hồ, bãi xe, cổng 
chào… 

Ban Quản lý cũng phối hợp với lực lượng 
trực tại điểm tham quan 24/24 giờ (từ mùng 
1-5 Tết) để đảm bảo an ninh trật tự và an 
toàn cho khách; bố trí đầy đủ nhân sự tại các 
khu vực có nguy cơ về mất an toàn, treo 
bảng cảnh báo, nhắc nhở, phân công lực 
lượng trực cứu hộ, cứu nạn…  

Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch có quyết định về việc xếp hạng di tích 
quốc gia danh lam thắng cảnh Bàu Trắng. 
Thêm vào đó, Bàu Trắng còn được quy 
hoạch nằm trong Khu du lịch quốc gia Mũi 
Né.  

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển 
đồng bộ của các tổ hợp du lịch đa năng với 
các sản phẩm du lịch cao cấp, Khu du lịch 
Bàu Trắng sẽ phát triển xứng tầm, trở thành 
điểm đến độc đáo, không thể thiếu khi du 
khách đến với Bình Thuận. 

Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ Mũi Yến 

Mũi Yến là điểm đến mới được người dân 
địa phương và khách “phượt” khám phá vài 
năm trở lại đây nên còn khá hoang sơ. Nơi 
đây lặng lẽ hiện lên như vùng đất đầy thơ 
mộng và đang trông chờ dấu chân du khách 
đến.  

Cách Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng tầm 
5km, Mũi Yến (thuộc xã Hòa thắng, huyện 
Bắc Bình) là cái tên được người dân đặt cho 
bởi trước đây chim yến thường kéo nhau về 
đây làm tổ. Đây là mũi đất hoang sơ, nhô ra 

biển và có độ cao khoảng 30m so với mặt 
nước biển. 

Du khách tham quan làng nghề làm nước mắm truyền 
thống huyện Bắc Bình. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Đứng trên Mũi Yến, du khách có thể 
phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh một vùng 
biển rộng lớn bao la, êm dịu và xanh ngắt. 
Có khoảng 3-4 mỏm đất, đá cùng nhô ra 
biển tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt.  

Đứng phía dưới chân Mũi Yến, du khách 
có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh với 
những mỏm đá đang đón từng đợt sóng vỗ 
mạnh, trắng xóa; những vách đá dựng đứng 
hùng vĩ, đỏ rực. Đối với những ai thích hoà 
mình với thiên nhiên, yêu thích không gian 
thoáng đãng, không khí trong lành thì Mũi 
Yến chính là nơi lý tưởng.  

Du khách Nguyễn Thị Hồng Ngọc (thành 
phố Phan Thiết) chia sẻ tôi đã từng được 
nghe về Mũi Yến là nơi được chọn làm bối 
cảnh của một số bộ phim và nơi chụp ảnh 
cưới đẹp nhưng đây là lần đầu tiên được đặt 
chân đến.  

Sự kết hợp giữa trời, biển và thiên nhiên 
ở đây như một bức tranh, rất đẹp. Khí hậu ở 
đây thật trong lành để nghỉ ngơi sau những 
ngày làm việc căng thẳng. 

Vì còn khá hoang sơ nên để đến được với 
Mũi Yến, du khách phải chinh phục một 
chặng đường khá khó khăn do đường liên 
tục lên xuống dốc, cộng với cát, đá. Hai bên 
đường là những bụi cây dại và những đồi cát 
mênh mông kéo dài bất tận, bạn sẽ ngỡ như 
mình đang lạc vào vùng hoang mạc viễn tây 
xa xôi. 

Ông Nguyễn Nguyên Vũ, Trung tâm xúc 
tiến Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: Vì còn 
hoang sơ nên hiện nay hầu hết những người 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Khu-du-l%e1%bb%8bch-sinh-th%c3%a1i-B%c3%a0u-Tr%e1%ba%afng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Khu-du-l%e1%bb%8bch-sinh-th%c3%a1i-B%c3%a0u-Tr%e1%ba%afng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Huy%e1%bb%87n-B%e1%ba%afc-B%c3%acnh.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Huy%e1%bb%87n-B%e1%ba%afc-B%c3%acnh.vnp
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tìm đến Mũi Yến đều là những khách 
“phượt” thích khám phá, đam mê sự trải 
nghiệm và hòa mình vào thiên nhiên.  

Nơi này đã được quy hoạch xây dựng 
thành một khu du lịch sinh thái. Thời gian tới, 
ngành du lịch sẽ đẩy mạnh quảng bá, giới 
thiệu để du khách được biết nhiều hơn về 
nơi đây. 

Trong hành trình khám phá vẻ đẹp của 
vùng đất Bắc Bình, du khách cũng có thể 
tham quan, tìm hiểu một số làng nghề truyền 
thống của người dân địa phương như: nước 
mắm truyền thống Bình Thiện, làng bánh 
tráng Chợ Lầu, làng nghề gốm Gọ của 

người Chăm hoặc thưởng thức những món 
ăn dân dã của xứ biển…  

Với tiềm năng đang dần được đánh thức, 
Bắc Bình đang nỗ lực đưa du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn của huyện sau năm 
2025, trở thành khu vực động lực, hạt nhân 
quyết định trong định hướng phát triển Khu 
du lịch quốc gia Mũi Né./. 

Hồng Hiếu // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2021  

(ngày 26 tháng 1) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
khai-thac-tiem-nang-du-lich-kham-pha-tai-

huyen-bac-binh/691587.vnp 

---------------------------------------------------------- 

CHỈNH TRANG KHU DI TÍCH DỤC THANH 

ể chuẩn bị đón khách tham quan di 
tích Dục Thanh, viếng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán, 

cán bộ, viên chức và người lao động Bảo 
tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận 
đang khẩn trương sơn sửa, tân trang điểm 
di tích. 

Một đoàn tham quan di tích Dục Thanh. 

Những ngày qua, công việc sơn sửa các 
chậu hoa, cắt tỉa cây cảnh, trang trí các pa 
nô, áp phích... đã được Bảo tàng Hồ Chí 
Minh - Chi nhánh Bình Thuận triển khai thực 
hiện. Từng gốc kiểng, vườn hoa được cắt tỉa 
bắt mắt, băng rôn, cờ phướn Mừng Đảng - 
Mừng Xuân được lắp đặt, nhằm tạo ra cảnh 
quan tươi mới. Ngoài ra, trong dịp Tết, bảo 
tàng còn trưng bày thêm một số ảnh tư liệu 
về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách 
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh nghệ 
thuật "Sắc màu Bình Thuận" và ảnh thời sự. 

B.T // http://cadn.com.vn.- 2021 
 (ngày 27 tháng 1) 

http://cadn.com.vn/news/71_238037_chi
nh-trang-khu-di-tich-duc-thanh.aspx 

--------------------------------------------------------- 

CHỤP ẢNH "CHẤT NHƯ NƯỚC CẤT" TẠI HAI CÁNH ĐỒNG QUẠT GIÓ 
Ở BÌNH THUẬN 

ạn đã từng mơ được chụp hình dưới 
những cây quạt gió ở trời Tây? Cần gì 
đi đâu xa vì ở ngay Bình Thuận cũng 

đã có những nơi chất-ngây-ngất với những 
cây quạt gió như thế. 

 

Đ 

B 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-khai-thac-tiem-nang-du-lich-kham-pha-tai-huyen-bac-binh/691587.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-khai-thac-tiem-nang-du-lich-kham-pha-tai-huyen-bac-binh/691587.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-khai-thac-tiem-nang-du-lich-kham-pha-tai-huyen-bac-binh/691587.vnp
http://cadn.com.vn/news/71_238037_chinh-trang-khu-di-tich-duc-thanh.aspx
http://cadn.com.vn/news/71_238037_chinh-trang-khu-di-tich-duc-thanh.aspx
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Phong Điện 

"Phong điện" là cách gọi khác của những 
chiếc quạt gió được xây dựng để tạo ra 
nguồn điện phục vụ cho người dân trên đảo 
Phú Quý (Bình Thuận). Trên đảo hiện có 3 
cây quạt gió, được biết mỗi cây có chiều cao 
là 60m, và chiều dài của cánh quạt là 37m. 

Từ trên ngọn hải đăng và đỉnh núi chùa 
Linh Sơn bạn có thể dễ dàng nhìn thấy 
những chiếc quạt gió khổng lồ này. Đặc biệt, 
đường đi ra tham quan những cây quạt gió 
này rất đẹp, một bên là biển, một bên là 
những hàng dương trồng dọc hai bên đường 
đi. 

 

cánh đồng quạt gió Tuy Phong 

Cánh đồng quạt gió Tuy Phong cách 
thành phố Phan Thiết khoảng 90km về 
hướng bắc. Nằm kề bên tuyến Quốc lộ 1A, 
nên bất kì du khách nào đi ngang qua cung 
đường thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy 
Phong (Bình Thuận) đều có thể dễ dàng 
dừng lại check-in cùng những cánh quạt gió 
khổng lồ. 

Cánh đồng quạt gió Tuy Phong sở hữu 
quạt gió khổng lồ cao đến 95 mét, sải cánh 

tua bin rộng tới 49 mét. Nổi bật với những 
tua bin quạt gió trắng muốt vô cùng ấn 
tượng. Nơi đây đang là địa điểm check in 
mới toanh được giới trẻ săn lùng, nếu biết 
cách chụp ảnh một chút thôi, thì nói chụp ở 
trời Tây ai cũng tin hết đó. 

 

Nhìn từ xa, quạt gió trông như những 
chiếc chong chóng khổng lồ quay trên nền 
trời xanh, bạn có thể chọn những góc chụp 
từ phía xa về hướng những tua bin, hay 
đứng dưới rừng cánh quạt to đùng chắc 
chắn bạn sẽ có được những bức ảnh “độc, 
lạ” ngỡ như đang lạc vào trời Tây. 

 
Vân Anh // 

https://dulich.petrotimes.vn.- 2021 
 (ngày 6 tháng 1) 

https://dulich.petrotimes.vn/chup-anh-
chat-nhu-nuoc-cat-tai-hai-canh-dong-quat-

gio-o-binh-thuan-593908.html

 

 

 

 

https://dulich.petrotimes.vn/chup-anh-chat-nhu-nuoc-cat-tai-hai-canh-dong-quat-gio-o-binh-thuan-593908.html
https://dulich.petrotimes.vn/chup-anh-chat-nhu-nuoc-cat-tai-hai-canh-dong-quat-gio-o-binh-thuan-593908.html
https://dulich.petrotimes.vn/chup-anh-chat-nhu-nuoc-cat-tai-hai-canh-dong-quat-gio-o-binh-thuan-593908.html
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GẮN NHÃN AN TOÀN COVID-19 CHO 19 RESORT, KHÁCH SẠN

ỉnh Bình Thuận lập đoàn thẩm định 
gắn nhãn an toàn đối với các cơ sở 
kinh doanh du lịch đạt tiêu chuẩn an 

toàn được du khách ủng hộ. 

Ngày 11-1, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch (VHTT&DL) Bình Thuận cho biết, 
bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở đã 
ký văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Du 
lịch tỉnh trước tác động của dịch COVID-19. 

Sonata, một trong 19 resort được gắn nhãn an toàn 

Theo đó, nhằm tăng cường công tác đảm 
bảo an toàn cho các hoạt động du lịch trước 
tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 
Sở VHTT&DL đã chủ động tham mưu Ban 
Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 
ban hành hướng dẫn các biện pháp phòng, 
chống dịch bảo đảm an toàn tại các doanh 
nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du 
lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 
tỉnh.  

Cụ thể đã triển khai thẩm định và gắn 
nhãn an toàn đối với các cơ sở kinh doanh 
du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn đạt tiêu 
chuẩn an toàn. Sở đã phối hợp Sở Y tế, Sở 
Công Thương, Sở Giao thông vận tải và các 
sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra 
thực tế tình hình thực hiện tiêu chí an toàn 
đối với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du 
lịch có đăng ký thực hiện tiêu chí an toàn 
trong phòng chống dịch COVID-19. 

Đến nay, đoàn đã kiểm tra tổng cộng 20 
cơ sở lưu trú trên địa bàn, đã ban hành 
thông báo cho 19 cơ sở đạt tiêu chuẩn và 
được cấp nhãn an toàn phục vụ khách du 
lịch. Thực tế , việc gắn nhãn an toàn nói trên 

mang lại hiệu ứng rất tốt từ du khách và 
được các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh 
ủng hộ. 

Việc gắn nhãn an toàn  cho các resort được du khách 
rất an tâm 

Trong thời gian tới, Sở VHTT&DL sẽ tiếp 
tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp 
du lịch, dịch vụ du lịch, khu, điểm du lịch trên 
địa bàn đồng loạt đăng ký thực hiện các tiêu 
chí an toàn đồng thời đẩy mạnh thông tin, 
quảng bá công tác triển khai thực hiện các 
biện pháp đảm bảo an toàn nhằm xây dựng 
hình ảnh du lịch Bình Thuận là điểm đến an 
toàn, thân thiện trong mắt khách du lịch.  

Đối với nội dung: “Đề nghị Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, xem xét cấp giấy chứng 
nhận về “Điểm đến an toàn” của quốc gia 
hoặc công bố chính thức từ cấp cơ quan ban 
ngành địa phương có đủ thẩm quyền chứng 
nhận “Khu du lịch đạt chuẩn an toàn của 
quốc gia” để xây dựng lòng tin, sự yên tâm 
cho du khách đi nghỉ dưỡng. Sở VHTT&DL 
không đủ thẩm quyền thực hiện nội dung 
này. 

Tuy nhiên trong thời gian tới sẽ nghiên 
cứu chuyển kiến nghị của Hiệp hội Du lịch 
đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 
thời điểm thích hợp. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 11 tháng 1) 

https://plo.vn/kinh-te/du-lich/gan-nhan-
an-toan-covid19-cho-19-resort-khach-san-

960839.html

 

T 

https://plo.vn/tags/IEFuIFRvw6Bu/an-toan.html
https://plo.vn/tags/Q09WSUQtMTk=/covid19.html
https://plo.vn/tags/IEfhuq9uIE5ow6Nu/gan-nhan.html
https://plo.vn/tags/IEfhuq9uIE5ow6Nu/gan-nhan.html
https://plo.vn/tags/IFPhu58gVkhUVCZETA==/so-vhttdl.html
https://plo.vn/tags/IEhp4buHcCBI4buZaSBEdSBM4buLY2g=/hiep-hoi-du-lich.html
https://plo.vn/kinh-te/du-lich/gan-nhan-an-toan-covid19-cho-19-resort-khach-san-960839.html
https://plo.vn/kinh-te/du-lich/gan-nhan-an-toan-covid19-cho-19-resort-khach-san-960839.html
https://plo.vn/kinh-te/du-lich/gan-nhan-an-toan-covid19-cho-19-resort-khach-san-960839.html
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KHOẢNG 30 NGHÌN LƯỢT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN BÌNH THUẬN 
ĐẦU NĂM 2021 

gày 3-1, thống kê của Phòng Quản lý 
Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch 
tỉnh Bình Thuận cho biết, trong kỳ nghỉ 

đầu năm mới 2021 (từ ngày 1 đến ngày 3-1), 
có khoảng 30.000 lượt khách du lịch, hầu hết 
là khách nội địa đến tỉnh Bình Thuận, so với 
dịp Noel 2019 và Tết Dương lịch năm 2020 
giảm khoảng 25-30%. 

 
Bãi tắm biển Đồi Dương, TP Phan Thiết (Bình Thuận) - 
Ảnh: ĐÌNH CHÂU 

Đa số khách du lịch đến lưu trú tại các cơ 
sở thuộc Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né. Trong 
đó, các cơ sở lưu trú từ 4 – 5 sao bình quân 
công suất phòng đạt khoảng 80 – 90%, còn lại 
các cơ sở lưu trú khác công suất phòng 
khoảng từ 40-60%. Khách du lịch nội địa đến 
Bình Thuận chủ yếu là nhóm bạn bè, gia đình; 
khách du lịch dã ngoại tập trung chủ yếu ở khu 

vực Hòn Rơm, Mũi Né (Phan Thiết) và thị xã 
La Gi. 

Giá phòng khá bình ổn, giá cả dịch vụ 
không có biến động lớn, riêng giá các loại hải 
sản bán theo từng thời điểm. Để thu hút du 
khách đến với Bình Thuận, các doanh nghiệp 
du lịch đã chủ động xây dựng các chương 
trình giảm giá kích cầu du lịch, triển khai nhiều 
gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, chú trọng 
chất lượng dịch vụ tốt. Tất cả các cơ sở lưu 
trú du lịch đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 
các quy định phòng chống dịch Covid-19. 

Năm nay, không có khách quốc tế đến du 
lịch và nghỉ dưỡng như mọi năm, một số cơ 
sở lưu trú từ 4 – 5 sao có chuẩn bị tổ chức các 
chương trình phục vụ du khách đêm cuối năm 
31-12 như tiệc Gala dinner, buffet bằng những 
món ăn truyền thống Việt Nam, ẩm thực châu 
Âu và chương trình nghệ thuật đêm giao thừa 
chào đón năm mới 2021. 

Đình Châu //  
https://nhandan.com.vn/.- 2020  

(ngày 3 tháng 1) 
 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-du-
lich/khoang-30-nghin-luot-khach-du-lich-den-

binh-thuan-dau-nam-2021-630515/

 
---------------------------------------------------------- 

PHÚ QUÝ XA MÀ GẦN  

ác bạn tôi ra đảo Phú Quý là cứ say mê 
chụp ảnh đá. Tôi thì cứ mân mê từng 
mõm, cảm giác như được chạm vào 
quá khứ Hỏa Diệm Sơn còn nóng hổi, 

bất kể thời gian nguội lạnh  

Mấy năm gần đây, nhóm bạn làm báo của 
chúng tôi ở miền Trung vẫn thường hẹn nhau 
tranh thủ khám phá những đảo xa trên mọi 
miền đất nước. Rồi cũng không hiểu từ lúc 
nào, sổ tay của tôi ngày một đầy hơn những 
trang ghi chép về đảo Phú Quý. Và rồi tôi hiểu 
chính hòn đảo này đã níu kéo bước chân tôi 
không chỉ một lần, mà nhiều lần, mỗi lần đến 
là mỗi lần khám phá ra những điều thú vị. 

Ân tứ của thiên nhiên 

Nhớ lần đầu xuống đảo, loanh quanh một 
hồi tôi vẫn không hết ngạc nhiên trước màu 

đất đỏ bazan tươi thắm giữa trùng khơi biển 
xanh sóng vỗ, cát trắng, hòa sắc tươi rói trong 
bức tranh hùng vĩ và sống động của Hóa 
Công. Thấy tôi thích thú, anh bạn công tác ở 
huyện đảo là Đỗ Châu Thọ bật mí: "Xưa đây 
là núi lửa nên mới có đất đỏ đặc trưng. Nhưng 
chưa hết đâu, cứ đi tiếp sẽ biết". 

Thì ra đây như là ân tứ của thiên nhiên ban 
tặng con người. Phú Quý từng là đảo núi lửa, 
là nơi sau cùng núi lửa trào phun trên đất nước 
Việt Nam (năm 1923). Sự kiện này được các 
nhà hàng hải và khoa học phương Tây ghi 
nhận. Trong các hòn đảo nhỏ của quần đảo 
Phú Quý, có một đảo mang tên Hòn Tro, chính 
là nơi thoát thai núi lửa, cất giấu nhiều bí ẩn 
vào lòng đại dương xanh thẳm. Rồi tôi cũng từ 
đó mà biết trong hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ 

N 

C 
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của Việt Nam, chỉ có 2 địa chỉ núi lửa lưu dấu, 
đó là Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Phú Quý. 

Một chuyến tàu mang hàng hóa từ đất liền ra đảo Phú 
Quý 

Tôi theo chân Thọ đi bộ khắp đảo suốt mấy 
ngày trời để thỏa lòng hưởng thụ những gì của 
thiên nhiên hoang sơ và kỳ thú. Ngoài màu đất 
đỏ tươi ngỡ như núi lửa vừa phun thì còn đá 
nữa, cũng mách bảo nhiều sự lạ khiến tôi từ 
ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Nhớ một đêm trò chuyện về đất và đá nơi 
này, lão ngư Trần Quang Đắc nói một câu 
ngắn gọn: "Anh cứ nhìn kỹ đất và nhất là đá ở 
đây để hiểu rõ hơn về đảo Phú Quý". 

Tàu thuyền tấp nập quanh đảo Phú Quý 

Đúng là đảo có vô vàn khối đá lớn nhỏ trơ 
gan cùng năm tháng và đều có dạng xoáy trôn 
ốc, cứ như là trò tinh nghịch tạo hóa. Không! 
Đấy là những kiệt tác điêu khắc muôn hình vạn 
trạng mới đúng. Nắng, mưa, bão tố, thời gian 
đã kỳ công chạm khắc vào muôn vàn khối đá, 
tạo nên một công viên địa chất hiếm có. Thảo 
nào các bạn tôi ra Phú Quý là cứ say mê chụp 
ảnh đá. Tôi thì cứ mân mê từng mõm, cảm 
giác như được chạm vào quá khứ Hỏa Diệm 
Sơn còn nóng hổi, bất kể thời gian nguội lạnh. 

Rồi khi nghe người dân địa phương trò 
chuyện, tôi ngẩn tò te. Đã từng nghe tiếng Việt 
cổ ở đất Hà Tây (cũ), giọng biển Cảnh Dương, 
Lý Hòa (Quảng Bình), rồi Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa... 
nhưng giọng biển Phú Quý thì đúng là có một 
không hai. 

Nhớ trên chuyến tàu ra đảo lần đầu, bạn tôi 
nói "tiếng dân Phú Quý nói cũng là đặc sản đó 

nghen". Tưởng anh đùa, ra đến đảo tôi mới 
biết là chuyện thực 100%. 

Thật khó mô tả chất giọng của người dân 
Phú Quý. Không phải là ngữ điệu dân biển 
miền Nam hay miền Bắc thì hẵn rồi, nhưng 
ngay cả với giọng miền Trung thì cũng không 
giống một nơi nào cụ thể. Nghe thoáng như có 
giọng Quảng Ngãi, có khi là giọng Hội An 
(Quảng Nam), lại cả một chút giọng Cảnh 
Dương (Quảng Bình), rốt cuộc vẫn không lẫn 
vào đâu được và cũng không dễ gì hiểu. 

Tất nhiên là tôi phải cậy đến người dân địa 
phương như Đỗ Châu Thọ để phiên dịch 
những biến âm không dễ cắt nghĩa. Ví như 
trên đảo, nổi tiếng sau Bàn Tranh Công Chúa 
và thầy Sài Nại là ông chánh tổng tên Bùi 
Quang Diệu, có công dám kiện cả thực dân 
Pháp đòi công lý, được dân tôn thờ và họ đọc 
tên ông nghe như là Deo - ông Tổng Deo, 
nghe rất thú vị. 

Lạ nữa là Phú Quý đã hình thành lâu đời 
với 3 xã, 9 làng nên còn gọi là đảo Chín Làng 
và giọng nói của 9 làng này cũng khác nhau, 
dù rất hiểu nhau. Tôi hỏi thì cụ Nguyễn Lãn, 
nguyên là thủ từ đền thờ Bàn Tranh Công 
Chúa trên đảo. Cụ trả lời: "Giọng nói các làng 
khác nhau vì họ đến từ những địa phương 
khác nhau, thậm chí cách xa nhau nên con 
cháu nói theo giọng của cha ông, dù có pha 
loãng nhưng vẫn giữ phần nào gốc rễ". Nhưng 
lạ là qua bao đời chung sống giữa trùng khơi 
mà bản sắc giọng nói các làng vẫn không pha 
lẫn, không tạo nên một giọng nói chung của 
hòn đảo giàu chất truyền kỳ. 

Trông một đêm vui Xuân trên đảo Phú Quý, 
một đồng nghiệp ở đài tiếp phát truyền thanh 
- truyền hình trên đảo tếu táo: "Nhân nói 
chuyện chất giọng đảo Phú Quý, tôi kể anh 
nghe. Huyện Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận 
thì ai cũng biết. Nhưng có lần, đài tỉnh về Phú 
Quý thực hiện một phóng sự, đến các đoạn 
phỏng vấn người dân địa phương thì phải 
thêm phụ đề trên màn hình, nếu không thì đến 
cả khán giả tỉnh nhà cũng... chịu". 

Tôi ồ lên. Thú vị quá chừng!  

Phạm Xuân Dũng // 
https://nld.com.vn.- 2021 

 (ngày 23 tháng 1) 

https://nld.com.vn/thoi-su/phu-quy-xa-
ma-gan-2021012320370174.htm 
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