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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

ẤN ĐỊNH SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ CÁC CẤP 

heo thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh 
Bình Thuận, đến nay cơ cấu, thành 
phần, số lượng người của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu 
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 
– 2026 đã được ấn định. 

Quang cảnh Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm 
Thuận Bắc (Bình Thuận) tổ chức Hội nghị hiệp 
thương lần 2. Ảnh: Linh Nguyễn 

Cụ thể: Đối với đại biểu Quốc hội: số 
lượng đại biểu được bầu là 7 đại biểu, số 
lượng người được giới thiệu ứng cử tối thiểu 
là 13, tối đa là 15 người, bao gồm 3 người 
do Trung ương giới thiệu. 

Với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
Thuận: số lượng đại biểu được bầu là 53 đại 
biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử 
ít nhất là 87 người, nhiều nhất là 92 người. 
Đối với đại biểu HĐND cấp huyện được bầu 
là 339 đại biểu, số lượng người được giới 

thiệu ứng cử là 565 người. Và đại biểu 
HĐND cấp xã được bầu là 3.023 đại biểu, số 
lượng người được giới thiệu ứng cử là 5.150 
người. 

Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu 
Quốc hội, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã 
tiếp nhận 4 hồ sơ/12 người được giới thiệu 
ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, 
không có trường hợp nào tự ứng cử. 

Với đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, Ủy 
ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 43 hồ sơ/92 
người được giới thiệu ứng cử đại biểu 
HĐND tỉnh, không có trường hợp tự ứng cử. 

Ủy ban bầu cử cấp huyện đã tiếp nhận 
354 hồ sơ/565 người được giới thiệu ứng cử 
đại biểu HĐND cấp huyện, không có trường 
hợp tự ứng cử. 

Ủy ban bầu cử cấp xã đã tiếp nhận 2.632 
hồ sơ/3.023 người được giới thiệu ứng cử 
đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 10 
trường hợp tự ứng cử./. 

PV // https://dangcongsan.vn/.- 2021 
(ngày 22 tháng 3) 

https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-
quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-

cap/tin-tuc/binh-thuan-an-dinh-so-dai-bieu-
duoc-bau-cu-va-ung-cu-cac-cap-

576917.html 

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

BÌNH THUẬN: SẴN SÀNG LẮNG NGHE, ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP 

BND tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ 
gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư 
ít nhất một tháng/lần để nghe phản 
ánh khó khăn, vướng mắc. 

Ngày 3-3, tin từ Văn phòng UBND 
tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Lê Tuấn 
Phong, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản 
gởi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 
và các Hiệp hội ngành nghề. 

Theo đó cho biết thời gian qua, môi 
trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
tiếp tục được cải thiện; công tác cải cách 
hành chính, tháo gỡ, giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được 
các cấp, các ngành và các địa phương quan 

T 

U 

https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-an-dinh-so-dai-bieu-duoc-bau-cu-va-ung-cu-cac-cap-576917.html
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-an-dinh-so-dai-bieu-duoc-bau-cu-va-ung-cu-cac-cap-576917.html
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-an-dinh-so-dai-bieu-duoc-bau-cu-va-ung-cu-cac-cap-576917.html
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-an-dinh-so-dai-bieu-duoc-bau-cu-va-ung-cu-cac-cap-576917.html
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-an-dinh-so-dai-bieu-duoc-bau-cu-va-ung-cu-cac-cap-576917.html
https://plo.vn/tags/IFVCTkQgVOG7iW5o/ubnd-tinh.html
https://plo.vn/tags/IFVCTkQgVOG7iW5o/ubnd-tinh.html
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tâm chỉ đạo giải quyết đạt được kết quả tích 
cực. 

Cuộc họp về đầu tư giao thông tại UBND tỉnh Bình 
Thuận 

Các sở, ngành thường xuyên rà soát, đề 
xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục 
hành chính, giảm phí, lệ phí trong thực 
hiện thủ tục hành chính; từng bước xây 
dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình 
đẳng, thông thoáng, thuận lợi theo quy định 
pháp luật; công tác hỗ trợ, phát triển doanh 
nghiệp và triển khai các hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp đã có sự quan tâm hơn, nhận 
được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ 
cộng đồng doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành, địa 
phương chưa thật sự tích cực đồng hành, 
chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư. 
Một số khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp và nhà đầu tư chưa được quan tâm 
giải quyết kịp thời.  Tinh thần hỗ trợ, phục vụ 
doanh nghiệp của một số cán bộ, công chức, 
viên chức chưa cao, vẫn còn trường hợp 
giải quyết thủ tục hành chính cho doanh 
nghiệp còn chậm, kéo dài. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu cơ 

chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn 
tỉnh và nhất là phản ánh, kiến nghị với lãnh 
đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký đầu 
tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và 
thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh, cũng như 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Với tinh thần luôn đặt mục tiêu đồng hành 
cùng doanh nghiệp lên hàng đầu và cầu thị 
lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, lãnh đạo 
tỉnh sẽ cùng thủ trưởng các sở, ngành, địa 
phương liên quan gặp mặt, làm việc trực tiếp 
với doanh nghiệp, nhà đầu tư để nghe báo 
cáo những khó khăn, vướng mắc nhằm kịp 
thời xử lý, giải quyết. 

Đồng thời, lắng nghe các ý kiến góp ý, 
trao đổi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
về môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách 
cần tháo gỡ để doanh nghiệp phát triển. 

Thời gian tiếp và làm việc với doanh 
nghiệp, nhà đầu tư một tháng ít nhất một lần, 
sẽ do UBND tỉnh bố trí thời điểm thích hợp 
hàng tháng. 

UBND tỉnh thông báo về đầu mối trực tiếp 
tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu 
tư đến ông Nguyễn Ngọc Nam, Quyền 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Điện thoại cơ quan: 0252.3603456, điện 
thoại di động: 0988286486, địa chỉ email: 
namnn@ubnd.binhthuan.gov.vn. Địa chỉ 
email tiếp nhận thông tin: 
hotrodoanhnghiep@ubnd.binhthuan.gov.vn. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 
(ngày 3 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-san-sang-
lang-nghe-doi-thoai-voi-doanh-nghiep-

970248.html 

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

BÌNH THUẬN BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 
TỈNHVÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

hiều 31-3, tại kỳ họp chuyên đề lần 
thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) 
tỉnh Bình Thuận (khóa X) đã bầu bổ 

sung bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Hiệu 
trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Thuận giữ 
chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 
2016–2021; bầu bổ sung ông Nguyễn Văn 

Phong, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh 
Bình Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Cả hai vị cùng được 46/48 đại biểu có mặt 
đồng ý, đạt tỷ lệ 85,18% (46/54 tổng số đại 
biểu). 

C 

https://plo.vn/tags/IFRo4bunIFThu6VjIEjDoG5oIENow61uaA==/thu-tuc-hanh-chinh.html
https://plo.vn/tags/RG9hbmggTmdoaeG7h3A=/doanh-nghiep.html
https://plo.vn/tags/IE5ow6AgxJDhuqd1IFTGsA==/nha-dau-tu.html
https://plo.vn/tags/IE5ow6AgxJDhuqd1IFTGsA==/nha-dau-tu.html
https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIE5n4buNYyBOYW0=/nguyen-ngoc-nam.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-san-sang-lang-nghe-doi-thoai-voi-doanh-nghiep-970248.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-san-sang-lang-nghe-doi-thoai-voi-doanh-nghiep-970248.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-san-sang-lang-nghe-doi-thoai-voi-doanh-nghiep-970248.html
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Trước đó, tại kỳ họp, các vị đại biểu 
HĐND tỉnh đã nghe đọc Tờ trình, thảo luận 
và biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết về 
phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 
trương đầu tư đối với 13 công trình thuộc 
các nhóm: quốc phòng – an ninh; cơ quan 
hành chính nhà nước; y tế; giao thông; giáo 
dục và Nghị quyết quy định mức kinh phí bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026. 

Bà Nguyễn Thị Thuận Bích, tân Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn 
Văn Phong (thứ hai từ trái sang), tân Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 nhận 
hoa chúc mừng của Thường trực HĐND tỉnh Bình 
Thuận. 

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác 
cán bộ theo thẩm quyền. Sau khi HĐND tỉnh 
bầu bổ sung hai chức vụ Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu miễn 
nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 – 2021 đối với hai thành viên UBND 
tỉnh do được cơ quan có thẩm quyền bố trí 
công việc khác. Bầu bổ sung chức vụ Ủy 
viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối 
với hai thành viên UBND tỉnh, gồm: ông Bùi 
Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh và ông Nguyễn Minh Tân, 
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. 

Quá trình công tác của bà Nguyễn Thị 
Thuận Bích: 

Bà Nguyễn Thị Thuận Bích, sinh năm 
1975; quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
chuyên ngành Triết học; Trình độ lý luận 
chính trị: Cao cấp. Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

Từ tháng 10-1998 đến tháng 9-2015: 
công tác tại Trường Chính trị tỉnh Bình 
Thuận, giữ các chức vụ: Giảng viên tập sự, 
Giảng viên, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở; 
Phó Trưởng phòng, Quyền Trưởng phòng 
Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Phó Hiệu 
trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính 
trị tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (tháng 6-2010); 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Hiệu 
trưởng Trường Chính trị tỉnh (tháng 3-2014). 
Từ tháng 10-2015 đến nay: Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 
2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại biểu 
HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 – 
2021. 

Quá trình công tác của ông Nguyễn 
Văn Phong: 

Ông Nguyễn Văn Phong, năm 1967, quê 
phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. Trình độ chuyên môn: Đại học Tài 
chính Kế toán, Cử nhân Luật. Trình độ lý 
luận chính trị: Cử nhân. Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

Từ tháng 1-1990: công tác tại Liên hiệp 
Công ty Thủy sản Thuận Hải. 

Từ tháng 1-1991 đến 6-1997: công tác tại 
Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Đăng 
kiểm tàu cá, Sở Thủy sản Bình Thuận. 

Từ ngày 10-6-1997 đến ngày 31-3-2019: 
công tác tại Sở Tài chính Bình Thuận, trải 
qua các cương vị: Phó Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý 
Ngân sách; Trưởng phòng Quản lý Công 
sản; Giám đốc Trung tâm Mua tài sản công; 
Trưởng phòng Quản lý ngân sách; Phó 
Giám đốc Sở Tài chính (Tỉnh ủy viên từ 
tháng 10-2015); Phó Giám đốc phụ trách Sở 
Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính. 

Từ ngày 01-4-2019 đến nay: Tỉnh ủy viên, 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Đình Châu // 
 https://nhandan.com.vn.- 2021 

 (ngày 31 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-
kien/binh-thuan-bau-bo-sung-pho-chu-tich-

hdnd-tinh-va-pho-chu-tich-ubnd-tinh-
640430/

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-bau-bo-sung-pho-chu-tich-hdnd-tinh-va-pho-chu-tich-ubnd-tinh-640430/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-bau-bo-sung-pho-chu-tich-hdnd-tinh-va-pho-chu-tich-ubnd-tinh-640430/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-bau-bo-sung-pho-chu-tich-hdnd-tinh-va-pho-chu-tich-ubnd-tinh-640430/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-bau-bo-sung-pho-chu-tich-hdnd-tinh-va-pho-chu-tich-ubnd-tinh-640430/
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BÌNH THUẬN SẼ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP MỖI THÁNG MỘT LẦN 
ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

ãnh đạo tỉnh Bình Thuận sẽ cùng thủ 
trưởng các sở, ngành, địa phương liên 
quan gặp mặt, làm việc trực tiếp với 

doanh nghiệp, nhà đầu tư để lắng nghe 
những khó khăn, vướng mắc nhằm kịp thời 
xử lý, giải quyết.   

Ngày 2-3, Văn phòng UBND tỉnh Bình 
Thuận cho biết, ông Lê Tuấn Phong, Chủ 
tịch UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các đơn 
vị liên quan trong địa phương về việc gặp 
mặt, làm việc với doanh nghiệp để tăng 
cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận sẽ gặp mặt doanh nghiệp 
theo định kỳ hàng tháng để lắng nghe những khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư khi 
thực hiện các dự án tại địa phương 

Thời gian qua, môi trường đầu tư, kinh 
doạnh tại tỉnh Bình Thuận tiếp tục được cải 
thiện. Trong đó, công tác cải cách hành 
chính, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp được quan 
tâm tích cực. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành, địa 
phương trong tỉnh chưa thật sự tích cực 
đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp và 
nhà đầu tư. Một số khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa được 
quan tâm, giải quyết kịp thời.  

Ngoài ra, tinh thần hỗ trợ, phục vụ doanh 
nghiệp của một số cán bộ, công chức, viên 
chức chưa cao, vẫn còn trường hợp giải 
quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp 
còn chậm, kéo dài. 

Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu 
cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và nhất là 
để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện 
các dự án tại địa phương, lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận sẽ cùng thủ trưởng các sở, ngành, 
địa phương liên quan gặp mặt, làm việc trực 
tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư theo định 
kỳ mỗi tháng ít nhất một lần. 

Nguyễn Tiến // 
https://www.sggp.org.vn.- 2021 

 (ngày 2 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-
gap-go-doanh-nghiep-moi-thang-mot-lan-

de-thao-go-kho-khan-vuong-mac-
716395.html

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

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẢM BẢO 
TIẾN ĐỘ THỜI GIAN 

ình Thuận có 3 đơn vị bầu cử đại biểu 
Quốc hội với số đại biểu Quốc hội 
được bầu là 7 người; số lượng đại 

biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-
2026 được bầu là 53 người. 

Chiều 5/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận 
tổ chức cuộc họp, thông qua một số nội dung 
quan trọng, chuẩn bị cho công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Bình Thuận có 3 đơn vị bầu cử đại biểu 
Quốc hội với số đại biểu Quốc hội được bầu 
là 7 người.  

Cụ thể, đơn vị số 1 bầu 2 đại biểu, gồm 
các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và huyện 
đảo Phú Quý.  

L 

B 

https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-gap-go-doanh-nghiep-moi-thang-mot-lan-de-thao-go-kho-khan-vuong-mac-716395.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-gap-go-doanh-nghiep-moi-thang-mot-lan-de-thao-go-kho-khan-vuong-mac-716395.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-gap-go-doanh-nghiep-moi-thang-mot-lan-de-thao-go-kho-khan-vuong-mac-716395.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-se-gap-go-doanh-nghiep-moi-thang-mot-lan-de-thao-go-kho-khan-vuong-mac-716395.html
https://www.vietnamplus.vn/tags/%e1%bb%a6y-ban-B%e1%ba%a7u-c%e1%bb%ad-t%e1%bb%89nh-B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-kh%c3%b3a-XV.vnp
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Đơn vị số 2 bầu 3 đại biểu, gồm thành phố 
Phan Thiết và các huyện Hàm Thuận Bắc, 
Hàm Thuận Nam, Hàm Tân.  

 

Toàn cảnh cuộc họp. (Nguồn: Báo Bình Thuận) 

Đơn vị số 3 sẽ bầu 2 đại biểu, gồm thị xã 
La Gi và các huyện Đức Linh, Tánh Linh. 

Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân 
dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 
53 người. Toàn tỉnh có 14 đơn vị bầu cử Hội 
đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, 
trong đó 1 đơn vị (huyện Phú Quý) sẽ tổ 
chức bầu 1 đại biểu; 6 đơn vị bầu 3 đại biểu; 
1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại 
biểu. 

Ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ 
tỉnh Bình Thuận, cho biết đến ngày 5/3, các 
công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử 
được thực hiện đúng quy định và đảm bảo 
tiến độ. Tỉnh đã tổ chức xong hội nghị Hiệp 
thương lần thứ nhất.  

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh đã ấn định và 
công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các 
đơn vị bầu cử; số lượng đại biểu Hội đồng 
Nhân dân tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu 
cử.  

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang tiến 
hành tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân 
dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện 
hướng dẫn kê khai hồ sơ đại biểu ứng cử. 

Riêng cấp huyện, cấp xã, thường trực Hội 
đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 
các xã, phường, thị trấn đã có thông báo 
điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ 
người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội 
đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã; làm cơ 
sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp thông báo, phân bổ cho các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng 
cử.  

Đồng thời, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp 
xã đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, 
danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng 
đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng cấp được 
bầu. 

Cấp huyện có 114 đơn vị bầu cử với tổng 
số đại biểu được bầu là 339 đại biểu. Cấp xã 
có 807 đơn vị bầu cử với tổng số 281 đại 
biểu được bầu. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất 
việc in ấn các biểu mẫu, tài liệu, vật dụng 
phục vụ cho công tác bầu cử; cho ý kiến về 
nhân sự thành viên 3 Ban bầu cử Đại biểu 
Quốc hội và nhân sự thành viên 14 Ban bầu 
cử Hội đồng Nhân dân tỉnh; thông qua kế 
hoạch kiểm tra công tác bầu cử... 

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các 
sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công 
tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, 
nhất là tập trung thông tin về ngày bầu cử, 
đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu... 

Để đảm bảo đúng quy định và tiến độ thời 
gian, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị 
các Ủy ban bầu cử các cấp hoàn thành việc 
tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng 
Nhân dân theo quy định; bàn giao hồ sơ ứng 
cử cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội 
nghị hiệp thương.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
chủ động hướng dẫn các địa phương thực 
hiện các khâu, các bước và tiến hành hội 
nghị hiệp thương lần thứ 2. 

Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh bám 
sát kế hoạch triển khai công tác bầu cử ở địa 
bàn được phân công phụ trách; thường 
xuyên trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết 
những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở địa 
phương./. 

Hồng Hiếu // 
https://www.vietnamplus.vn.- 2021 

 (ngày 5 tháng 3) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
trien-khai-cong-tac-bau-cu-dam-bao-tien-

do-thoi-gian/698144.vnp

https://www.vietnamplus.vn/tags/%e1%bb%a6y-ban-M%e1%ba%b7t-tr%e1%ba%adn-T%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-Vi%e1%bb%87t-Nam.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/C%c3%b4ng-t%c3%a1c-b%e1%ba%a7u-c%e1%bb%ad.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dam-bao-tien-do-thoi-gian/698144.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dam-bao-tien-do-thoi-gian/698144.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dam-bao-tien-do-thoi-gian/698144.vnp
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CHỦ TỊCH BÌNH THUẬN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ TRÀN DẦU BIỂN MŨI NÉ 

hủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị 
lực lượng, phương tiện sẵn sàng các 

biện pháp để ứng phó nếu xảy ra sự cố tràn 
dầu theo phương châm “4 tại chỗ”. 

 

Sáng 16-3, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản hỏa 
tốc gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
Sở TN&MT Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 
và UBND Phan Thiết về việc triển khai công 
tác ứng phó sự cố tràn dầu, trục vớt tàu 
Bạch Đằng tại vùng biển Mũi Né. 

Theo đó, UBND tỉnh nhận được thông tin 
từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn tỉnh về việc tàu Bạch Đằng bị 
chìm tại vùng biển Mũi Né. 

Cụ thể: Tàu vận tải Bạch Đằng, trọng tải 
2.500 tấn, gồm bảy thuyền viên, thuyền 
trưởng là Nguyễn Đức Trung. Tàu xuất bến 
lúc 10 giờ 00' ngày 14-3, chở 1.500 tấn bụi 
than (tro bay) từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đi Cảng 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Khi hành trình đến khu vực biển bãi sau 
vịnh Mũi Né cách bờ khoảng 0,5 hải lý 
(khoảng 18 giờ 40') thì bất ngờ bị lật ngang, 
chìm. 

Đến 20 giờ cùng ngày đã cứu vớt được 
bảy thuyền viên trên tàu Bạch Đằng và đưa 
vào bờ an toàn, tình trạng sức khỏe bình 
thường, ổn định. 

Nhằm triển khai công tác ứng phó sự cố 
tràn dầu, trục vớt tàu bị nạn, Chủ tịch UBND 
tỉnh giao Sở TN&MT tỉnh chủ trì, phối hợp 
với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng 

vụ Hàng hải Bình Thuận, UBND TP Phan 
Thiết và các sở ngành liên quan khẩn trương 
triển khai phương án ứng phó sự cố tràn 
dầu, chuẩn bị các lực lượng, phương tiện 
sẵn sàng các biện pháp ứng phó sự cố tràn 
dầu theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo 
giải quyết hiệu quả sự cố, phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường trong khu vực. 

Giao Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đề 
nghị, hướng dẫn chủ tàu khẩn trương xây 
dựng phương án trục vớt và nhanh chóng 
trục vớt tàu bị nạn theo quy định. 

Trước đó vào tối 15-3, ông Đỗ Văn Thái, 
Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận cũng 
đã ký văn bản khẩn gửi chủ tàu vận tải Bạch 
Đằng SG-8981 hiện đang chìm tại vùng biển 
Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận. 

Theo đó cho biết, qua khảo sát, hiện nay, 
tàu đã bị lật úp và mắc cạn cố định cách bờ 
khoảng 300 m. Theo báo cáo của phía chủ 
tàu, trên tàu còn khoảng 2.200 lít dầu DO đã 
được khóa kín. 

Mặc dù lượng dầu trên tàu không quá 
nhiều và đã được khóa, nhưng vẫn có khả 
năng gây ra sự cố tràn dầu. Trong tình hình 
thời tiết hiện nay, nếu xảy ra sự cố trần dầu, 
lượng dầu thoát ra bên ngoài có khả năng 
tấp vào bờ biển khu vực bãi sau Mũi Né, nơi 
tập trung rất nhiều cơ sở du lịch cao cấp, và 
các hoạt động dân sinh khác. 

Để tránh nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra, 
Sở TN&MT yêu cầu Chủ tàu vận tải Bạch 
Đằng SG-8981 khẩn trương xây dựng 
phương án trục vớt, tổ chức sử dụng thiết bị 
chuyên dùng chủ động bơm hút dầu ra khỏi 
tàu (trước khi tổ chức trục vớt). 

Lượng dầu bơm hút được phải được đưa 
đến khu vực bảo quản an toàn theo quy 
định. Quá trình bơm hút cần được giám sát 
chặt chẽ và sẵn sàng các phương án ứng 
phó nếu có sự cố tràn dầu xảy ra. Phương 
án trục vớt, bơm hút dầu phải được thông 
qua Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, Sở 
TN&MT Bình Thuận và các cơ quan liên 
quan xem xét, thống nhất trước khi thực hiện 
(chậm nhất vào ngày 16-3). 

C 
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Trong quá trình triển khai, thường xuyên 
giữ liên lạc, phối hợp với chặt chẽ với Cảng 
vụ Hàng hải Bình Thuận, UBND TP Phan 
Thiết, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở 
TN&MT Bình Thuận để kịp thời hỗ trợ ứng 
phó khi cần thiết. 

Trong trường hợp chậm trễ để xảy ra 
nguy cơ sự cố tràn dầu làm ảnh hưởng tới 
môi trường biển, gây thiệt hại về các hoạt 
động kinh tế xã hội trong khu vực thì chủ tàu 
Bạch Đằng SG-8981 phải chịu hoàn toàn 
trách nhiệm theo luật định. 

Đối với lượng tro bay trên tàu, theo báo 
cáo nhanh của Sở TTN&MT Bình Thuận thì 
toàn bộ tro bay được đặt trong thùng chứa 
chuyên dùng với độ kín gần như tuyệt đối 
nên nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường 
biển là không đáng kể. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 16 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-binh-thuan-
chi-dao-ung-pho-tran-dau-bien-mui-ne-

972697.html

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

CHUYỆN GHI Ở TRẠI GIAM THỦ ĐỨC, ĐƠN VỊ HAI LẦN ANH HÙNG 

à trại có quy mô lớn nhất trong hệ 
thống trại giam của Việt Nam, 45 năm 
qua, tập thể Ban giám thị, cán bộ, chiến 

sĩ (CBCS) Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát 
Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, 
trường giáo dưỡng - Bộ Công an) luôn đoàn 
kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, 
gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao.  

Minh chứng cho những nỗ lực này là đơn 
vị đã vinh dự hai lần được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 3 cá 
nhân là lãnh đạo đơn vị trong các giai đoạn 
cũng được danh hiệu cao quý này… 

Vượt lên trên mọi khó khăn, khắc 
nghiệt… 

Những ngày này, Trại giam Thủ Đức như 
đang được khoác lên mình tấm áo mới. 
Doanh trại tại khu vực trung tâm cũng như 
các phân trại đều được sơn sửa lại sạch đẹp 
hơn, các con đường được trang hoàng tươi 
mới hơn với cây hoa, băng rôn, cờ phướn 
đầy màu sắc… “Tất cả CBCS đều phấn 
khởi, háo hức chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 
45 năm ngày thành lập đơn vị”, hướng dẫn 
chúng tôi tham quan khu trung tâm của trại, 
Trung tá Ngô Quang Trường, Đội trưởng Đội 
Tham mưu Trại giam Thủ Đức, chia sẻ. 

Để có được cơ ngơi như hiện nay, Ban 
Giám thị cũng như toàn thể CBCS qua các 
thời kỳ đã không ngừng nỗ lực, khắc phục 
mọi khó khăn, nhất là sự khắc nghiệt của 
thời tiết, thổ nhưỡng nơi đây… Đại tá Lê Bá 

Thụy, Giám thị Trại cho biết: Trại giam Thủ 
Đức được thành lập vào tháng 4/1976 (ký 
hiệu Z30D). Hiện trại có 8 Phân trại, 8 đội 
nghiệp vụ; đóng quân trên địa bàn xã Tân 
Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, giáp 
ranh với 9 xã, thị trấn thuộc ba tỉnh Đồng Nai, 
Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Cán bộ, chiến sỹ Trại giam Thủ Đức tích cực hưởng 
ứng “Tết trồng cây”. 

“Đây là vùng đất khô cằn, sỏi đá, có điều 
kiện thổ nhưỡng, khí hậu rất khắc nghiệt, 
mùa khô thường nắng nóng, hạn hán kéo 
dài tới 7 tháng, thiếu nước sinh hoạt. Để 
khắc phục tồn tại liên quan đến nước sạch 
sinh hoạt cũng như phục vụ cho trồng trọt, 
chăn nuôi, tăng gia sản xuất, trại đã cho đào, 
nạo vét nhiều ao hồ để trữ nước, đồng thời 
làm hệ thống dẫn nguồn nước suối từ trên 
rừng về các phân trại, cho qua các hệ thống 
lọc…”, Đại tá Lê Bá Thụy cho biết thêm. 

Tình hình ANTT trên địa bàn đứng chân 
cũng khá phức tạp. Các đối tượng hình sự, 
số phạm nhân (PN) hết án ra trại, số đối 

L 

https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-binh-thuan-chi-dao-ung-pho-tran-dau-bien-mui-ne-972697.html
https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-binh-thuan-chi-dao-ung-pho-tran-dau-bien-mui-ne-972697.html
https://plo.vn/thoi-su/chu-tich-binh-thuan-chi-dao-ung-pho-tran-dau-bien-mui-ne-972697.html
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tượng nghiện ma túy, liên quan đến ma túy 
cư trú trên địa bàn chưa được giải quyết dứt 
điểm... 

Trong khi đó, đối tượng đưa vào trại ngày 
càng có tính chất nguy hiểm, phức tạp, nhiều 
tiền án, tiền sự, số PN phạm tội nghiêm 
trọng, đặc biệt nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao, 
gần 40%; PN phạm các tội về ma túy chiếm 
44%; PN tái phạm, tái phạm nguy hiểm 
chiếm tỷ lệ trên 30%; PN nhiễm HIV/AIDS 
chiếm hơn 5%...; có hơn 200 PN là người 
nước ngoài, quốc tịch nước ngoài gồm 
nhiều quốc tịch đang thụ án nơi đây. 

“Đặc điểm tình hình, khó khăn phức tạp 
như vậy nhưng chúng tôi đã không ngừng 
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục giữ vững và phát 
huy truyền thống của một đơn vị hai lần Anh 
hùng”, Đại tá Lê Bá Thụy cho biết. 

Trong những năm qua, với chủ trương 
“Công tác cán bộ là nền tảng, công tác quản 
lý PN là trọng yếu, công tác giáo dục là quan 
trọng, công tác sản xuất là động lực”, xây 
dựng Trại giam Thủ Đức “Văn minh, thân 
thiện, nghĩa tình”, đơn vị luôn làm tốt công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, 
nhất là về ý thức trách nhiệm, tu dưỡng, rèn 
luyện bản thân; thực hiện nghiêm túc mọi 
chế độ chính sách liên quan đến việc thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như chăm 
lo chu đáo đời sống từng CBCS,…  

Tất cả vì sự hướng thiện của phạm 
nhân 

Trong công tác quản lý, cải tạo PN, những 
năm qua, trại cơ bản ổn định và an toàn. Các 
phân trại, đội nghiệp vụ chủ động triển khai 
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp 
giáo dục, thuyết phục, cảm hóa, thực hiện 
nghiêm túc việc phân loại và giam giữ PN... 

Bên cạnh đó, trại thực hiện nghiêm mọi 
chế độ chính sách của Nhà nước đối với 
người phạm tội như: Ăn, mặc, ở, khám chữa 
bệnh, vui chơi giải trí, lao động, học tập, 
thăm gặp thân nhân, nhận gửi thư, quà, gọi 
điện thoại cho thân nhân, xét đề nghị giảm 
thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá, tạm 
đình chỉ, xét tha tù trước thời hạn có điều 
kiện... 

Từ năm 2015 đến nay, trại đã xét đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 
27.821 lượt PN, đề nghị đặc xá cho 1.030 
PN, tạm đình chỉ cho 7 PN, đề nghị tha tù 
trước thời hạn có điều kiện cho 95 PN, đảm 
bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. 

Hằng tháng, quý, Giám thị đều xuống các 
phân trại trực tiếp đối thoại với PN, để nắm 
bắt mọi tâm tư nguyện vọng của PN, kịp thời 
chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc, 
phát sinh trong quá trình chấp hành án... Sự 
quan tâm đó đã có những tác động tích cực 
đến tư tưởng của PN, tỷ lệ PN vi phạm nội 
quy trại từ đó giảm rõ rệt (năm 2015 là 2,3%, 
đến năm 2020 chỉ còn 0,66%...). 

Chúng tôi tiếp xúc với nữ PN tên Q.T.T.M 
(SN 1989, thường trú quận 8 TP Hồ Chí 
Minh). Chị M., đang chấp hành bản án 11 
năm tù giam vì tội Mua bán trái phép chất ma 
túy. “Tôi sinh con trong trại được các cán bộ 
hết sức giúp đỡ, lo chi trả tất cả mọi thứ. Đến 
giờ, tôi vẫn được ưu tiên nhiều thứ so với 
các PN bình thường khác. Con tôi nay được 
28 tháng tuổi, cháu được hưởng chế độ của 
Nhà nước về ăn uống, sữa, tã…, có nhà trẻ 
riêng để vừa học vừa chơi…”, chị M cho hay. 

PN Nguyễn Mạnh T (SN 1984, ngụ Hà 
Nội), đang chấp hành án 20 năm cũng vì tội 
Mua bán trái phép chất ma túy ở Phân trại 7, 
cho biết từ ngày bắt đầu vào trại đến nay đã 
7 năm, anh luôn được Ban Giám thị, Hội 
đồng cán bộ cũng như cán bộ quản giáo 
luôn quan tâm, động viên và giúp cho yên 
tâm cải tạo…  

Xác định giáo dục là quan trọng trong 
công tác quản lý giam giữ, giáo dục PN, Ban 
Giám thị trại đã phát động nhiều phong trào 
thi đua trong PN. Tiêu biểu là việc phát động 
xây dựng Quỹ “Tấm lòng vàng” với hàng 
trăm triệu đồng để giúp đỡ những PN có 
hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, 
không có người thăm nuôi; biểu dương, 
khen thưởng kịp thời những PN có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua chấp 
hành án phạt tù… 

Trong công tác tổ chức lao động, dạy và 
truyền nghề cho PN, nghiên cứu chuyển đổi 
các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với đất 
đai thổ nhưỡng và khí hậu trong vùng, các 
mô hình ao cá (gần 100ha), vườn cây gỗ quý 
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(100ha), vườn cây gia vị (trên 5ha), vườn 
cây ăn trái (gần 5ha)... đã đem lại hiệu quả 
cao cho trại. Từ  2015 đến nay, trại đã tổ 
chức dạy và cấp chứng chỉ nghề cho 1.925 
PN thuộc các nghề như: Xây dựng, điện dân 
dụng, may công nghiệp, mộc dân dụng, 
chăm sóc và khai thác mủ cao su, thanh 
long, đan mỹ nghệ...; tổ chức lao động sản 
xuất, truyền nghề cho 24.116 PN. 

Thông qua việc tổ chức dạy và truyền 
nghề, hầu hết PN đã ý thức tự giác trong lao 
động, tích cực học hỏi nâng cao tay nghề, 
yên tâm tư tưởng học tập, cải tạo để được 
hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà 
nước, sớm được trở về với gia đình, cộng 
đồng và xã hội, không tái phạm tội. 

“Công tác giáo dục và cải tạo PN là nhiệm 
vụ hết sức quan trọng và đó là một quá trình 
lâu dài, bền bỉ. Nhưng tất cả các hoạt động 
giáo dục đều có chung mục đích thượng tôn 
pháp luật, hướng đến một môi trường cải tạo 

lành mạnh, bình đẳng, ý thức, trách nhiệm, 
giúp PN yên tâm cải tạo, tất cả vì sự tiến bộ, 
hướng thiện của PN và trang bị những kỹ 
năng tốt nhất để sau khi chấp hành xong án 
phạt tù, PN tái hòa nhập cộng đồng, là 
những công dân có ích cho gia đình và xã 
hội”, Giám thị Lê Bá Thụy nhấn mạnh. 

Với những thành tích nổi bật đạt được 
trong những năm qua, trong đợt kỷ niệm 45 
năm ngày thành lập, Trại giam Thủ Đức 
được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ 
Tổ quốc hạng Nhất; cá nhân Giám thị Lê Bá 
Thụy được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng Nhì; nhiều CBCS được tặng bằng 
khen, giấy khen… 

Phú Lữ // http://cand.com.vn/.- 2021 
(ngày 25 tháng 3) 

http://cand.com.vn/cong-an/chuyen-ghi-
o-trai-giam-thu-duc-don-vi-hai-lan-anh-

hung-635042/

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

CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ 
VÀ CÁC NỘI DUNG THEO QUY ĐỊNH 

áng 26/3, Thường trực Ban chỉ đạo 
Công tác Bầu cử tỉnh Bình Thuận, Ủy 
ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bình Thuận 

có buổi làm việc trực tuyến với các địa 
phương để nghe báo cáo tiến độ triển khai 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 
2026. 

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đồng chí Lê 
Tuấn Phong – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 
ban Bầu cử tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có đại 
diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên 
quan. 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh 
Bình Thuận, ngay sau khi Ban Thường trực 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
(UBMTTQVN) các cấp tổ chức Hội nghị hiệp 
thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ 
những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV ở tỉnh và những người ứng cử đại biểu 
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

UBMTTQVN tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ 
chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín 
nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng 
cử, trong thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 
13/4/2021. 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TT 

Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến 
tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử. Tiến 
hành bàn giao tài liệu (đợt 1) gồm Thẻ cử tri; 
Danh sách cử tri; Giấy chứng nhận để cử tri 
bỏ phiếu ở nơi khác; Giấy chứng nhận cử tri 
là quân nhân tham gia bỏ phiếu ở nơi cư trú 
cho UBBC cấp huyện để cấp phát cho các 
tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Bộ 

S 

http://cand.com.vn/cong-an/chuyen-ghi-o-trai-giam-thu-duc-don-vi-hai-lan-anh-hung-635042/
http://cand.com.vn/cong-an/chuyen-ghi-o-trai-giam-thu-duc-don-vi-hai-lan-anh-hung-635042/
http://cand.com.vn/cong-an/chuyen-ghi-o-trai-giam-thu-duc-don-vi-hai-lan-anh-hung-635042/
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Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã ban hành 
hướng dẫn thực hiện bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh trong lực lượng vũ trang; kế hoạch sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. 

Chậm nhất ngày 13/4/2021 phải hoàn 
thành việc lập và niêm yết danh sách cử 
tri 

Chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu 
cử tỉnh Bình Thuận - Nguyễn Hoài Anh đánh 
giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong thời gian 
qua, nhìn chung các công việc triển khai 
đảm bảo theo tiến độ và các nội dung theo 
quy định. Chủ tịch UBBC tỉnh Bình Thuận đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng 
cường thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để 
người dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử 
và tích cực tham gia. 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu 
chậm nhất đến ngày 3/4/2021, UBND cấp xã 
phải thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một 
Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử, 
trong đó lưu ý việc lựa chọn nhân sự tham 
gia Tổ bầu cử phải đảm bảo sức khỏe và là 
người có phẩm chất tốt. Đồng thời, chậm 
nhất ngày 13/4/2021 phải hoàn thành việc 
lập và niêm yết danh sách cử tri. UBND cấp 
xã cần rà soát, tổ chức dọn dẹp vệ sinh, 
trang trí và chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất 
tại khu vực bỏ phiếu, vị trí đặt bảng niêm yết 
danh sách cử tri phải bố trí cho phù hợp. 

Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị công 
tác bầu cử, nhất là lấy ý kiến cử tri nơi cư 
trú, nếu có vấn đề nổi lên, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương phải tiến hành xong việc xác 
minh và trả lời về các vụ việc cử tri nêu lên 
đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 
biểu HĐND (nếu có). 

Đối với Ủy ban MTTQVN các cấp, cần 
phải tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo 
kế hoạch; phối hợp, theo dõi, đôn đốc xác 
minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối 
với người ứng cử; chuẩn bị các bước tổ 
chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, chậm 
nhất ngày 18/4/2021 phải xong hội nghị hiệp 
thương lần thứ 3. Đồng thời, gửi danh sách 
những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu 
HĐND đến Ủy ban bầu cử cùng cấp, thời 
gian hoàn thành chậm nhất ngày 23/4/2021. 
Chậm nhất đến ngày 28/4/2021, Ủy ban bầu 
cử các cấp tổ chức lập và công bố danh 
sách chính thức những người ứng cử đại 
biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử. Riêng 
Ủy ban bầu cử tỉnh, chậm nhất ngày 
03/5/2021 phải công bố danh sách chính 
thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội 
theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc 
gia. 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận 
cũng yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
tiếp tục triển khai phương án bảo vệ, giữ gìn 
an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội cho 
cuộc bầu cử. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương và tổ chức phụ trách bầu cử các 
cấp tập trung giải quyết tốt đơn thư phản 
ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác 
bầu cử theo quy định của pháp luật. Tăng 
cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 
các địa phương./. 

PV // https://dangcongsan.vn/.- 2021 
(ngày 26 tháng 3) 

https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-
quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-
cap/tin-tuc/binh-thuan-cong-tac-bau-cu-

duoc-trien-khai-dam-bao-tien-do-va-cac-
noi-dung-theo-quy-dinh-577314.html

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

HAI PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN NHẬM 
CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

ai phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận 
vừa được UBND tỉnh Bình Thuận 
điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã 
hội và phó Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ. H 

https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-cong-tac-bau-cu-duoc-trien-khai-dam-bao-tien-do-va-cac-noi-dung-theo-quy-dinh-577314.html
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-cong-tac-bau-cu-duoc-trien-khai-dam-bao-tien-do-va-cac-noi-dung-theo-quy-dinh-577314.html
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-cong-tac-bau-cu-duoc-trien-khai-dam-bao-tien-do-va-cac-noi-dung-theo-quy-dinh-577314.html
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-cong-tac-bau-cu-duoc-trien-khai-dam-bao-tien-do-va-cac-noi-dung-theo-quy-dinh-577314.html
https://dangcongsan.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/binh-thuan-cong-tac-bau-cu-duoc-trien-khai-dam-bao-tien-do-va-cac-noi-dung-theo-quy-dinh-577314.html
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Ngày 9/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ 
chức hội nghị công bố quyết định về công 
tác cán bộ. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của 
Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 
Bình Thuận Đỗ Thái Dương đã công bố và 
trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
về công tác cán bộ đối với phó Bí thư Tỉnh 
đoàn Trần Sinh Toàn và Nguyễn Hoài Trung. 

 

Theo đó, anh Trần Sinh Toàn (SN 1982), 
phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận được 
điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh và anh Nguyễn Hoài Trung (SN 1982), 
phó Bí thư Tỉnh đoàn được điều động, giữ 
chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, bắt 
đầu từ ngày 9/3/2021.  

Cả 2 tân phó giám đốc Sở đều có thời 
gian công tác tại Tỉnh đoàn Bình Thuận từ 
năm 2005 đến nay. 

 

Mạnh Thắng // 
https://www.tienphong.vn.- 2021 

(ngày 9 tháng 3) 

https://www.tienphong.vn/gioi-
tre/hai-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-

thuan-nham-chuc-pho-giam-doc-so-
1804154.tpo

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

HỌP MẶT THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN QUA CÁC THỜI KỲ 

gày 24/3/2021, tại Hội trường cơ 
quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức chương trình Họp mặt 

Thường trực Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. 

Các đồng chí nguyên Thường trực tỉnh đoàn trò 
chuyện, giao lưu với ĐVTN  

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Uỷ 
viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí Thư 
Tỉnh đoàn; các đồng chí nguyên là Bí thư, 
Phó Bí thư Tỉnh đoàn qua các thời kỳ cùng 

150 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trẻ 
tiêu biểu.  

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là 
Thường trực Tỉnh đoàn qua các thời kỳ đã 
giao lưu, trò chuyện với cán bộ đoàn viên, 
thanh niên trẻ để cùng ôn lại truyền thống, 
nghe cảm nhận và chia sẻ về những kỷ niệm 
của một thời gắn bó với công tác thanh niên, 
cũng như gửi gắm những nguyện vọng đối 
với thế hệ trẻ ngày nay. Qua đó, truyền lửa 
cho các thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay và mai 
sau tiếp bước các thế hệ đi trước, nỗ lực rèn 
luyện, cống hiến vì sự phát triển của công 
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.  

Tại chương trình họp mặt, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn đã tặng hoa và biểu trưng thay 
cho lời cảm ơn chân thành nhất đến các cô, 
các chú, các anh, các chị cán bộ Đoàn qua 
các thời kỳ đã cống hiến tuổi trẻ, thanh xuân 
cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 
nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển.  

N 

https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hai-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-thuan-nham-chuc-pho-giam-doc-so-1804154.tpo
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hai-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-thuan-nham-chuc-pho-giam-doc-so-1804154.tpo
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hai-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-thuan-nham-chuc-pho-giam-doc-so-1804154.tpo
https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hai-pho-bi-thu-tinh-doan-binh-thuan-nham-chuc-pho-giam-doc-so-1804154.tpo
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Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng Đội tặng hoa và biểu trưng cho các 
cô, các chú, các anh, các chị cán bộ Đoàn qua các 
thời kỳ 

Chương trình Họp mặt Thường trực Tỉnh 
đoàn qua các thời kỳ là một trong những 
chuổi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm 
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931- 26/3/2021)./. 

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

 (ngày 25 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-
90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-
minh/hop-mat-thuong-truc-tinh-doan-binh-

thuan-qua-cac-thoi-ky 

 

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

ÔNG TIÊU HỒNG PHÚC LÀM TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO BÌNH THUẬN 

ng Tiêu Hồng Phúc từng là Bí thư Tỉnh 
đoàn, được phân công giữ chức Bí 
thư Huyện ủy Bắc Bình trước khi làm 

Trưởng ban Tuyên giáo Bình Thuận. 

Ngày 1/3, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận, trao quyết định điều động 
ông Tiêu Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy Bắc 
Bình, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy. 

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (bên 
phải), trao quyết định điều động ông Tiêu Hồng Phúc 
giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: T.K. 

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

Ông Tiêu Hồng Phúc, 42 tuổi, quê Bình 
Thuận, là thạc sĩ Luật. Ông Phúc từng là Bí 
thư Tỉnh đoàn Bình Thuận. Tháng 8/2017, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Phúc 
giữ chức Bí thư Huyện ủy Bắc Bình. 

Cũng trong ngày 1/3, UBND tỉnh Bình 
Thuận trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thế 
Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện Phú Quý, giữ chức Giám đốc Sở Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch trong 5 năm, kể từ 
ngày 1/3. Ông Nhân, 54 tuổi, quê ở Quảng 
Ngãi, là cử nhân Luật. 

Ông Võ Văn Hòa, Trưởng ban Dân tộc, 
giữ chức Giám đốc Sở Công Thương từ 
ngày 1/3 đến khi nghỉ hưu. Ông Hòa, 57 tuổi, 
là cử nhân ngành Kinh tế Nông nghiệp. 

Huỳnh Hải // https://zingnews.vn.- 2021 
(ngày 1 tháng 3) 

https://zingnews.vn/ong-tieu-hong-phuc-
lam-truong-ban-tuyen-giao-binh-thuan-

post1188418.html

SÂN BAY PHAN THIẾT CÓ THỂ TRIỂN KHAI THI CÔNG 
VÀO CUỐI THÁNG 3/2021 

hủ tục đầu tư phần quân sự dự án sân 
bay Phan Thiết đến nay cơ bản hoàn 
chỉnh và chuyển Thủ tướng phê duyệt. 

Nếu không có gì trở ngại, cuối tháng 3/2021 
sẽ triển khai thi công. 

Đó là thông tin từ cuộc làm việc giữa đoàn 
làm việc của Bộ Quốc phòng do Thượng 
tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng dẫn đầu với UBND tỉnh Bình Thuận 

Ô 

T 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh/hop-mat-thuong-truc-tinh-doan-binh-thuan-qua-cac-thoi-ky
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh/hop-mat-thuong-truc-tinh-doan-binh-thuan-qua-cac-thoi-ky
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh/hop-mat-thuong-truc-tinh-doan-binh-thuan-qua-cac-thoi-ky
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh/hop-mat-thuong-truc-tinh-doan-binh-thuan-qua-cac-thoi-ky
https://zingnews.vn/ong-tieu-hong-phuc-lam-truong-ban-tuyen-giao-binh-thuan-post1188418.html
https://zingnews.vn/ong-tieu-hong-phuc-lam-truong-ban-tuyen-giao-binh-thuan-post1188418.html
https://zingnews.vn/ong-tieu-hong-phuc-lam-truong-ban-tuyen-giao-binh-thuan-post1188418.html
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và Tập đoàn Rạng Đông về Dự án sân Phan 
Thiết vừa diễn ra chiều 5/3. 

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ tục đầu tư phần 
quân sự tại dự án đến nay cơ bản hoàn chỉnh, đã 
chuyển Thủ tướng phê duyệt. Nếu không có gì trở 
ngại, dự kiến cuối tháng 3 này sẽ triển khai thi công. 

Sân bay Phan Thiết là dự án sân bay 
lưỡng dụng, trong đó hạng mục hàng không 
dân dụng được đầu tư theo hình thức BOT 
do Tập đoàn Rạng Đông (tỉnh Bình Thuận) 
làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến 
khoảng 3.833 tỷ đồng.  

Hạng mục phục vụ khu quân sự với mức 
đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng, do 
Quân chủng Phòng không không quân (Bộ 
Quốc phòng) làm chủ đầu tư. 

Dự án sân bay Phan Thiết được phát lệnh 
khởi công từ năm 2015, dự kiến năm 2018 
đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, từ đó đến nay 
dự án qua nhiều lần điều chỉnh (từ cấp 4C 
lên 4E) và vướng các thủ tục liên quan đến 
phần quân sự nên chưa thể triển khai thi 
công xây dựng. 

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận, trên 
cơ sở ý kiến góp ý báo cáo nghiên cứu khả 
thi và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án 
của các bộ, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ 
đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, nhà 
đầu tư (Tập đoàn Rạng Đông) và đơn vị tư 
vấn thiết kế (Công ty ADCC) tiếp thu đầy đủ 
ý kiến của các bộ và hoàn thiện hồ sơ điều 
chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với 
tổng mức đầu tư là 3.833 tỷ đồng. 

Do dự án điều chỉnh quy hoạch sân bay 
Phan Thiết từ cấp 4C lên cấp 4E và tổng 
mức đầu tư dự án đã tăng từ 1.694 tỷ đồng 
lên 3.833 tỷ đồng, nên phải thực hiện thủ tục 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và tỉnh 
Bình Thuận sẽ bổ sung quy hoạch trước 
15/3/2021. 

Dự án đầu tư xây dựng khu sân bay quân 
sự Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Dự án 
eKQ920) đã hoàn thành công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện 
tích đất (mặt bằng sạch) để xây dựng Cảng 
hàng không Phan Thiết với diện tích 545,56 
ha (bao gồm: mặt bằng sân bay 543 ha và 
đài dẫn đường K2 2,56 ha). 

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, Phó tư 
lệnh Quân chủng Phòng không không quân 
cho biết đã hoàn thành công tác khảo sát, 
thiết kế khu bay, doanh trại, các thủ tục thay 
đổi đầu tư… đối với các hạng mục cho quân 
sự. Hiện nay, quân chủng chỉ chờ dự án 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là có 
thể triển khai ngay. 

Cũng theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, hạng 
mục quân sự tại dự án sân bay Phan Thiết 
hiện đã chuyển sang vốn đầu tư công. Bộ 
Quốc phòng sẵn sàng ứng vốn triển khai thi 
công trước nếu vốn trung ương chưa bố trí 
kịp. 

Dự án sân bay Phan Thiết được phát lệnh khởi công 
từ năm 2015, tuy nhiên, đến nay qua nhiều lần điều 
chỉnh và vướng các thủ tục liên quan đến phần quân 
sự nên chưa thể triển khai thi công xây dựng. Ảnh: 
Ngọc Tuấn. 

Về phía tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo UBND 
tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng tính toán cụ thể 
nhu cầu các loại vật liệu xây dựng cho dự 
án, kế hoạch tiến độ triển khai dự án để các 
sở, ngành chuyên môn của tỉnh Bình Thuận 
phối hợp triển khai, tạo thuận lợi khi bước 
vào thi công sân bay Phan Thiết. 

Tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Bộ Quốc 
phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và 
đơn vị tư vấn thiết kế căn cứ vào khối lượng 
vật liệu đổ thải của dự án, có kế hoạch làm 
việc với các sở, ngành và địa phương của 
tỉnh để khảo sát, xác định các vị trí đổ thải 
cho phù hợp. Nhằm hoàn thiện các thủ tục 
để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự 

https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
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án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết 
(phần quân sự) tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ 
Quốc phòng làm việc với Văn phòng Chính 
phủ để tham mưu Thủ tướng Chính phủ 
sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, làm 
cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. 

Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao 
những nỗ lực của tỉnh Bình Thuận đã làm 
trong thời gian qua. Thứ trưởng thống nhất 
với các kiến nghị của Bình Thuận đồng thời 
đề nghị tỉnh bổ sung thêm quy hoạch phần 
đất dự phòng để trình Thủ tướng phê duyệt. 

Bộ Quốc phòng quyết tâm thực hiện dự án 
vì sân bay Phan Thiết có vị trí sẵn sàng chiến 
đấu cho khu vực miền Trung rất quan trọng. 
Đây là công trình được Đảng, nhà nước và 
nhân dân quan tâm nên sẽ triển khai thi công 
sớm trong tháng 3/2021. 

Ngọc Tuấn // https://baodautu.vn.- 2021 
(ngày 6 tháng 3) 

https://baodautu.vn/san-bay-phan-thiet-
co-the-trien-khai-thi-cong-vao-cuoi-thang-

32021-d138924.html

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

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HOÀN THÀNH TỔ CHỨC GIỚI THIỆU NGƯỜI 
RA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

hực hiện Công văn số 1092/MTTQ-
BTT ngày 25/02/2021 của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thông 

báo số lượng, cơ cấu, thành phần người 
được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-
2026 và Công văn số 1101/MTTQ-BTT ngày 
26/02/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh về thông báo số lượng, cơ 
cấu, thành phần người được giới thiệu ứng 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Bình 
Thuận. 

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã hoàn thành tổ chức các hội nghị của ban 
lãnh đạo, hội nghị cử tri nơi công tác và hội 
nghị ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người 
ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-
2026 theo đúng Hướng dẫn số 39/HD-
MTTQ-BTT ngày 17/02/2021 của Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo đó, với 
sự tin tưởng và tín nhiệm cao, đồng chí 
Nguyễn Chí Phú (sinh năm 1978), Phó 
Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Văn 
hóa và Gia đình Sở được giới thiệu ra ứng 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đồng chí 
Nguyễn Lan Ngọc (sinh năm 1981), Phó 
Giám đốc Sở được giới thiệu ra ứng cử đại 
biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-
2026 với tỉ lệ ủng hộ đạt tuyệt đối (100%). 
Ngoài ra, thực hiện thông báo số lượng, cơ 
cấu, thành phần người được giới thiệu ứng 

cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nhà hát ca múa 
nhạc Biển Xanh, đơn vị trực thuộc Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức giới 
thiệu nghệ sỹ nữ, trẻ, ngoài đảng là Qua Thị 
Bích Ngọc (sinh năm 1992) ra ứng cử đại 
biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-
2026. 

Do thực hiện tốt công tác phổ biến, quán 
triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
Ủy ban bầu cử tỉnh nên công tác chuẩn bị 
nhân sự và tổ chức các hội nghị giới thiệu 
người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 của Sở thực hiện sớm so với quy 
định; các đồng chí được giới thiệu ra ứng cử 
đã hoàn thành nộp hồ sơ về Ủy ban bầu cử 
tỉnh trước thời gian quy định./. 

Đoàn Thuận // 
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/.- 2021 

(ngày 18 tháng 3) 

https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.a
spx?sid=1328&pageid=32910&pagekeywor
d=Detail&catid=59879&id=594359&catnam
e=tin-tuc-chuyen-nganh&title=so-van-hoa-

the-thao-va-du-lich-hoan-thanh-to-chuc-
gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-

hoi-v

 

T 

https://baodautu.vn/san-bay-phan-thiet-co-the-trien-khai-thi-cong-vao-cuoi-thang-32021-d138924.html
https://baodautu.vn/san-bay-phan-thiet-co-the-trien-khai-thi-cong-vao-cuoi-thang-32021-d138924.html
https://baodautu.vn/san-bay-phan-thiet-co-the-trien-khai-thi-cong-vao-cuoi-thang-32021-d138924.html
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59879&id=594359&catname=tin-tuc-chuyen-nganh&title=so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-hoan-thanh-to-chuc-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-v
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59879&id=594359&catname=tin-tuc-chuyen-nganh&title=so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-hoan-thanh-to-chuc-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-v
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59879&id=594359&catname=tin-tuc-chuyen-nganh&title=so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-hoan-thanh-to-chuc-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-v
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59879&id=594359&catname=tin-tuc-chuyen-nganh&title=so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-hoan-thanh-to-chuc-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-v
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59879&id=594359&catname=tin-tuc-chuyen-nganh&title=so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-hoan-thanh-to-chuc-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-v
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59879&id=594359&catname=tin-tuc-chuyen-nganh&title=so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-hoan-thanh-to-chuc-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-v
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59879&id=594359&catname=tin-tuc-chuyen-nganh&title=so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-hoan-thanh-to-chuc-gioi-thieu-nguoi-ra-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-v
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SỚM HOÀN THIỆN THỦ TỤC XÂY DỰNG DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG 
PHAN THIẾT 

hiều nay (5/3), Đoàn công tác của Bộ 
Quốc phòng đã làm việc với Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình 

hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng 
không Phan Thiết.  

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết có 2 
hạng mục gồm: Hạng mục hàng không dân 
dụng đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT 
(cấp 4E); hạng mục khu sân bay quân sự 
Phan Thiết (dự án eKQ920). Đến nay, Bình 
Thuận cơ bản đã hoàn thành công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng sạch để phục 
vụ cho dự án. Riêng khu gia đình quân nhân 
có tổng diện tích đất thu hồi hơn 100.000 
m2, đến nay đã hoàn thành bồi thường, giải 
phóng mặt bằng được khoảng 70%. Diện 
tích còn lại của 3 hộ đang được TP.Phan 
Thiết tiếp tục vận động nhận bồi thường. 

Toàn cảnh đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm 
việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình 
triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Phan 
Thiết chiều 5/3. 

Về hạng mục dự án hàng không dân 
dụng, đến nay cơ bản hoàn thành xong hồ 
sơ thiết kế, dự toán các hạng mục công 
trình. Nhưng vì dự án điều chỉnh quy hoạch 
sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E; tổng mức đầu 
tư cũng tăng từ 1.694 tỷ đồng lên 3.833 tỷ 
đồng nên cần có thời gian điều chỉnh hợp 
đồng đúng quy định. 

Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức 
năng của tỉnh, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn 
thiết kế (Công ty ADCC) tiếp thu đầy đủ ý 
kiến của các Bộ; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án hoàn 
thành trước ngày 15/3/2021, để Bình Thuận 
trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong tháng 
3 này. 

Với hạng mục đầu tư xây dựng khu sân 
bay quân sự Phan Thiết, Bình Thuận cũng 
được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc 
phòng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn đầu tư công 
giai đoạn 2021-2025. 

Tại cuộc họp, tỉnh Bình Thuận cũng tham 
gia ý kiến về việc giải quyết các kiến nghị 
của Bộ Quốc phòng về giải phóng mặt bằng, 
nguồn vật liệu xây dựng, giá các loại vật 
liệu... Bình Thuận cũng kiến nghị Bộ Quốc 
phòng làm việc với Văn phòng Chính phủ để 
tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án, làm cơ sở 
để triển khai các bước tiếp theo; chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn và đơn vị tư vấn thiết kế 
làm việc với cơ quan chuyên môn của Bình 
Thuận về nhu cầu cung cấp vật liệu xây 
dựng, xác định khu vực đổ vật liệu thải của 
dự án để chủ động triển khai dự án. 

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng 
tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao 
việc chỉ đạo, phối hợp của Bình Thuận trong 
giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng 
không Phan Thiết. Để hoàn thiện các thủ tục, 
đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng 
hạng mục dự án sân bay quân sự Phan 
Thiết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị 
Quân chủng Phòng không - Không quân 
phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của địa 

C 
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phương giải quyết những vấn đề còn lại như 
thủ tục, vật liệu, san lấp. 

“Thủ tướng đã giao Bộ Quốc phòng trước 
mắt đã có nguồn vốn đáng kể. Còn trong 
trường hợp thiếu thì Bộ Quốc phòng sẽ ứng 
thêm, có nghĩa là đáp ứng ngay cho dự án 
này khoảng 18.000 tỷ đồng. Vì tiến độ như 
thế nên các đơn vị: Quân chủng Phòng 
không - Không quân, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính, Doanh trại tác chiến phải 
làm nhanh hơn. Bộ sẽ chủ trì cuộc họp giao 

cho các cơ quan, đơn vị, các công ty, tổng 
công ty để thực hiện nhiệm vụ này”./. 

 
Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2021  

(ngày 5 tháng 3) 

https://vov.vn/xa-hoi/som-hoan-thien-thu-
tuc-xay-dung-du-an-cang-hang-khong-

phan-thiet-841293.vov 

 

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

'TAM TRỤ' BÌNH THUẬN THỊ SÁT XÓM NGHÈO VEN SÔNG CÀ TY 

ỉnh Bình Thuận kỳ vọng dự án kè 
phòng chống lũ lụt, cải tạo môi 
trường sông Cà Ty sẽ thay đổi diện 
mạo thành phố Phan Thiết. 

Sáng 2-3, ông Dương Văn An, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng ông 
Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đảng, Chủ tịch HĐND và ông Lê Tuấn 
Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã 
có chuyến xông đất đầu năm xóm nhà chồ 
ven sông Cà Ty, Phan Thiết. 

Ông Dương Văn An đang trao đổi với đại diện các cơ 
quan tại vị trí dự kiến của dự án 

Tất cả lãnh đạo tỉnh đều đi bộ vì không 
thể có phương tiện nào lưu thông được 
trong những con hẻm ngoằn ngoèo sâu hun 
hút mà hai người đi ngược chiều còn phải 
nghiêng người mới lách qua được.  

Xóm nhà chồ nằm ven sông Cà Ty thuộc 
phường Phú Trinh, TP Phan Thiết là xóm 
nghèo, nhà cửa ở đây đều tạm bợ vá chằng 
vá đụp. Hầu hết những căn nhà trong xóm 
đều xiêu vẹo, lắc lư và kêu răng rắc mỗi khi 
thủy triều lên, nghiêng ngả như những mảnh 
đời ở đây. Có nhà mặt sàn chỉ 40 m2 nhưng 

có tới bốn hộ gia đình chen chúc nhau ngụ 
cư. 

Sáng nay, cả xóm xôn xao khi thấy những 
cán bộ trẻ, đứng đầu tỉnh ghé xông đất. Thật 
vậy, ông Dương Văn An vừa tròn 50; ông 
Nguyễn Hoài Anh 44 tuổi còn ông Lê Tuấn 
Phong 47 tuổi. “Tam trụ" của Bình Thuận có 
thể là nhiệm kỳ lãnh đạo trẻ nhất trong nhiều 
nhiệm kỳ qua ở tỉnh này. 

Lách qua những con hẻm, thỉnh thoảng 
họ dừng lại trước nhà người dân, hỏi ý kiến 
họ về việc nếu dọn đến nơi ở mới khang 
trang hơn, sạch sẽ hơn. Ai nấy đều bất ngờ 
rồi gật đầu đồng ý ngay. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận hỏi ý kiến những người dân 
về việc di dời 

Ông Dương Văn An cho biết dự án kè 
phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo môi trường 
sông Cà Ty, Phan Thiết là dự án cấp bách 
cần phải làm ngay. 

Dự án này có mục tiêu bảo vệ, giữ ổn định 
bờ sông, cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô 
thị; tăng cường khả năng thoát lũ, giảm ngập 
lụt cho thành phố Phan Thiết. 

T 

https://vov.vn/xa-hoi/som-hoan-thien-thu-tuc-xay-dung-du-an-cang-hang-khong-phan-thiet-841293.vov
https://vov.vn/xa-hoi/som-hoan-thien-thu-tuc-xay-dung-du-an-cang-hang-khong-phan-thiet-841293.vov
https://vov.vn/xa-hoi/som-hoan-thien-thu-tuc-xay-dung-du-an-cang-hang-khong-phan-thiet-841293.vov
https://plo.vn/tags/IEPDoCBUeQ==/ca-ty.html
https://plo.vn/tags/IFBoYW4gVGhp4bq_dA==/phan-thiet.html
https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIEhvw6BpIEFuaA==/nguyen-hoai-anh.html
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Khi dự án hình thành sẽ tạo mặt sông 
thông thoáng, cải tạo cảnh quan vệ sinh môi 
trường và phát triển các hoạt động văn hóa, 
du lịch và thể dục thể thao. 

Ông Dương Văn An chia sẻ, việc triển 
khai xây dựng dự án là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng và phải thực hiện trong 
thời gian sớm nhất. Không thể để người dân 
tiếp tục sống trong điều kiện thiếu thốn, ô 
nhiễm, tạm bợ kéo dài ngay trong lòng thành 
phố. 

Ông Lê Tuấn Phong (trái)  và ông Nguyễn Hoài Anh 
trao đổi tại hiện trường  

“Phan Thiết là một trong số ít những thành 
phố vẫn còn xóm nhà chồ. Do đó, nếu không 
triển khai quy hoạch xây dựng lại là lãnh đạo 
tỉnh có lỗi với người dân. Việc đầu tư xây 
dựng góp phần chỉnh trang đô thị văn minh, 
hiện đại và những giá trị lâu dài về sau” - ông 
An nói. 

Khi cả đoàn dừng chân ở cầu Bát Xì trên 
đường Lê Thị Hồng Gấm, dù đeo khẩu trang 
nhưng ai cũng nhận ra con rạch này quá ô 
nhiễm, bốc mùi khó chịu, nước đen như dầu 
hắc, bề mặt đầy rác rưởi. 

Sở dĩ dân Phan Thiết gọi là cầu Bát Xì là 
do vào thời Pháp thuộc, ông Trần Gia Hòa, 
một đại gia giàu nhất nhì Phan Thiết làm cầu 
bắc qua con rạch. Do ông Trần Gia Hòa 
được triều đình Huế phong chức Bát Phẩm 
nên người dân ghép chức Bát phẩm và Xì là 
tên tục của ông Hòa rồi gọi “chết tên” cho 
đến ngày nay. 

 

Sơ đồ dự án tại cầu Bát Xì 

Được biết, dự án này sẽ xây dựng tuyến 
kè bảo vệ bờ sông dài 440m, từ bờ tả cầu 
Dục Thanh hướng về cầu Bát Xì với hy vọng 
sẽ cải tạo bộ mặt, cảnh quan TP Phan Thiết 
ở khu vực này.  

Trao đổi với PLO, ông Dương Văn An cho 
biết trước mắt khẩn trương xây cầu Văn 
Thánh và chuẩn bị khu tái định cư để người 
dân xóm nhà chồ yên tâm dời về nơi ở mới 
khang trang, giao thông thuận lợi, nhường 
đất để thực hiện dự án. 

Dự án kè phòng chống lũ lụt, chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo 
môi trường sông Cà Ty, Phan Thiết hiện có 
bốn phương án được đưa ra tính toán, xem 
xét. 

Cụ thể, tổng diện tích đất thu hồi dự kiến 
của bốn phương án thấp nhất là 19.266 m2, 
cao nhất là 36.769 m2; số căn nhà giải tỏa 
thấp nhất là 320, nhiều nhất là 766; tổng 
mức đầu tư thấp nhất là 304 tỉ đồng, cao 
nhất là 675 tỉ đồng.  

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 2 tháng 3) 

https://plo.vn/do-thi/tam-tru-binh-thuan-
thi-sat-xom-ngheo-ven-song-ca-ty-

970036.html 

 

 

https://plo.vn/tags/IEzDqiBUdeG6pW4gUGhvbmc=/le-tuan-phong.html
https://plo.vn/tags/ROG7sSDDgW4=/du-an.html
https://plo.vn/do-thi/tam-tru-binh-thuan-thi-sat-xom-ngheo-ven-song-ca-ty-970036.html
https://plo.vn/do-thi/tam-tru-binh-thuan-thi-sat-xom-ngheo-ven-song-ca-ty-970036.html
https://plo.vn/do-thi/tam-tru-binh-thuan-thi-sat-xom-ngheo-ven-song-ca-ty-970036.html
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THANH NIÊN BÌNH THUẬN HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG THAM GIA 
BẢO VỆ TỔ QUỐC 

áng ngày 03/3/2021, các địa phương 
trong toàn tỉnh Bình Thuận đã đồng 
loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 

2021. Dịp này, hơn 1.300 thanh niên Bình 
Thuận hăng hái lên đường làm nghĩa vụ 
quân sự. 

 

Năm nay, tỉnh Bình Thuận có 1.302 thanh 
niên nhập ngũ (trong đó có 2 nữ) vào quân 
đội và 244 thanh niên tham gia nghĩa vụ 
công an nhân dân. Chất lượng thanh niên 
nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước, về 
sức khỏe có 57% đạt loại I và II; tuổi đời từ 
18 - 20 chiếm gần 90%; gần 13% tốt nghiệp 
trung cấp, cao đẳng, đại học và có 17 đảng 
viên nhập ngũ, trong đó có 13 đảng viên 
chính thức đạt 1%. Theo kế hoạch, các tân 
binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự của 
Bình Thuận sẽ được biên chế về các đơn vị, 
gồm: Vùng 4 hải quân; Quân đoàn 2; 
Trường quân sự quân khu 7; Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh;  Sư đoàn Bộ binh 302; Trường 
bắn Quốc gia Khu vực 3; Lữ đoàn Công binh 
25; Lữ đoàn Pháo binh 96; Biên phòng tỉnh 
và  Lữ đoàn phòng không 77. 

Lễ giao, nhận quân ở Bình Thuận năm 
nay được quán triệt thực hiện nghiêm các 
nội dung tại Công điện số 09/CĐ–TM ngày 
9/2/2021 của Bộ Tổng tham mưu về “Tổ 
chức tuyển quân năm 2021 trong điều kiện 
dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp”. Theo 
đó chương trình buổi lễ không quá 20 phút, 
thành phần buổi lễ gọn; nghiêm túc thực 
hiện nguyên tắc 5k và tuyên truyền người 
dân hạn chế thấp nhất việc đưa tiễn công 
dân lên đường nhập ngũ nhằm đảm bảo 
công tác phòng chống dịch cao nhất. 

Trước đó, công tác động viên thanh niên 
trúng tuyển lên đường nhập ngũ cũng được 
các địa phương tổ chức chu đáo, ý nghĩa. 
Đồng thời tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 
cho tất cả công dân trúng tuyển chuẩn bị lên 
đường nhập ngũ. 

Những ngày qua, đại diện cấp ủy, chính 
quyền, Đoàn Thanh niên các địa phương đã 
tổ chức thăm, tặng quà cho các tân binh và 
hoàn thành tốt chính sách hậu phương quân 
đội, động viên thanh niên yên tâm lên đường 
làm nghĩa vụ quân sự./. 

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

(ngày 5 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/xung-
kich-bao-ve-to-quoc/thanh-nien-binh-thuan-

hang-hai-len-duong-tham-gia-bao-ve-to-
quoc

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

BÌNH THUẬN: ĐƯỜNG VEN BIỂN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CAM KẾT 
XONG TRƯỚC CAO TỐC PHAN THIẾT - DẦU GIÂY 

hà thầu thi công cam kết sẽ tập trung 
đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 2 
tuyến đường ven biển ở Bình Thuận 

sớm hơn kế hoạch. 

Ngày 10/3, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đã có buổi thị sát tình 
hình thi công hai tuyến đường ven biển 719B 

đoạn Phan Thiết - Kê Gà; đường 719 (đoạn 
Kê Gà – La Gi) và đường Hàm Kiệm đi Tiến 
Thành đoạn nối với Quốc lộ 1 và cao tốc 
Phan Thiết - Dầu Giây. 

 Dự kiến thời gian thi công là 38 tháng, từ 
tháng 11/2020 đến tháng 1/2024. Tuy nhiên, 
nhà thầu thi công cam kết sẽ tập trung đẩy 

S 
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nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành công 
trình trong thời gian 900 ngày. Như vậy, 
đường 719B sẽ được đưa vào hoạt động từ 
tháng 5/2023, rút ngắn thời gian thi công 
khoảng 8 tháng so với Hợp đồng. 

Ông Lê Tuấn Phong (bìa phải) nghe đơn vị thi công 
báo cáo về tiến độ công trình. 

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường 
719, thời gian thi công dự kiến 870 ngày, từ 
tháng 11/2020 đến tháng 4/2023. Nhà thầu 
thi công cũng cam kết sẽ tập trung đẩy 
nhanh tiến độ và dự kiến thi công hoàn thành 
công trình trong thời gian 720 ngày, rút ngắn 
thời gian thi công 5 tháng và tháng 11/2022 
sẽ hoàn thành. 

Hiện tuyến đường này đang thi công đồng 
loạt 3 mũi, tổng chiều dài tuyến thi công 
khoảng 8,6 km. Dự kiến đến ngày 15/3 sẽ bổ 
sung thêm 4 mũi thi công.Trong khi đó, dự 
án đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ 
Quốc lộ 1 nối với đường 719B) đã thực hiện 
xong các thủ tục hồ sơ phê duyệt dự án đầu 
tư, phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán. Tuy 
nhiên, do vướng về nguồn vốn theo kiến 
nghị của Kiểm toán Nhà nước nên chưa tổ 
chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình. 

Phát biểu tại buổi thị sát, ông Lê Tuấn 
Phong đánh giá cao nỗ lực của các ngành, 
địa phương và đơn vị thi công. Ông Phong 
yêu cầu các đơn vị phải tập trung làm tốt, 
làm nhanh công tác giải phóng mặt bằng. 
Hàng tuần, phải báo cáo để so sánh tiến độ 
thực hiện giải phóng mặt bằng, tiến độ thi 
công để “chạy đua”, xong trước cao tốc 
Phan Thiết - Dầu Giây. 

Công Trọng - Đình Thu // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2021 

(ngày 11 tháng 3) 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-
hoi/binh-thuan-duong-ven-bien-day-nhanh-
tien-do-cam-ket-xong-truoc-cao-toc-phan-

thiet--dau-giay-d150673.html

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

BÌNH THUẬN: GẦN 11.500 HA THANH LONG ĐẠT CHUẨN VIETGAP  

heo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Thuận, hiện diện 
tích thanh long toàn tỉnh này là 33.750 

ha, sản lượng thu hoạch ước đạt trên 
690.000 tấn. Toàn tỉnh đã có khoảng 11.419 
ha thanh long được công nhận đạt chuẩn 
VietGAP và 517 ha đạt tiêu chuẩn 
GlobalGAP. 

Được biết, thời gian qua, ngành nông 
nghiệp của tỉnh Bình Thuận đã tập trung đẩy 
mạnh vận động người dân tham gia sản xuất 
thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP, hữu cơ để phục vụ nội địa và 
mở rộng thị trường xuất khẩu vào châu Âu. 
Đây là hướng đi bền vững cho trái thanh 
long của tỉnh Bình Thuận, bởi không chỉ phù 
hợp với yêu cầu sản xuất thực tiễn và xu thế 
phát triển hiện nay mà còn nâng cao giá trị 

cạnh tranh của trái thanh long trên thị trường 
xuất khẩu. 

Trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP ở Bình 
Thuận. (Ảnh: K.V)  

Những năm qua, công tác nghiên cứu, 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhất là 
Trung tâm nghiên cứu phát triển thanh long 
tỉnh Bình Thuận quan tâm. Nhiều đề tài 
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được triển khai, nhân rộng đưa vào sản xuất 
thanh long có hiệu quả, theo hướng bền 
vững. Trong đó, chương trình sản xuất 
thanh long VietGAP được Trung tâm triển 
khai, thực hiện tích cực. 

Tỉnh đã lồng ghép các chương trình, dự 
án để tập huấn, hướng dẫn, phổ biến cho 
hàng ngàn hộ nông dân trồng thanh long 
trên địa bàn về kỹ thuật trồng trái cây theo 
chương trình VietGAP; phòng trừ sâu bệnh, 
sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật ...  

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp tỉnh Bình 
Thuận cũng có vai trò quan trọng trong việc 
tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất 
thanh long bền vững, nâng cao giá trị sản 
phẩm, giúp nông dân tăng thu nhập, nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm thanh 
long Bình Thuận. Hiện nay các thị trường 
nước ngoài đã siết chặt thương mại nông 
sản theo hình thức trao đổi biên mậu và 
nâng cao kiểm dịch thực vật, quy định ngày 
càng khắt khe hơn; trong đó, yêu cầu phải 
có chứng nhận vùng trồng. 

Chính vì vậy, Hội Nông dân các cấp trong 
tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp 
tuyên truyền giúp nông dân hiểu rõ chính 
sách phát triển thanh long bền vững, chuyển 
giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật hướng 
cho nông dân sản xuất theo hướng an toàn. 
Một số cách làm đã đem lại hiệu quả, hỗ trợ 
nông dân trong tỉnh như phối hợp với Công 
ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đưa vào 
sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện năng kích 
thích ra hoa trái vụ tiết kiệm điện, giảm chi 
phí sản xuất. Phối hợp với Công ty Enzyma 

triển khai một số mô hình ứng dụng sinh học 
trên cây thanh long… 

Tại huyện Hàm Thuận Bắc, thanh long là 
cây trồng chủ lực với diện tích khoảng 8.630 
ha, trong đó có 3.540 ha thanh long 
VietGAP. Hàng năm diện tích thanh long 
được chứng nhận VietGAP của huyện đều 
đạt từ 95% chỉ tiêu Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận giao. Theo đồng chí Trần Ngọc 
Hiền - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 
Hàm Thuận Bắc, địa phương đã tập trung 
chỉ đạo, vận động tuyên truyền phát triển 
mạnh các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất 
thanh long theo chuỗi giá trị và coi đây là 
khâu then chốt, đặc biệt để tiêu thụ thanh 
long được ổn định và phát triển bền vững. 

Theo quy hoạch của tỉnh BÌnh Thuận, đến 
năm 2025 sẽ phấn đấu diện tích trồng thanh 
long VietGAP, GlobalGAP đạt hơn 70%. Do 
đó để giải quyết bài toán này, bên cạnh đẩy 
mạnh tuyên truyền cho người sản xuất và 
tiêu dùng, cần tập huấn cho cán bộ hướng 
dẫn nông dân áp dụng các tiêu chuẩn 
VietGAP, GlobalGAP. Tỉnh tiếp tục đẩy 
mạnh các mô hình liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm, xây dựng hoàn thiện các 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 
vào chuỗi sản xuất, chế biến để mở rộng thị 
trường tiêu thụ hiệu quả, khắc phục phụ 
thuộc tiêu thụ nông sản tươi ở một thị trường 
nhất định theo đường tiểu ngạch./.. 

K.V // https://dangcongsan.vn.- 2021 
(ngày 2 tháng 3) 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/binh-
thuan-gan-11500-ha-thanh-long-dat-chuan-

vietgap-575552.html 

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

BÌNH THUẬN PHẤN ĐẤU THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỒNG HÀNH 
CÙNG DOANH NGHIỆP 

hững năm qua, Bình Thuận đã nỗ lực 
giải quyết các vấn đề khó khăn mà 
các doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh 

gặp phải, đặc biệt là sau đại dịch COVID – 
19 hoành hành. 

Tỉnh  đã tích cực và quyết liệt trong khâu 
thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh, giải quyết kịp thời những kiến nghị, 
hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn 
định sản xuất... Nhờ đó, những tồn tại và 
hạn chế trong hoạt động đầu tư, kinh doanh 
của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dần 
được gỡ bỏ. 

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, 
tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp 
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hoạt động năng động, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
các sở, ban, ngành và địa phương quyết liệt 
thực hiện các mục tiêu để đưa nền kinh tế 
của tỉnh nhà tăng trường. Trong đó, việc đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và giải 
quyết công việc của từng cán bộ, công chức, 
viên chức được áp dụng và tạo nên sự tin 
tưởng và hài lòng của các tổ chức, các nhân, 
doanh nghiệp luôn được tỉnh nắm bắt và ưu 
tiên triển khai hàng đầu. 

Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bình 
Thuận, các sở, ban, ngành và các huyện, thị 
xã, thành phố đã thực hiện đúng và đầy đủ 
những quy định về điều kiện kinh doanh và 
được đơn giản hóa; kiên quyết xử lý nghiêm 
những cán bộ, công chức, viên chức không 
thực hiện đầy đủ, nghiêm minh với các quy 
định mới về điều kiện kinh doanh. Từng 
bước xây dựng môi trường đầu tư, kinh 
doanh lành mạnh, bình đẳng, thông thoáng, 
thuận lợi theo quy định pháp luật; công tác 
hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và triển khai 
các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng 
được quan tâm hơn, nhận được sự hưởng 
ứng và tham gia tích cực từ cộng đồng 
doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh. Thu hút 
nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, 
đạo đức tốt, thực hiện tốt kỷ cương hành 
chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong 
thi hành công vụ, tăng cường kỹ năng ứng 
xử, xử lý tình huống công vụ cho đội ngũ cán 
bộ, công chức; rút ngắn thời gian xử lý 
vướng mắc, giảm thiểu chi phí cho nhà đầu 
tư, doanh nghiệp... 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận làm việc với doanh nghiệp 
(Ảnh: Internet) 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu 
cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa 
bàn tỉnh và nhất là phản ánh, kiến nghị với 
lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đăng 
ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư dự 
án và thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh, cũng 
như trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hội nghị 
đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để lắng 
nghe, nắm bắt và giải quyết kịp thời những 
kiến nghị, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục 
khó khăn, ổn định sản xuất. Qua đó, từng 
bước nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, 
rút kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, 
nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực 
cạnh tranh, góp phần tích cực vào việc ổn 
định thị trường, phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh nhà.  

Thông qua việc đánh giá kết quả thực 
hiện chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh) hàng năm, tỉnh cũng đã phân tích 
các chỉ số thành phần cụ thể, đi sâu vào giải 
quyết chi tiết các mặt đã đạt được và chưa 
đạt được cùng với nguyên nhân còn tồn 
động, khúc mắt và hạn chế của các doanh 
nghiệp để từ đó đưa ra hướng giải quyết để 
tiếp tục cải thiện thứ hạng PCI của tỉnh trong 
những năm tiếp theo. 

Hội nghị gặp mặt và làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với 
các doanh nghiệp, nhà đầu tư (Ảnh: Internet) 

Cụ thể, theo số liệu được tổng hợp trong 
năm 2020 , với những nỗ lực thực hiện các 
giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, 
Bình Thuận có gần 1.400 doanh nghiệp mới 
thành lập, tăng 10,28% so với cùng kỳ năm 
trước; tổng vốn đăng ký hơn 9.300 tỷ đồng; 
trong năm 2020, toàn tỉnh có trên 1.500 dự 
án được cấp với tổng diện tích đất trên 
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50.000ha, tổng vốn đăng ký trên 320 nghìn 
tỷ đồng, trong đó có 10 dự án khởi công, 3 
dự án đi vào hoạt động. Riêng 2 tháng đầu 
năm 2021, có 225 doanh nghiệp thành lập 
mới, tăng 51% so với cùng kì năm trước, vốn 
đăng ký 2.070 tỷ đồng; hoạt động trở lại sau 
đại dịch COVID – 19 là 104 doanh nghiệp, 
tăng gấp 2,88 lần so với cùng kỳ. 

Xác định năm 2021 là một năm có ý nghĩa 
quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh trong tình hình mới; là năm đẩy 
mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch và cũng 
là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2021 – 2025... 

Cùng với sự lắng nghe, luôn bên cạnh và 
đồng hành giải quyết mọi khó khăn, thực 
hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. 
Mục tiêu nâng tầm giá trị thương mại của 
tỉnh nhà, thu hút được các nhà đầu tư tiềm 
năng đến đầu tư tại tỉnh, góp phần đưa tỉnh 
Bình Thuận ngày càng phát triển. Việc quyết 
tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ được đề ra năm 2021 sẽ tạo tiền đề khích 
lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo, đánh dấu 
sự bức phá trong nền kinh tế tỉnh Bình 
Thuận. 

Nguyễn Hoàng Mộng Nam // 
https://vietnamhoinhap.vn/.- 2021 

 (ngày 16 tháng 3) 

https://vietnamhoinhap.vn/article/binh-
thuan-phan-dau-thao-go-nhung-kho-khan-

va-dong-hanh-cung-doanh-nghiep---n-
36913

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

BỘ GTVT LÀM VIỆC VỚI BÌNH THUẬN VỀ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM 

áng 4/3, Đoàn công tác của Bộ Giao 
thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn 
Ngọc Đông làm trưởng đoàn có buổi 

làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận về vấn đề bồi thường, giải phóng mặt 
bằng của Dự án đường bộ cao tốc Bắc – 
Nam qua địa bàn tỉnh. 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc 
Đông (phải) phát biểu tại buổi làm việc. 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua 
địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài 
160 km. Dự án gồm 3 dự án thành phần: 
đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan 
Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Hiện các đơn 
vị thi công đang triển khai xây dựng trên toàn 
tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh. Toàn tuyến 

dự án này đi qua 29 xã, thị trấn thuộc 5 
huyện của tỉnh gồm: Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm 
Tân.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng 
Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông 
đánh giá cao việc chỉ đạo, phối hợp của tỉnh 
Bình Thuận trong giải phóng mặt bằng 
đường cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh. 
Đặc biệt là thực hiện tái định cư để sớm ổn 
định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. 

Để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 
toàn bộ Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam 
qua địa bàn tỉnh, Thứ trưởng Bộ Giao thông 
Vận tải yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các 
huyện có đường cao tốc đi qua tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của 
công trình này để vận động nhân dân sớm 
nhận tiền bồi thường và bàn giao toàn bộ 
mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu 
cầu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan 
giải quyết dứt điểm các khiếu nại tố cáo của 
người dân trong khu vực dự án. Đồng thời 
phối hợp giải quyết di dời các công trình liên 
quan như hệ thống nước, đường điện cao 
thế… và cần phải có phương án cụ thể trong 

S 
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việc sử dụng các mỏ cung ứng vật liệu xây 
dựng phục vụ thi công đường cao tốc. Các 
đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các Ban 
Quản lý dự án, Bộ Giao thông Vận tải giải 
quyết các vướng mắc phát sinh trong quá 
trình triển khai, đẩy nhanh triển độ hoàn 
thành dự án theo kế hoạch. 

Ông Nguyễn Tấn Lê, Giám đốc Sở Giao 
thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, thời 
gian qua, các sở, ngành liên quan và các 
huyện có tuyến cao tốc đi qua đã tập trung, 
tích cực triển khai các công việc theo nhiệm 
vụ được giao, một số công việc đã được đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện. Đến ngày 3/3/2021, 
đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư đạt 100% hồ sơ; đã chi trả tiền 
bồi thường cho 2.650/2.684 hồ sơ, đạt tỷ lệ 
98,7%; diện tích đất sạch đã bồi thường 
1.202/1.221 ha. Đã chi trả tiền bồi thường 
2.650/2.684 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,7%. 

Quang cảnh buổi làm việc.  

Toàn tỉnh có 5 khu tái định cư xây dựng 
mới phục vụ giải phóng mặt bằng dự án 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn 
tỉnh để đáp ứng nhu cầu tái định cư của 162 
hộ. Đến nay đã hoàn thành xây dựng 5/5 khu 
tái định cư tại 4 huyện: Tuy Phong, Bắc 
Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam; 
hiện đang bàn giao cho các hộ dân. Các 
huyện cũng đang tiến hành di dời các công 

trình hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp nước, viễn 
thông). 

Trong quá trình triển khai thi công hiện có 
một số khó khăn như: còn 34 hộ dân trên 
toàn tuyến chưa nhận tiền bồi thường, trong 
đó có 20 hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
các huyện và 14 hộ khác có kiến nghị đang 
được các sở, ngành xem xét, giải quyết. Bên 
cạnh đó, theo báo cáo của các Ban Quản lý 
dự án 7 và Ban Quản lý dự án Thăng Long 
tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng (hộ đã ký 
bàn giao mặt bằng) vẫn còn tình trạng người 
dân cản trở, khiếu nại giá bồi thường, gây 
khó khăn cho các nhà thầu… 

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh 
cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo 
Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án 
Thăng Long và các nhà thầu thi công làm 
việc cụ thể với các chủ mỏ đất đắp đã có 
giấy phép để cung cấp đất cho dự án. Đồng 
thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường rà soát các mỏ chưa có giấy phép để 
xác định trữ lượng, chất lượng theo yêu cầu 
của dự án; đề nghị Ban Quản lý dự án 7 và 
Ban Quản lý dự án Thăng Long sớm tổ chức 
khảo sát ghi nhận về hiện trạng kết cấu, tải 
trọng khai thác các tuyến đường địa phương 
sử dụng làm đường phục vụ thi công của 
các gói thầu dự án với các đơn vị quản lý, 
làm cơ sở sửa chữa hoàn trả nếu có hư 
hỏng trong quá trình khai thác, sử dụng. Bên 
cạnh đó, thực hiện đầy đủ các quy định để 
đảm bảo an toàn giao thông. 

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

 (ngày 4 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/bo-gtvt-lam-
viec-voi-binh-thuan-ve-du-an-cao-toc-bac-

nam-20210304112429081.htm

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

HIỆU QUẢ TỪ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN 15.000 HỢP TÁC XÃ - THỰC TIỄN 
TẠI BÌNH THUẬN 

au 3 năm triển khai thực hiện Quyết 

định số 461/QĐ- TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển 

15.000 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã 

nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 

2020”, đến nay, các hợp tác xã ở Bình 

Thuận đã có những đổi mới quan trọng, 

không chỉ trong phát triển kinh tế, mang lại 

lợi ích cho các thành viên tham gia mà còn 
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góp phần quan trọng trong việc thực hiện tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất thanh long 

Hàm Minh 30 là mô hình kiểu mới hoạt động 

theo Luật Hợp tác xã năm 2012, được đánh 

là một trong những hợp tác xã nông nghiệp 

thành công nhất trên địa bàn huyện Hàm 

Thuận Nam. Hiện nay, hợp tác xã có 11 

thành viên tham gia sản xuất 20 ha thanh 

long theo tiêu chuẩn VietGAP và Global 

GAP. Hầu hết diện tích đều được ứng dụng 

cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, đang 

từng bước tạo nên một vùng chuyên canh 

cây thanh long theo hướng sản xuất hàng 

hóa. Theo bà Lê Phương Chi, Giám đốc 

Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất thanh long Hàm 

Minh 30, sản xuất thanh long sạch theo 

hướng VietGAP, Global GAP mở ra một 

hướng đi an toàn và bền vững cho trái thanh 

long, đây cũng là xu hướng chung của thế 

giới. Vì vậy, để tồn tại không còn cách nào 

khác là người nông dân phải tham gia sản 

xuất thanh long an toàn. 

Không chỉ sản xuất thanh long an toàn, 

Hợp tác xã Hàm Minh 30 còn ký kết hợp 

đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm 

và ký hợp đồng với nông dân để sản xuất 

theo quy trình liên kết chuỗi giá trị. Từ đó tạo 

nên một chu trình khép kín trong sản xuất, 

thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu thanh long; 

khuyến khích tiêu thụ nông sản bằng hợp 

đồng có định hướng để mở ra hướng đi tích 

cực. Sau 5 năm hoạt động, sản phẩm trái 

thanh long của Hợp tác xã đã xuất khẩu trực 

tiếp sang thị trường Hàn Quốc (60 tấn/năm) 

đồng thời cung cấp sản phẩm trái tươi cho 

các đối tác xuất khẩu đi các thị trường châu 

Âu (100 tấn/năm)… Nhờ vậy, sản xuất và 

thu nhập của các thành viên trong hợp tác 

xã ổn định, tăng cao hơn so với trước đây. 

Cũng từ các mô hình liên kết sản xuất theo 

chuỗi, đến nay, Hợp tác xã đã có 2 sản phẩm 

OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) 

4 sao cấp tỉnh là trái thanh long ruột đỏ và 

thanh long ruột trắng. Hợp tác xã đã bước 

đầu chế biến sản phẩm thanh long sấy khô. 

Bên cạnh đổi mới cách thức hoạt động, 

tham gia xây dựng các chuỗi giá trị, hiện 

nay, nhiều Hợp tác xã nông nghiệp tại Bình 

Thuận còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học 

công nghệ, công nghệ cao vào quá trình sản 

xuất. Hợp tác xã muối Thanh Phong áp dụng 

công nghệ cơ giới hóa vào sản xuất muối. 

Hợp tác xã thanh long Hàm Đức áp dụng 

công nghệ lên men để sản xuất rượu vang 

thanh long. Hợp tác xã công nghệ cao Bình 

Minh áp dụng công nghệ nhà lưới có hệ 

thống điều khiển bán tự động trong trồng 

dưa lưới... 

Hợp tác xã thanh long Hàm Đức áp dụng công nghệ chế 

biến rượu từ thanh long. Nguồn: baobinhthuan.com.vn 

Trong 3 năm qua, các chính sách hỗ trợ 

về đào tạo nhân lực, hỗ trợ đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng, các chính sách về xúc tiến 

thương mại, mở rộng thị trường để quảng 

bá, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ và 

kịp thời, góp phần từng bước gỡ khó cho các 

hợp tác xã nông nghiệp. 

Điển hình như, Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Bình Thuận đã tổ chức 44 lớp tập huấn đào 

tạo, bồi dưỡng cho hơn 2.300 cán bộ quản 

lý, thành viên hợp tác xã; tổ chức cho hơn 

100 lượt hợp tác xã tham gia trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm tại các hội nghị, sự kiện, hội 

chợ thương mại trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ 

các hợp tác xã ứng dụng khoa học công 

nghệ trong sản xuất thông qua việc xây 

dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm 

chủ lực của địa phương… 

Theo đánh giá của Liên minh Hợp tác xã, 

nhờ các chính sách hỗ trợ từ đề án, các hợp 

tác xã đã từng bước mở rộng dịch vụ, phát 
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triển thêm ngành nghề, làm đầu mối tiếp 

nhận các chương trình chuyển giao kỹ thuật 

và các nguồn vốn phục vụ trực tiếp cho kinh 

tế hộ, kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng. Một số hợp tác xã đã mạnh dạn 

huy động vốn, trang bị thêm tài sản cố định 

đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hiệu quả 

hơn; tự khẳng định được mình. 

Tính đến cuối năm 2020, Bình Thuận có hai 

Liên hiệp hợp tác xã và 150 hợp tác xã nông 

nghiệp, tăng 45 hợp tác xã so với năm 2017. 

Trong đó, 18 hợp tác xã ứng dụng công 

nghệ cao, 56 hợp tác xã thực hiện liên kết 

với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản cho 

thành viên. 19 hợp tác xã sở hữu sản phẩm 

OCOP cấp tỉnh năm 2020, trong đó, tập 

trung ở các ngành hàng chủ lực như: thanh 

long, rau ăn lá, sầu riêng, lúa gạo, nước 

mắm truyền thống và hải sản chế biến. 

Thu hoạch thanh long ở Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn 

Thanh – TTXVN 

Khó khăn lớn nhất của các hợp tác xã là 

thiếu vốn để đầu tư sản xuất, hầu hết đều có 

quy mô nhỏ. Việc tăng trưởng của các hợp 

tác xã nông nghiệp chưa thực sự đồng đều 

trên tất cả các lĩnh vực; kết quả doanh thu 

và lợi nhuận cao thường tập trung vào các 

hợp tác xã điển hình; một số hợp tác xã còn 

 lại chưa có nhiều bứt phá… Thời gian tới, 

Bình Thuận tập trung hoàn thiện khung pháp 

luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã 

phát triển; xây dựng chính sách hỗ trợ phù 

hợp nhưng không phải là bao cấp cho hợp 

tác xã; đưa phát triển hợp tác xã là nội dung 

cấu thành trong chiến lược, kế hoạch 5 năm 

và kế hoạch hàng năm phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng vận động các 

doanh nghiệp lớn tham gia liên kết cùng các 

hợp tác xã nông nghiệp nhằm tạo động lực 

chuyển đổi hoạt động của các hợp tác xã để 

thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng sản lượng, 

nâng cao giá trị, nâng cao thu nhập cho 

người dân. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ, tạo điều 

kiện để các hợp tác xã tham gia các hoạt 

động thương mại, tìm kiếm mở rộng thị 

trường tiêu thụ nông sản; gắn việc phát triển 

hợp tác xã với OCOP theo các nhóm ngành 

hàng thực phẩm nông sản trọng điểm của 

tỉnh… 

Hồng Hiếu // 

 https://dantocmiennui.vn.- 2021  

(ngày 14 tháng 3) 

https://dantocmiennui.vn/hieu-qua-tu-de-

an-phat-trien-15000-hop-tac-xa-thuc-tien-

tai-binh-thuan/300881.html 

 

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

SỬ DỤNG TRO, XỈ NHIỆT ĐIỆN LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP 

ộ Xây dựng nhận được công văn của 

Sở Xây dựng Bình Thuận đề nghị 

hướng dẫn một số nội dung có liên 

quan về phương án thí điểm san lấp khu vực 

Hang Cò trong phạm vi quy hoạch bãi xỉ của 

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân bằng vật liệu 

tro, xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. 

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến 

như sau: 

Việc sử dụng tro, xỉ nhiệt điện của Công 

ty Nhiệt điện Vĩnh Tân làm vật liệu san lấp là 

phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ nhằm mục đích tiết kiệm 

tài nguyên khoáng sản được khai thác từ tự 

B 

https://dantocmiennui.vn/hieu-qua-tu-de-an-phat-trien-15000-hop-tac-xa-thuc-tien-tai-binh-thuan/300881.html
https://dantocmiennui.vn/hieu-qua-tu-de-an-phat-trien-15000-hop-tac-xa-thuc-tien-tai-binh-thuan/300881.html
https://dantocmiennui.vn/hieu-qua-tu-de-an-phat-trien-15000-hop-tac-xa-thuc-tien-tai-binh-thuan/300881.html
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nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết 

kiệm diện tích đất làm bãi chứa. 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 

Theo tài liệu gửi kèm Văn bản số 

4003/SXD-QLXD&HTKT của Sở Xây dựng 

Bình Thuận, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân dự 

kiến sử dụng khoảng 400 nghìn tấn tro, xỉ 

của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để thí 

điểm san lấp khu vực Hang Cò. Trường hợp 

tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

được phân định là chất thải rắn công nghiệp 

thông thường (theo QCVN 07:2009/BTNMT 

về ngưỡng chất thải nguy hại) và phù hợp 

với TCVN 12249:2018 tro, xỉ nhiệt điện đốt 

than làm vật liệu san lấp - yêu cầu chung thì 

có thể sử dụng để san lấp thí điểm khu vực 

Hang Cò theo Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro, 

xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” được ban 

hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BXD 

ngày 23/8/2019 của Bộ Xây dựng. 

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của 

công trình sau khi san lấp, cần tuân thủ các 

yêu cầu kỹ thuật được quy định tại mục 4 

của TCVN 12249:2018 và yêu cầu kỹ thuật 

tại mục 7 của Chỉ dẫn kỹ thuật cho nền san 

lấp. 

Quá trình vận chuyển tro, xỉ để thí điểm 

san lấp khu vực Hang Cò cần phải tuân theo 

các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi 

trường đối với vận chuyển hàng hóa vật liệu 

xây dựng theo quy định tại Luật Bảo vệ môi 

trường hiện hành và các quy định khác về 

đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo 

quy định. 

Do địa điểm san lấp thí điểm là khu vực 

đã kết thúc khai thác khoáng sản, đề nghị 

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân lấy thêm ý kiến 

hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo Điều 52b, khoản 4 Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính 

phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu 

được sửa đổi bởi Điều 3 Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính 

phủ. 

Tuyết Hạnh // 
https://baoxaydung.com.vn.- 2021  

(ngày 2 tháng 3) 

https://baoxaydung.com.vn/su-dung-tro-

xi-nhiet-dien-lam-vat-lieu-san-lap-

300467.html 

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

TẬN DỤNG ĐÁ ĐỔ THẢI ĐẮP NỀN CAO TỐC VĨNH HẢO - PHAN THIẾT 

iệc tận dụng nguồn đá từ thi công đào 

nền sẽ giải quyết được một số khó 

khăn, vướng mắc hiện nay như khan 

hiếm vật liệu đắp nền, tiết kiệm nguồn tài 

nguyên khoáng sản... 

Ông Hoàng Tuấn Khoát, Phó Giám đốc 

Ban quản lý dự án 7 (Ban QLDA 7), cho biết 

đơn vị đưa ra nhiều phương án để giải quyết 

khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng đang 

gặp khó tại dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan 

Thiết, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam. 

Trao đổi với PV, ông Khoát cho biết hiện 

mặt bằng sạch đã được bàn giao, đảm bảo 

đủ điều kiện triển khai thi công dự án. Tuy 

nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là 

dự án gặp khó vì thiếu vật liệu xây dựng. 

 Trước thực trạng trên, ông Khoát kiến nghị 

tận dụng đá đổ thải để nghiền sàng dùng làm 

vật liệu đắp nền đường (theo kết quả tính 

toán sơ bộ không làm phát sinh chi phí đầu 

tư). Việc tận dụng nguồn đá từ thi công đào 

nền sẽ giải quyết được một số khó khăn, 

vướng mắc hiện nay như khan hiếm vật liệu 

V 

https://baoxaydung.com.vn/su-dung-tro-xi-nhiet-dien-lam-vat-lieu-san-lap-300467.html
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đắp nền, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng 

sản, hạn chế tối đa ảnh hưởng về môi 

trường do đổ thải...  

Công trường dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 

Ảnh: CTV 

Theo ông Khoát, gần đây một số dự án 

như tuyến nối QL1 với cao tốc Pháp Vân - 

Cầu Giẽ, dự án cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai 

Sơn… cũng đã áp dụng thành công việc tận 

dụng đá đổ thải để nghiền sàng dùng làm vật 

liệu đắp nền đường và quy trình, chỉ dẫn kỹ 

thuật cũng có quy định về công tác này.  

Bên cạnh đó, Ban QLDA 7 kiến nghị 

UBND tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ 

cấp phép khai thác đối với các vị trí mỏ đã 

được quy hoạch bổ sung, các mỏ đã đấu giá 

cấp quyền khai thác và đang làm thủ tục gia 

hạn trong thời gian sớm nhất, đảm bảo 

nguồn cung ứng vật liệu cho dự án triển 

khai. Đồng thời nghiên cứu, vận dụng các 

quy định hiện hành và xây dựng cơ chế đặc 

thù nhằm hỗ trợ, giải quyết tình trạng khan 

hiếm vật liệu đất đắp đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật so với nhu cầu của dự án. 

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng kiến nghị 

cấp thẩm quyền được cải tạo đất tận thu làm 

vật liệu đắp nền. Theo kết quả khảo sát thực 

tế, trong khu vực dự án đi qua có nhiều vị trí 

đất nông nghiệp canh tác kém hiệu quả 

nhưng tính chất cơ lý lại đáp ứng tốt yêu cầu 

kỹ thuật của dự án. 

Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh trình 

Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận xem 

xét, thông qua việc cập nhật, bổ sung các 

mỏ đất chưa có trong quy hoạch vào quy 

hoạch bổ sung vật liệu xây dựng thông 

thường sử dụng cho dự án cao tốc Bắc - 

Nam. Đồng thời, tiến hành công bố giá vật 

liệu và chỉ số biến động giá sát với diễn biến 

của thị trường để có cơ sở pháp lý chặt chẽ 

trong việc xử lý các vấn đề liên quan trong 

quản lý chi phí đầu tư. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê 

Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Thuận, cho biết: Để giải quyết khó khăn, 

vướng mắc cho dự án, UBND tỉnh sẽ giao 

Sở GTVT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT 

nghiên cứu việc khai thác, cải tạo đất cằn 

nông nghiệp để xem xét tận dụng làm đất 

đắp đường. Đồng thời, UBND tỉnh cũng sẽ 

tuyên truyền, vận động người dân bàn giao 

mặt bằng đúng tiến độ. 

Trước đó, ngày 4-3, Thứ trưởng Bộ GTVT 

Nguyễn Ngọc Đông cũng đã có buổi làm việc 

với UBND tỉnh Bình Thuận và chủ đầu tư 

nhằm tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng 

và vật liệu thi công cho dự án này.  

Thái Nguyên // https://plo.vn.- 2021 

(ngày 8 tháng 3) 

https://plo.vn/do-thi/tan-dung-da-do-thai-

dap-nen-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-

970973.html

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

THÁO GỠ NHỮNG NÚT THẮT TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 

hiều 5-3, Báo điện tử Đại biểu nhân 
dân tổ chức tọa đàm “Đề án Quy 
hoạch điện VIII: Tháo gỡ những nút 

thắt trong phát triển năng lượng”. 

Trước đó, ngày 9-2, Bộ Công thương có 
Văn bản số 828/BCT-ĐL xin ý kiến các bộ, 

ngành liên quan và lấy ý kiến góp ý của nhân 
dân đối với dự thảo Đề án Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn tới năm 2045 (sau đây gọi tắt là dự 
thảo Đề án Quy hoạch điện VIII).. 

C 
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Theo đó, Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ 
Chính trị ngày 11-2-2020 về định hướng 
Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia 
của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 đã đánh giá việc phát triển ngành 
năng lượng nói chung và phân ngành điện 
nói riêng như sau: “Cung cấp năng lượng, 
đặc biệt là cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất 
lượng ngày càng được cải thiện;…. Đầu tư 
xây dựng hạ tầng cung cấp điện có sự phát 
triển mạnh mẽ, là điều kiện quan trọng cho 
việc bảo đảm an ninh cung ứng điện. Đưa 
điện lưới quốc gia tới hầu hết mọi miền của 
đất nước, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên 
cương, hải đảo”. 

Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 tại xã Hồng Liêm, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 18-3-2016, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg phê 
duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Điện 
lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 
năm 2030. Trải qua hơn bốn năm thực hiện, 
mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức 
nhưng ngành điện về cơ bản đã bảo đảm 
cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng 
được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
an ninh - quốc phòng của đất nước. 

Thời điểm hiện tại, đã có nhiều biến động 
lớn trong phát triển điện lực. Những biến 
động này có tác động lớn tới tình hình phát 
triển điện lực của Việt Nam. Vì vậy, việc lập 
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy 

hoạch điện VIII) là nhiệm vụ cấp bách và có 
tính thời sự cao. 

Trong tương lai, sự phát triển của ngành 
điện Việt Nam sẽ ngày càng gặp nhiều thách 
thức lớn hơn trong việc đáp ứng nhu cầu 
tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống 
nhân dân. Để vượt qua các khó khăn, thách 
thức, bảo đảm cung cấp điện ổn định, tin 
cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội và an ninh - quốc phòng của đất nước, 
cần thiết phải xây dựng Quy hoạch phát triển 
Điện lực quốc gia thời kỳ 2021- 2030 tầm 
nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). 

Quy hoạch sẽ định hướng được tương lai 
phát triển của ngành điện; định lượng các 
giá trị mục tiêu cung cấp điện; xác định quy 
mô, tiến độ và phân bổ không gian của các 
công trình nguồn điện, lưới điện và đề xuất 
các giải pháp thực hiện quy hoạch. 

Tọa đàm tập trung vào hai chủ đề. Đó là 
“Thách thức trong bảo đảm an ninh năng 
lượng và cơ hội từ phát triển năng lượng tái 
tạo” và “Chính sách, giải pháp thúc đẩy phát 
triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam”. 

Tại chương trình, các chuyên gia, nhà 
quản lý, nhà khoa học đã chia sẻ những ý 
kiến nhằm đánh giá về sự khả thi của các 
nguồn năng lượng hóa thạch, năng lượng tái 
tạo nhằm tháo gỡ những nút thắt trong dự 
thảo Đề án Quy hoạch điện VIII. Đồng thời, 
đề xuất một số giải pháp để phát triển ngành 
năng lượng gắn liền với phát triển nền kinh 
tế đất nước; tìm kiếm những nguồn năng 
lượng tái tạo nhằm phát triển bền vững, lâu 
dài. Từ đó, có thể cung cấp thông tin cho các 
nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách đưa 
ra những quyết định chính sách phù hợp. 

 

Xuân Anh //  
https://nhandan.com.vn.- 2021  

(ngày 5 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-
hoi/thao-go-nhung-nut-that-trong-phat-trien-

nang-luong-637509/ 

 

 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thao-go-nhung-nut-that-trong-phat-trien-nang-luong-637509/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thao-go-nhung-nut-that-trong-phat-trien-nang-luong-637509/
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 II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

90 THÍ SINH THAM GIA THI “TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH – 
NGÔI SAO BIỂN BÌNH THUẬN” 

 
gày 20-3, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ 
chức khai mạc vòng thi sơ khảo Cuộc 

thi “Tiếng hát truyền hình-Ngôi sao biển Bình 
Thuận”, lần thứ III-năm 2021. 

Cuộc thi thu hút 90 thí sinh (từ 16 đến 36 
tuổi) đến từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn 
Đông Nam Bộ. Với chủ đề ca ngợi Đảng 
quang vinh, Bác Hồ kính yêu, đất nước, con 
người Việt Nam, quê hương Bình Thuận... 
cuộc thi diễn ra các vòng thi: Sơ khảo; chung 
kết 1; chung kết 2 và chung kết xếp hạng. 
Vòng sơ khảo, thí sinh lựa chọn một ca 
khúc. Vòng chung kết 1, 2, thí sinh thể hiện 
một ca khúc bắt buộc trong danh mục của 

ban tổ chức và một ca khúc tự chọn. Vòng 
chung kết xếp hạng diễn ra ngày 18-4, thí 
sinh thể hiện hai ca khúc bắt buộc trong 
danh mục của ban tổ chức và một ca khúc 
tự chọn. 

 

Anh Nguyễn // 
 https://www.qdnd.vn/.- 2021  

(ngày 20 tháng 3) 

https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-
duc/doi-song-van-hoa/90-thi-sinh-tham-gia-

thi-tieng-hat-truyen-hinh-ngoi-sao-bien-
binh-thuan-654665

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

BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
MỞ RỘNG TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2021 

áng 21/3, tại Nhà thi đấu Thể dục thể 
thao tỉnh, giải Bóng đá 5 người Ngành 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở rộng 

năm 2021 đã khép lại với trận chung 
kết  giữa đội Văn phòng Ủy ban nhân dân 
(UBND) tỉnh và Trung tâm Đào tạo, Huấn 
luyện và Thi đấu thể dục thể thao (ĐT-HL-
TĐ TDTT) tỉnh. Đến dự có Phó giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Ngọc 
Tâm; đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia 
và đông đảo khán giả hâm mộ. 

Với đội hình đồng đều và kỹ thuật nhỉnh 
hơn, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức ngay 
những đợt tấn công nhanh tạo nên những 
tình huống nguy hiểm ngay sau tiếng còi 
khai cuộc. Và lợi thế đó đã được cụ thể hóa 
bằng bàn thắng mở tỷ số ở những phút đầu 
tiên của trận đấu. Dù được đánh giá thấp 
hơn và có thời gian nghỉ ít hơn (đấu trận bán 
kết 2) nhưng Trung tâm ĐT-HL-TĐ TDTT 
tỉnh vẫn bình tĩnh phòng ngự với lối đá “1 
kèm 1”, đồng thời triển khai tấn công ngay 

để tìm kiếm cơ hội và đã có bàn thắng rút 
ngắn cách biệt 1-2. 

Trận chung kết diễn ra sôi nổi 

Sau giờ nghỉ với cách biệt 3-1, Văn phòng 
UBND tỉnh chuyển sang chơi chậm với đội 
hình thấp, phòng ngự chủ động và chuyển 
sang tấn công ngay khi có cơ hội. Và khi tỷ 
số được gỡ 2-3, đội vẫn duy trì chiến thuật 
“kéo dãn đội hình” đối phương rồi bất ngờ 
tăng tốc khi bóng đến chân, trong khi đối thủ 
đã xuống sức không kịp về phòng thủ. Tỷ số 

N 

S 
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được nâng lên 4-2, 5-3, 6-3 và 7-3 ngay khi 
trận đấu kết thúc. Thắng cách biệt 7-3, Văn 
phòng UBND tỉnh xứng đáng giành cúp vô 
địch. Trung tâm ĐT-HL-TĐ TDTT tỉnh về nhì; 
đồng hạng ba là 2 đội Nhà hát Ca múa nhạc 
Biển Xanh và Phòng PA03 - Công an tỉnh. 
Đội Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đoạt giải Phong cách. 

Văn phòng UBND tỉnh đoạt cúp vô địch 

Phó giám đốc Sở VHTTDL Huỳnh Ngọc Tâm (bìa 
phải) trao giải nhì 

Hai đội đồng hạng ba 

Đội Cơ quan Sở VHTTDL đoạt giải Phong cách 

Do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 
chức chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thể 
thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021), Giải 
bóng đá 5 người Ngành Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch mở rộng năm 2021 có 8 đội trong 
và ngoài ngành tham gia. Sau 3 ngày tranh 
tài với 15 trận đấu sôi nổi và quyết liệt giải 
đã thành công tốt đẹp. Đây thật sự là một 
sân chơi bổ ích và là cơ hội để chiến sĩ, công 
chức, viên chức, người lao động của các cơ 
quan, đơn vị tham gia tập luyện và thi đấu, 
không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, trao 
đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, mà còn 
nâng cao sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, góp phần vào sự phát triển 
chung của phong trào thể dục thể thao tỉnh 
nhà. 

 

Nguyên Vũ // 
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/.- 2021 

(ngày 22 tháng 3) 

https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.a
spx?sid=1328&pageid=32910&pagekeywor
d=Detail&catid=59894&id=594483&catnam

e=the-thao&title=be-mac-giai-bong-da-
nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mo-

rong-tinh-binh-thuan-nam-2021 

https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59894&id=594483&catname=the-thao&title=be-mac-giai-bong-da-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mo-rong-tinh-binh-thuan-nam-2021
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59894&id=594483&catname=the-thao&title=be-mac-giai-bong-da-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mo-rong-tinh-binh-thuan-nam-2021
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59894&id=594483&catname=the-thao&title=be-mac-giai-bong-da-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mo-rong-tinh-binh-thuan-nam-2021
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59894&id=594483&catname=the-thao&title=be-mac-giai-bong-da-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mo-rong-tinh-binh-thuan-nam-2021
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59894&id=594483&catname=the-thao&title=be-mac-giai-bong-da-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-mo-rong-tinh-binh-thuan-nam-2021
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BÌNH THUẬN: CHÙA PHẬT ÂN TỔ CHỨC LỄ HÚY KỴ HOÀ THƯỢNG 
THÍCH CHƠN THÀNH  

gày 12-3, Hòa thượng Thích Minh 
Nhật, Trụ trì chùa Phật Ân (TP.Phan 
Thiết) cùng môn nhơn tứ chúng trang 

nghiêm thiết lễ húy kỵ lần thứ 6 cố Hòa thượng 
Thích Chơn Thành. 

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật 

Quang lâm chứng minh có trưởng lão Hòa 
thượng Thích Huệ Tánh, thành viên Hội đồng 
Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh Bình Thuận cùng chư tôn đức 
trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức 
Tăng Ni và đông đảo Phật tử thăm dự. 

Hòa thượng Thích Chơn Thành - Nguyên 
Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự 
Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Hiệu trưởng 
Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận. 

Chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ, pháp quyến cùng các 
Phật tử nhất tâm cầu nguyện 

Hòa thượng thế danh Đặng Văn Sây, người 
làng Tân Bình nay là xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

Năm 1959, nhân duyên hội đủ, Hòa thượng 
đã xuất gia tại chùa Hố Dầu và được Hòa 
thượng Thích Phước Nhàn ban pháp danh 
Tâm Vân. Năm 1962, ngài thọ Sa-di giới tại 
Tòng Lâm Vạn Thiện, được ban pháp hiệu 
Chơn Thành.  

Ngày 30-1 năm Quý Tỵ (11-3-2013), ngài 
đã an nhiên thị tịch, trụ thế 73 năm. 

Liên Duyên - Nguyên Hảo // 
https://giacngo.vn.- 2021 

 (ngày 14 tháng 3) 

https://giacngo.vn/binh-thuan-chua-phat-an-
to-chuc-le-huy-ky-hoa-thuong-thich-chon-

thanh-post55358.html

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

BÌNH THUẬN: CHÚ TRỌNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC, 
PHÙ HỢP VỚI TỪNG ĐỊA PHƯƠNG 

rước tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, Bình Thuận tổ 
chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên 

cấp tỉnh dưới hình thức trực tuyến tại 
fanpage Tỉnh đoàn Bình Thuận vào sáng 
27/02 và chú trọng triển khai các hoạt động 
cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình địa 
phương. 

Tại Lễ ra quân, Đoàn khối Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 01 
căn nhà nhân ái với trị giá 50 triệu đồng; đại 
diện Chi đoàn Ngân hàng Công thương Bình 
Thuận tặng 10 suất học bổng cho 10 em học 

sinh nghèo hiếu học (mỗi suất trị giá 500.000 
đồng). 

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
cùng đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình 
Thuận tổ chức ký kế hoạch phối hợp về việc 
hỗ trợ, đào tạo học sinh, sinh viên khởi 

N 

T 
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nghiệp giai đoạn 2021-2025; cùng Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Thanh niên VN ký kết 
thỏa thuận hợp tác tổ chức các hoạt động 
truyền thông và bồi dưỡng tập huấn, đào tạo 
khởi nghiệp cho thanh thiếu nhi tại Bình 
Thuận giai đoạn 2021-2022. 

 

Sau lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn cùng với Thành đoàn Phan Thiết và 
các Đoàn trực thuộc đã tổ chức các chuổi 
hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực trên địa 
bàn thành phố Phan Thiết, cụ thể như: thực 
hiện công trình thanh niên Tuyến đường 
“Camera an ninh” tại đường Nguyễn Phúc 
Khoát, Khu phố E, phường Thanh Hải, thành 
phố Phan Thiết; thực hiện tuyến đường ánh 
sáng an ninh trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết; ra quân 05 đội hình tuyên truyền 
phòng chống Covid-19 và phát hơn 2.500 
khẩu trang y tế tại các điểm tập trung đông 
người như: Chợ Phú Thủy, Chợ lớn Phan 
Thiết, Chợ Phường và cảng Phan Thiết đi 
Phú Quý đã thu hút sự đồng lòng hưởng ứng 
tích cực của người dân. 

 

ĐVTN còn tham gia vẽ tranh tường, phát 
tờ rơi tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại 
dâm, ma tuý tại Khu phố 4, phường Phú 
thủy; lắp đặt 08 mô hình truyên truyền ATGT 
tại các ngã tư trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết; thực hiện tuyến hẻm văn mình nói 
không với tội phạm và vi phạm pháp luật; tổ 
chức tuyên truyền bằng video, clip về Luật 
an toàn giao thông, Luật phòng chống ma 

túy cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện hoạt 
động hỗ trợ 30 người dân thuộc gia đình 
chính sách làm thẻ căn cước công dân; tặng 
quà 10 phần quà (500.000 đồng/ phần) cho 
thanh niên yếu thế; tặng 120 cờ Tổ quốc cho 
các ngư dân; thăm tặng quà 05  gia đình 
chiến sỹ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự 
có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Ngoài ra, các Đoàn phường, xã tổ chức 
đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy tình 
nguyện” dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị; 
dọn dẹp, vệ sinh đền thờ, khu tưởng niệm 
các anh hùng liệt sỹ trên địa bàn thành phố 
Phan Thiết. 

 

Cùng ngày, thực hiện theo sự chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn 
trên địa bàn tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân 
hưởng ứng Tháng Thanh niên với các hoạt 
động ý nghĩa, thiết thực như: trồng mới 100 
cây xanh, tổ chức nhiều đội hình tình nguyện 
bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép giữ gìn 
và bảo vệ cảnh quan đô thị tại các tuyến 
đường trung tâm huyện, thị, thành phố; tổ 
chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác 
thải, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường 
khu dân cư, dọn dẹp vệ sinh đền thờ, khu 
tưởng niệm; ra quân làm sạch bãi biển; tặng 
quà cho gia đình yếu thế, gia đình thanh niên 
lên đường nhập ngũ năm 2021; sơn sửa các 
khu vui chơi thiếu nhi;... 
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Với khí thế tình nguyện “Đâu cần thanh 
niên có, việc gì khó có thanh niên”, Tháng 
Thanh niên năm nay hứa hẹn sẽ có thêm 

nhiều hoạt động nổi bật, ý nghĩa, tạo dấu ấn 
đậm nét và sâu sắc trong mỗi ĐVTN cũng 
như nhân dân, góp phần tham gia xây dựng 
quê hương Bình Thuận ngày thêm giàu đẹp, 
văn minh./. 

  
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2021 
 (ngày 1 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-
thanh-nien/binh-thuan-chu-trong-trien-khai-
cac-hoat-dong-thiet-thuc-phu-hop-voi-tung-

dia-phuong

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

ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG CHÙA MINH ĐẠO 

gày 16-3, chư tôn đức đã cầu nguyện 
và thực hiện nghi thức động thổ xây 
dựng chùa Minh Đạo, (thị trấn Phan 

Rí Cửa, huyện Tuy Phong). 

Chư tôn đức thực hiện nghi thức động thổ xây dựng 
chùa Minh Đạo 

Ngày 16-3, Đại đức Thích Nguyên Sắc, 
Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, 
Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Phan Thiết, 
trụ trì chùa Bửu Sơn (phường Phú Hài, 
thành phố Phan Thiết) đã tổ chức lễ đặt 
móng xây dựng chùa Minh Đạo. 

Quang lâm chứng minh và tham dự có 
Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích 
Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng 
ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức 
Ban Trị sự Phật giáo thành phố Phan Thiết, 
Tăng Ni, Phật tử. 

Tham dự còn có sự hiện diện của ông 
Huỳnh Văn Tý, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông 
Đỗ Hữu Bá, Nguyên Trưởng ban Tôn giáo 
tỉnh. 

Phối cảnh chùa Minh Đạo 

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương 
bạch Phật, cầu nguyện Phật sự xây dựng 
ngôi Tam bảo Minh Đạo sớm thành tựu, chư 
Tăng, Phật tử có nơi trang nghiêm để tu tập. 

 

Viên Nguyên // https://giacngo.vn/.- 2021 
(ngày 19 tháng 3) 

https://giacngo.vn/binh-thuan-dong-tho-
xay-dung-chua-minh-dao-post55426.html

 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-thanh-nien/binh-thuan-chu-trong-trien-khai-cac-hoat-dong-thiet-thuc-phu-hop-voi-tung-dia-phuong
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-thanh-nien/binh-thuan-chu-trong-trien-khai-cac-hoat-dong-thiet-thuc-phu-hop-voi-tung-dia-phuong
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-thanh-nien/binh-thuan-chu-trong-trien-khai-cac-hoat-dong-thiet-thuc-phu-hop-voi-tung-dia-phuong
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-thanh-nien/binh-thuan-chu-trong-trien-khai-cac-hoat-dong-thiet-thuc-phu-hop-voi-tung-dia-phuong
https://giacngo.vn/binh-thuan-dong-tho-xay-dung-chua-minh-dao-post55426.html
https://giacngo.vn/binh-thuan-dong-tho-xay-dung-chua-minh-dao-post55426.html
https://image.giacngo.vn/w645/Uploaded/2021/qdhwqmrnd/2021_03_19/154182765-2880850788909277-5406860752638435743-n-601.jpg
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KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TẬP HUẤN HẠNG NHÌ NĂM 2021 
TẠI BÌNH THUẬN 

hiều 20/3, tại Sân vận động Phan 
Thiết (đường Hải Thượng Lãn Ông, 
Tp.Phan Thiết), Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc Giải bóng 
đá tập huấn hạng nhì quốc gia năm 2021. 
Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Huỳnh Ngọc Tâm đến dự và phát biểu 
khai mạc. 

Đây là giải thể thao nằm trong chuỗi sự 
kiện chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thể 
thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021) do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với 
sự tham gia của 5 đội bóng hạng Nhì quốc 
gia là Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, 
Vĩnh Long và Đồng Tháp. Các đội thi đấu 
theo thể thức lần lượt gặp nhau tính điểm để 
xếp hạng chung cuộc. 

Phó giám đốc Sở VHTTDL Huỳnh Ngọc Tâm tặng Cờ 
lưu niệm cho các đội 

Theo Ban tổ chức, Giải bóng đá tập huấn 
hạng Nhì quốc gia do Bình Thuận đăng cai 
tổ chức là hoạt động diễn ra thường niên, 
tạo sân chơi để các đội bóng đá hạng Nhì 
quốc gia có dịp cọ xát, rút kinh nghiệm để 
chuẩn bị lực lượng và điều chỉnh chiến thuật 
hướng đến tham gia Giải vô địch bóng đá 
hạng Nhì quốc gia năm 2021 sẽ diễn ra vào 
tháng 4 tới. 

 

Đội Bình Thuận (áo xanh) chụp ảnh trong trận gặp 
Lâm Đồng 

Trận Bình Thuận gặp Lâm Đồng 

C 
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Trận Đồng Nai gặp Đồng Tháp 

Cũng trong chiều 20/3 đã diễn ra 2 trận 
đấu đầu tiên của giải là Đồng Nai gặp Đồng 
Tháp và chủ nhà Bình Thuận gặp Lâm Đồng 

và đều kết thúc với tỷ số hòa 1 - 1. Theo kế 
hoạch, giải sẽ liên tục diễn ra vào các buổi 
chiều cách ngày cho đến ngày 28/3. Lễ bế 
mạc và trao giải thưởng diễn ra vào chiều 
cùng ngày trên Sân vận động Phan Thiết. 

 

Nguyên Vũ // 
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/.- 2021 

(ngày 22 tháng 3) 

https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.a
spx?sid=1328&pageid=32910&pagekeywor
d=Detail&catid=59882&id=594477&catnam

e=tin-trong-tinh&title=khai-mac-giai-bong-
da-tap-huan-hang-nhi-nam-2021-tai-binh-

thuan

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

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ‘TẾT TRỒNG CÂY’ TẠI NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN  

gày 12-3, tại Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận diễn ra lễ 

phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng 
cây năm 2021. 

Chương trình do Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) phát động theo Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ trồng mới và chăm sóc 1 tỉ 
cây xanh (Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 
31/12/2020). Chương trình nhằm góp phần 
nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên 
về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng 
cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần 
giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 
hậu. 

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam phát biểu 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tài Anh - Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện Lực Việt 

Nam chia sẻ: “EVN phấn đấu, quyết tâm 
thực hiện phong trào hưởng ứng “Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác năm 2021” để đạt 
được nhiều kết quả tốt đẹp, thực hiện đúng 
di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ và phát 
động của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, EVN đã phát động phong trào 
trồng cây năm 2021 trong toàn tập đoàn tại 
Chỉ thị Liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN 
ngày 01-3 sẽ trồng 100.000 cây, giai đoạn 
2021-2025 trồng mới và chăm sóc 1 triệu 
cây. Riêng đối với các Nhà máy điện Vĩnh 
Tân, tiếp tục chăm sóc và phát triển hệ thống 
cây xanh trong khu vực Nhà máy, góp phần 
bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nên môi 
trường trong lành, xanh - sạch - đẹp”. 

Ông Nguyễn Trung Trực - Phó Bí thư 
huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong 
đánh giá cao hoạt động thiết thực của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát 
điện 3, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trong 
việc lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Đồng thời hưởng ứng chương trình do Thủ 
tướng Chính phủ phát động, ông Trực đề 
nghị đơn vị tiếp tục chăm sóc và phát triển 
thêm số lượng cây xanh xung quanh nhà 
máy. 

N 

https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59882&id=594477&catname=tin-trong-tinh&title=khai-mac-giai-bong-da-tap-huan-hang-nhi-nam-2021-tai-binh-thuan
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59882&id=594477&catname=tin-trong-tinh&title=khai-mac-giai-bong-da-tap-huan-hang-nhi-nam-2021-tai-binh-thuan
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59882&id=594477&catname=tin-trong-tinh&title=khai-mac-giai-bong-da-tap-huan-hang-nhi-nam-2021-tai-binh-thuan
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59882&id=594477&catname=tin-trong-tinh&title=khai-mac-giai-bong-da-tap-huan-hang-nhi-nam-2021-tai-binh-thuan
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59882&id=594477&catname=tin-trong-tinh&title=khai-mac-giai-bong-da-tap-huan-hang-nhi-nam-2021-tai-binh-thuan
https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/Default.aspx?sid=1328&pageid=32910&pagekeyword=Detail&catid=59882&id=594477&catname=tin-trong-tinh&title=khai-mac-giai-bong-da-tap-huan-hang-nhi-nam-2021-tai-binh-thuan
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Các đại biểu, đoàn viên thanh niên Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân trồng cây tại Lễ phát động 

Trong chương trình thực hiện vườn cây 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công 
ty Phát điện 3 và huyện Tuy Phong, trồng 
mới hơn 100 cây, hưởng ứng phong trào Tết 
trồng cây 2021. Các cây trồng được lựa 
chọn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 
về thổ nhưỡng, khí hậu tại Vĩnh Tân, phù 
hợp với diện tích hiện có để trồng cây của 
đơn vị cũng như các khu vực xung quanh. 

Kể từ khi xây dựng nhà máy đến nay, 
phong trào trồng cây luôn được Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân thường xuyên tổ chức, 
CBCNV đã tích cực trồng nhiều cây xanh, 
tạo cảnh quan, phủ xanh nhà máy, trong 
khuôn viên và khu vực xung quanh, cũng 
như các Khu quản lý vận hành, sửa chữa 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.  

Tính đến nay, Công ty đã trồng hơn 
18.000 cây xanh và 102.200 m2 cỏ cảnh, 
trên 23 ha diện tích khuôn viên đã được phủ 
xanh chủ yếu là các loại cây có khả năng 
chịu hạn. 

 

Thái Nguyên / https://plo.vn.- 2021 
(ngày 12 tháng 3) 

https://plo.vn/do-thi/phat-dong-phong-
trao-tet-trong-cay-tai-nhiet-dien-vinh-tan-

971942.html

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

TRẠI GIAM THỦ ĐỨC - “VĂN MINH, THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH” 

à trại giam có quy mô lớn nhất trong hệ 
thống trại giam của Việt Nam, 45 năm 
qua (1976-2021), với chủ trương 

“Công tác cán bộ là nền tảng, công tác quản 
lý phạm nhân (PN) là trọng yếu, công tác 
giáo dục là quan trọng, công tác sản xuất là 
động lực”, Trại giam Thủ Đức hướng tới mục 
tiêu “Văn minh, thân thiện, nghĩa tình”, giúp 
những người lầm lỗi sớm hoàn lương, tài 
hòa nhập cộng đồng. 

Những ngày này, Trại giam Thủ Đức như 
đang được khoác lên mình tấm áo mới. 
Doanh trại tại khu vực trung tâm cũng như 
các phân trại đều được sơn sửa lại sạch đẹp 
hơn, các con đường được trang hoàng tươi 
mới hơn với cây hoa, băng rôn, cờ phướn 
đầy màu sắc… để chuẩn bị cho sự kiện kỷ 
niệm 45 năm ngày thành lập đơn vị. 

Trụ sở chính Trại giam Thủ Đức. 

Theo Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại 
giam Thủ Đức, hiện trại có 8 Phân trại, 8 đội 
nghiệp vụ; đóng quân trên địa bàn xã Tân 
Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, giáp 
ranh với 9 xã, thị trấn thuộc ba tỉnh Đồng Nai, 
Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

L 

https://plo.vn/tags/IGjGsOG7n25nIOG7qW5nIHBob25nIHRyw6BvIFThur90IHRy4buTbmcgY8OieQ==/huong-ung-phong-trao-tet-trong-cay.html
https://plo.vn/tags/IGjGsOG7n25nIOG7qW5nIHBob25nIHRyw6BvIFThur90IHRy4buTbmcgY8OieQ==/huong-ung-phong-trao-tet-trong-cay.html
https://plo.vn/do-thi/phat-dong-phong-trao-tet-trong-cay-tai-nhiet-dien-vinh-tan-971942.html
https://plo.vn/do-thi/phat-dong-phong-trao-tet-trong-cay-tai-nhiet-dien-vinh-tan-971942.html
https://plo.vn/do-thi/phat-dong-phong-trao-tet-trong-cay-tai-nhiet-dien-vinh-tan-971942.html
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Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức. 

Đây là vùng đất khô cằn, sỏi đá, có điều 
kiện thổ nhưỡng, khí hậu rất khắc nghiệt, 
mùa khô thường nắng nóng, hạn hán kéo 
dài tới 7 tháng, thiếu nước sinh hoạt.  

Để khắc phục tồn tại liên quan đến nước 
sạch sinh hoạt cũng như phục vụ cho trồng 
trọt, chăn nuôi, tăng gia sản xuất, trại đã cho 
đào, nạo vét nhiều ao hồ để trữ nước, đồng 
thời làm hệ thống dẫn nguồn nước suối từ 
trên rừng về các phân trại, cho qua các hệ 
thống lọc… 

Đất đai, ao hồ được cải tạo để trồng trọt, trữ nước... 

Tình hình ANTT trên địa bàn đứng chân 
cũng khá phức tạp. Đối tượng đưa vào trại 
ngày càng có tính chất nguy hiểm, phức tạp, 
nhiều tiền án, tiền sự; có hơn 200 PN là 
người nước ngoài, gồm nhiều quốc tịch 
đang thụ án nơi đây... 

 

CBCS Trại giam Thủ Đức tuần tra, giữ vững an ninh 
trật tự địa bàn trại. 

Trong những năm qua, với chủ trương 
“Công tác cán bộ là nền tảng, công tác quản 
lý PN là trọng yếu, công tác giáo dục là quan 
trọng, công tác sản xuất là động lực”, xây 
dựng Trại giam Thủ Đức “Văn minh, thân 
thiện, nghĩa tình”, đơn vị luôn làm tốt công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; 
thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách 
liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, cũng như chăm lo chu đáo đời 
sống từng CBCS. 

Công tác cán bộ là nền tảng. 

Trong công tác quản lý, cải tạo PN, những 
năm qua, trại cơ bản ổn định và an toàn. Các 
phân trại, đội nghiệp vụ chủ động triển khai 
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp 
giáo dục, thuyết phục, cảm hóa, thực hiện 
nghiêm túc việc phân loại và giam giữ PN... 

Bên cạnh đó, trại thực hiện nghiêm mọi 
chế độ chính sách của Nhà nước đối với 
người phạm tội... 
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Thực hiện nghiêm chế độ chính sách của Nhà nước 
đối với phạm nhân 

Từ năm 2015 đến nay, trại đã xét đề nghị 
giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 
27.821 lượt PN, đề nghị đặc xá cho 1.030 
PN, tạm đình chỉ cho 7 PN, đề nghị tha tù 
trước thời hạn có điều kiện cho 95 PN, đảm 
bảo chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. 

Tỷ lệ PN vi phạm nội quy trại giảm rõ rệt 
(năm 2015 là 2,3%, đến năm 2020 chỉ còn 
0,66%...). 

 

Việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phạm nhân được 
quan tâm. 

Xác định giáo dục là quan trọng trong 
công tác quản lý giam giữ, giáo dục PN, Ban 
Giám thị trại đã phát động nhiều phong trào 
thi đua trong PN. Tiêu biểu là việc phát động 
xây dựng Quỹ “Tấm lòng vàng” với hàng 
trăm triệu đồng để giúp đỡ những PN có 
hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, 
không có người thăm nuôi; biểu dương, 
khen thưởng kịp thời những PN có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua chấp 
hành án phạt tù… 

 

Nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao dành cho 
phạm nhân. 
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Trong công tác tổ chức lao động, dạy và 
truyền nghề cho PN, trại nghiên cứu chuyển 
đổi các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với 
đất đai thổ nhưỡng và khí hậu trong vùng. 

Từ  2015 đến nay, trại đã tổ chức dạy và 
cấp chứng chỉ nghề cho 1.925 PN thuộc các 
nghề như: Xây dựng, điện dân dụng, may 
công nghiệp, mộc dân dụng, chăm sóc và 
khai thác mủ cao su, thanh long, đan mỹ 
nghệ...; tổ chức lao động sản xuất, truyền 
nghề cho 24.116 PN. 

 

Công tác dạy, truyền nghề cho phạm nhân được trại 
tổ chức hiệu quả 

Thông qua việc tổ chức dạy và truyền 
nghề, hầu hết PN đã ý thức tự giác trong lao 
động, tích cực học hỏi nâng cao tay nghề, 
yên tâm tư tưởng học tập, cải tạo để được 
hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà 
nước, sớm được trở về với gia đình, cộng 
đồng và xã hội, không tái phạm tội. 

Đoàn nhà báo quốc tế thăm Trại giam Thủ Đức. 

Trại giam Thủ Đức hướng đến một môi trường trại 
giam thượng tôn pháp luật, lành mạnh, bình đẳng, ý 
thức, trách nhiệm, giúp PN yên tâm cải tạo, tất cả vì 
sự hướng thiện của PN 

Với những thành tích nổi bật đạt được 
trong những năm qua, trại vinh dự hai lần 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh 
hùng LLVTND, 3 cá nhân là lãnh đạo đơn vị 
trong các giai đoạn cũng được danh hiệu 
cao quý này. 

Trong đợt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, 
Trại giam Thủ Đức được Nhà nước tặng 
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; cá 
nhân Giám thị Lê Bá Thụy được tặng Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; nhiều 
CBCS được tặng bằng khen, giấy khen. 

 

Phú Lữ // http://cand.com.vn/.- 2021 
(ngày 25 tháng 3) 

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-
cand/phat-huy-truyen-thong-xay-dung-trai-

giam-thu-duc-van-minh-than-thien-nghia-
tinh-635100/

http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phat-huy-truyen-thong-xay-dung-trai-giam-thu-duc-van-minh-than-thien-nghia-tinh-635100/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phat-huy-truyen-thong-xay-dung-trai-giam-thu-duc-van-minh-than-thien-nghia-tinh-635100/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phat-huy-truyen-thong-xay-dung-trai-giam-thu-duc-van-minh-than-thien-nghia-tinh-635100/
http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phat-huy-truyen-thong-xay-dung-trai-giam-thu-duc-van-minh-than-thien-nghia-tinh-635100/
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TRƯỞNG THÀNH TỪ CÔNG TÁC ĐOÀN 

ần 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, 
anh Lê Thanh Vũ, sinh năm 1986, 
nguyên Phó Bí thư Thành đoàn 

thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã 
có nhiều sáng kiến, xây dựng nhiều mô hình 
mới thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên 
tham gia. 

Với những đóng góp tiêu biểu, góp phần 
khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của 
tuổi trẻ, anh Lê Thanh Vũ vinh dự là một 
trong 98 cán bộ Đoàn tiêu biểu vừa được 
Trung ương Đoàn vinh danh tại Lễ trao tặng 
Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021. 

Anh Lê Thanh Vũ làm việc tại cơ quan.  

Ngay từ khi còn là Bí thư chi đoàn khu 
phố, anh Lê Thanh Vũ đã thể hiện rõ năng 
lực của một cán bộ Đoàn ưu tú, luôn đi đầu, 
hăng hái tham gia các hoạt động phong trào 
do Đoàn cấp trên phát động. Trưởng thành 
từ phong trào cơ sở, anh Vũ luôn tâm niệm 
rằng bản thân phải hiểu rõ đoàn viên, thanh 
niên ở cơ sở cần gì và muốn gì. Trăn trở "Để 
tập hợp thanh niên chủ động, yêu thích tham 
gia các phong trào thì bản thân các hoạt 
động, mô hình, phong trào Đoàn, Hội phải 
đa dạng trên các loại hình, tạo được sân 
chơi, phát triển được năng khiếu, sở thích 
của các bạn trẻ trên địa bàn thành phố", anh 
Vũ đã mạnh dạn tham mưu Ban Thường vụ 
Thành đoàn xây dựng mô hình câu lạc bộ, 
đội, nhóm, sở thích, trọng tâm là các đơn vị 
trường Trung học phổ thông với phương 
châm "mỗi em học sinh có một Câu lạc bộ 
để tham gia, mỗi trường Trung học phổ 

thông có một câu lạc bộ tham gia cùng thành 
phố". 

Từ những ngày đầu thành lập với quy mô 
vừa và nhỏ, đến nay toàn thành phố đã có 
hơn 45 câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích với 
gần 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia 
đầy đủ các bộ môn, các lĩnh vực như: Báo 
chí, Hội họa, Nhiếp ảnh, Ngoại ngữ, Tin 
học... dưới sự điều hành, hướng dẫn của 2 
câu lạc bộ lớn cấp thành phố là Câu lạc bộ 
Sao Chiến sĩ và Câu lạc bộ Kỹ năng thành 
phố. Với đội ngũ các huấn luyện viên cấp I 
Trung ương, các thầy, cô giáo, các em đạt 
các giải thưởng cao qua các hội thi, các liên 
hoan tổ chức định kỳ ở các trường và cấp 
thành phố hằng tháng. Hiện nay, các câu lạc 
bộ, đội, nhóm sở thích đang phát triển theo 
hướng tạo sân chơi, góp phần tác động tốt 
đối với việc định hướng đạo đức, lối sống 
của các bạn trẻ. Đây cũng là nguồn đào tạo 
đội ngũ cán bộ Đoàn giỏi kỹ năng và các 
thành viên nòng cốt trong phong trào kế thừa 
sau này.  

Để có được đội ngũ giáo viên giỏi chuyên 
môn, nghiệp vụ công tác Đội, với vai trò là 
Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, ngay từ 
đầu năm học, anh Lê Thanh Vũ phối hợp 
cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 
Phan Thiết quy hoạch đội ngũ giáo viên trẻ, 
giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn và thích 
hợp với công tác Đội. Cùng với đó, anh Vũ 
đã xây dựng mô hình Câu lạc bộ Tổng phụ 
trách Đội với Ban chủ nhiệm là những Tổng 
phụ trách Đội giỏi, giàu kinh nghiệm.  

Hằng tháng, câu lạc bộ tổ chức tập huấn 
các kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ công 
tác như thực hành nghi thức, nghi lễ đội, kỹ 
năng truyền tin morse, semaphore, mật 
thư…, luân phiên tại các Liên đội để các 
thầy giáo, cô giáo được đi thực tế nhiều địa 
phương khác nhau, trao đổi và chia sẻ kinh 
nghiệm giảng dạy học sinh phù hợp với đặc 
thù từng trường, từng địa phương. Từ cách 
làm này, đội ngũ Tổng phụ trách Đội của các 
trường học trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết từng bước được trang bị kiến thức, kỹ 
năng, nâng cao chất lượng công tác Đội.  

G 
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Theo anh Nguyễn Ngọc Tuấn Anh, Bí thư 
Thành đoàn Phan Thiết, anh Lê Thanh Vũ là 
người làm việc khoa học, không chỉ có 
những sáng kiến, giải pháp hữu ích để đổi 
mới công tác Đoàn, anh Vũ còn gương mẫu, 
hăng hái cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn 
xây dựng,triển khai nhiều hoạt động thanh 
niên tình nguyện như: Công trình cột điện nở 
hoa; mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác 
thải nhựa", các hoạt động hưởng ứng "Ngày 
thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh" 
với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh khu 
phố; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; 
xóa các điểm đen về môi trường… 

Anh Vũ chia sẻ, tập hợp thanh niên địa 
bàn dân cư khó hơn là khối trường học, cơ 
quan. Mỗi địa bàn dân cư lại có mỗi đặc thù 
khác nhau. Vì vậy là người giữ vai trò truyền 
lửa cho các phong trào tại địa phương, bản 
thân mình phải gần gũi, lắng nghe, nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Bước 
đầu là tạo ra các sân chơi văn hóa, văn 
nghệ, các hoạt động thiện nguyện, sau 
đó hướng thanh niên tham gia các phong 
trào của Đoàn phát động để tránh sự gượng 
ép, khô khan... 

15 năm gắn bó với công tác Đoàn cũng là 
ngần ấy năm anh Vũ phải luôn luôn bố trí, 

sắp xếp công việc, gia đình một cách khoa 
học; xây dựng kế hoạch học tập, làm việc 
hợp lý bởi hoạt động công tác Đoàn không ít 
vất vả, thường xuyên làm việc ngoài giờ, kể 
cả ngày lễ, Tết. Theo anh Vũ, có sức trẻ 
cùng niềm đam mê, nỗ lực, quyết tâm thì mọi 
khó khăn đều có thể vượt qua. 

Khi nhận được giải thưởng cao quý Lý Tự 
Trọng năm nay của Trung ương Đoàn cũng 
là lúc anh Lê Thanh Vũ chuyển công tác 
sang vị trí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 
phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. 
Nhìn lại những năm tháng gắn bó với "màu 
áo xanh", anh Vũ tự hào:  "Đoàn là môi 
trường để tôi rèn bản thân, trải nghiệm và từ 
đó tích góp thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng 
sống. Chính vì lẽ đó, tôi thấy mình ngày càng 
trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn và 
tự tin để thể hiện bản thân trong vị trí công 
việc mới". 

 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 2021 
(ngày 24 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-
tot/truong-thanh-tu-cong-tac-doan-

20210324171826375.htm 

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

BÌNH THUẬN: TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TRỒNG CÂY XANH 
TRONG KHUÔN VIÊN  

áng 4-3, tại Trường Trung cấp Phật 
học tỉnh Bình Thuận (chùa Vạn thiện, 
phường Phú Thủy, thành phố Phan 

Thiết), đoàn Nguyên lãnh tỉnh đã đến thăm 
và trong cây xanh trong khuôn viên trường. 

Đoàn nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thăm Trường 
Trung cấp Phật học tỉnh 

Đoàn do ông Huỳnh Văn Tý, Nguyên Bí 
thư Tỉnh ủy, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, cùng thành 
viên đoàn đã đến Trường Trung cấp Phật 
học tỉnh Bình Thuận để trồng cây xanh 
"Hưởng ứng thông điệp của Thủ tướng 
Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt 
Nam xanh tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31-
12-2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng 
cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát 
triển rừng ngay từ đầu năm 2021". 

  

S 

https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/truong-thanh-tu-cong-tac-doan-20210324171826375.htm
https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/truong-thanh-tu-cong-tac-doan-20210324171826375.htm
https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/truong-thanh-tu-cong-tac-doan-20210324171826375.htm
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Trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Trung cấp 
Phật học tỉnh Bình Thuận 

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội 
đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học 
tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Giám hiệu, 
Tăng chúng nội trú tiếp đoàn và cùng cây 
xanh “vì ngôi trường xanh, sạch, đẹp”. 

 

Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận // 
https://giacngo.vn.- 2021 (ngày 7 tháng 3) 

https://giacngo.vn/binh-thuan-truong-
trung-cap-phat-hoc-trong-cay-xanh-trong-

khuon-vien-post55269.html

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

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 

gày 25/3/2021, tại Công viên Võ Văn 
Kiệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình 
Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi, cán bộ 
Đoàn, đoàn viên tiêu biểu. 

Tham dự chương trình có đồng chí 
Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hoài Anh - 
Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí 
thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư 
Trung ương Đoàn; cùng dự có các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí 
nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành; các hội, đoàn 
thể tỉnh; các tổ chức cá nhân có gắn bó với 
đoàn; đặc biệt có sự tham gia của hơn 1.000 
bạn đoàn viên thanh niên và 90 gương Bí 
thư chi đoàn giỏi, Cán bộ Đoàn, đoàn viên 
tiêu biểu. 

 

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí 
Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận 
những đóng góp to lớn của lực lượng đoàn 
viên thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh 
và chúc mừng các Bí thư Chi đoàn giỏi, cán 
bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu. Đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn trong 
toàn tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, sức trẻ, 
cống hiến hết mình trong học tập, lao động, 
công tác góp phần xây dựng quê hương 
Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn nhân kỷ niệm 90 năm ngày 
Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 
26/3/2021) 

Cũng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lâm Hồng 
Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn đã ôn lại 
truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng 
thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng 
chí đã khẳng định, nhìn lại chặng đường 90 
năm lớn mạnh và trưởng thành, Đoàn TNCS 

N 

https://giacngo.vn/binh-thuan-truong-trung-cap-phat-hoc-trong-cay-xanh-trong-khuon-vien-post55269.html
https://giacngo.vn/binh-thuan-truong-trung-cap-phat-hoc-trong-cay-xanh-trong-khuon-vien-post55269.html
https://giacngo.vn/binh-thuan-truong-trung-cap-phat-hoc-trong-cay-xanh-trong-khuon-vien-post55269.html
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Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Bình Thuận tự hào 
vì đã chứng tỏ được bản lĩnh cách mạng, 
lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân 
tộc, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, 
là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh 
niên. 

Đồng chí Dương Văn An -  Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí 
thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực 
Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao giấy khen và 
biểu trưng cho các cá nhân được tuyên dương tại 
chương trình 

Trong chương trình, được sự ủy quyền 
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 
tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 48 
đồng chí đã có nhiều đóng góp vào sự 
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ 
chức Đoàn. 

Cùng với 90 cá nhân được tuyên dương, 
Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 
6 tập thể đạt thành tích xuất sắc công tác 
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình 
Thuận giai đoạn 2016 – 2020 góp phần vào 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương, đơn vị. 

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Uỷ viên dự khuyết BCH 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, 
Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lâm Hồng Tuyên - 
Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh 
trao giấy khen và biểu trưng cho các cá nhân được 
tuyên dương tại chương trình 

Đồng chí Phan Văn Đăng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ 
và đồng chí Nguyễn Quốc Huy - UVBCH Trung ương 
Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao giấy khen và biểu 
trưng cho các cá nhân được tuyên dương tại chương 
trình 

 
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn/.- 2021 
 (ngày 26 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-
90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-
minh/tuoi-tre-binh-thuan-ky-niem-90-nam-

ngay-thanh-lap-doan 

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

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG SÔI ĐỘNG, 
Ý NGHĨA TRONG NGÀY ĐOÀN VIÊN 

gày 21/3/2021, đồng loạt các cấp bộ 
Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức Ngày 
đoàn viên với nhiều hoạt động sôi 

động và ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên 
thanh niên trên địa bàn tham gia, hưởng 
ứng. N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh/tuoi-tre-binh-thuan-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh/tuoi-tre-binh-thuan-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh/tuoi-tre-binh-thuan-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-tncs-ho-chi-minh/tuoi-tre-binh-thuan-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan
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Một trong những điểm nhấn nổi bật của 
Ngày đoàn viên được đánh dấu bằng các 
hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể 
thao sôi nổi, rộng khắp, qua đó tăng cường 
giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa lực 
lượng đoàn viên thanh niên và sự gắn bó 
của đoàn viên với tổ chức Đoàn. Nhiều đơn 
vị đã tổ chức chương trình văn nghệ sôi nổi 
như Liên hoan các nhóm nhảy, múa huyện 
Bắc Bình lần thứ I, năm 2021 với chủ đề "Vũ 
điệu sắc màu", Thành đoàn Phan Thiết tổ 
chức “Hội trại Thanh niên năm 2021”; Đoàn 
Thanh niên Quân sự tỉnh tổ chức Giao lưu 
văn nghệ; các giải thi đấu bóng đá, cầu lông, 
bóng chuyền được diễn ra sôi nổi ở nhiều 
đơn vị như Huyện đoàn Tánh Linh, Đoàn 
trường Cao đẳng Nghề, ... từ đó thu hút, tập 
hợp đông đảo thanh niên vào tổ chức Đoàn, 
góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh ngày càng vững mạnh toàn diện. 

 

 

Trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng 
Ngày đoàn viên 26/3 được các cấp bộ Đoàn 
trong toàn tỉnh tổ chức, nhiều đơn vị đã triển 
khai hoạt động phong phú về nội dung, đa 
dạng về hình thức tổ chức, qua đó không chỉ 
tạo không khí sôi nổi mà còn góp phần quan 
trọng phát triển kỹ năng mềm cho đoàn viên 

thanh niên, tiêu biểu như: Thị đoàn La Gi tổ 
chức trò chơi Vòng quay may mắn thi tìm 
hiểu kiến thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Đoàn trường Cao đẳng Cộng 
đồng tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng 
sinh hoạt tập thể; kỹ năng công tác Đoàn - 
Hội, kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng dựng 
trại; Morse, Semaphore; kỹ năng sơ cấp 
cứu, phòng chống đuối nước... 

 

Bên cạnh các hoạt động phát triển kỹ 
năng cho đoàn viên thanh niên, Ngày đoàn 
viên còn là dịp để Đoàn thanh niên tăng 
cường đoàn kết, tập hợp thanh niên đến với 
tổ chức Đoàn, kết nạp vào tổ chức của mình 
những đội viên ưu tú để tổ chức Đoàn ngày 
càng lớn mạnh, mặt trận đoàn kết tập hợp 
thanh niên rộng khắp. 

Trong Ngày đoàn viên năm nay, nhiều địa 
phương, đơn vị đã tổ chức kết nạp đoàn viên 
mới - lớp đoàn viên chào mừng kỷ niệm 90 
năm ngày thành lập Đoàn và tổ chức cho 
đoàn viên sinh hoạt truyền thống, ôn lại lịch 
sử vẻ vang 90 năm xây dựng, trưởng thành 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ 
thanh niên cách mạng Việt Nam tại các địa 
chỉ đỏ ở địa phương, đơn vị. 
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Với chuỗi các hoạt động sôi nổi, rộng 
khắp và sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui 
chơi giải trí với các hoạt động sinh hoạt kỹ 
năng, các hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục... Ngày đoàn viên đã và đang là một 
trong những ngày hội sôi nổi, nhận được sự 
hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo 
các bạn trẻ trong toàn tỉnh, là dịp để những 
người trẻ xích lại gần nhau, cùng nhau rèn 

luyện, cống hiến và lan tỏa sắc màu thanh 
niên trong đời sống cộng đồng xã hội./. 

 
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn/.- 2021 
 (ngày 24 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-
thanh-nien/tuoi-tre-binh-thuan-voi-nhieu-
hoat-dong-soi-dong-y-nghia-trong-ngay-

doan-vien 

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

BÌNH THUẬN: SỚM ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỜNG DẠY NGHỀ MIỄN PHÍ  

oàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam vừa có buổi làm việc với LĐLĐ 
tỉnh Bình Thuận để kiểm tra tiến độ 

xây dựng Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề 
Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn (CĐ) Bình 
Thuận (xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết).  

Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật 
Công đoàn Bình Thuận đã cơ bản hoàn thiện .Ảnh: 
Minh Châu 

Sau khi nghe báo cáo các vấn đề liên 
quan đến tình hình đầu tư, tiến độ xây dựng 
tại cơ sở 2 của trường, đoàn công tác Tổng 
LĐLĐ Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận và Trường Trung cấp 
nghề Kinh tế - Kỹ thuật CĐ Bình Thuận đôn 
đốc các nhà thầu sớm hoàn thành công trình 
theo đúng thời gian quy định; rà soát, xây 
dựng các phương án đầu tư trang thiết bị, 
bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác đào tạo 
nghề. 

Cơ sở 2 Trường Trung cấp nghề Kinh tế 
- Kỹ thuật CĐ Bình Thuận có quy mô đào tạo 
2.000 học viên/năm. Cơ sở này có ký túc xá 
miễn phí dành cho học viên ở xa. Sau khi đi 
vào hoạt động, cơ sở sẽ đào tạo miễn phí 
cho học sinh, con em vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa; người lao động nghèo trong 
tỉnh với các ngành nghề chính gồm: Kỹ thuật 
chế biến món ăn; kỹ thuật máy lạnh, điều 
hòa không khí; quản trị resort; kế toán doanh 
nghiệp; công tác xã hội; lập trình máy tính... 

 

Đ.Viên // https://nld.com.vn.- 2021 
(ngày 8 tháng 3) 

https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-
som-dua-vao-su-dung-truong-day-nghe-

mien-phi-20210307210622057.htm 

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

BÌNH THUẬN: TỔ CHỨC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN CÁC BÀI HỌC 
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

áng ngày 5/3, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn Bình Thuận đã triển khai nội 
dung học tập các bài học lý luận chính 

trị (sửa đổi) - Bài số 1 dành cho đoàn viên 

thanh niên thông quá hình thức trực trên 
fanpage Tỉnh đoàn Bình Thuận. 

Các bài học lý luận chính trị bao gồm 04 
nội dung chính: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

Đ 

S 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-thanh-nien/tuoi-tre-binh-thuan-voi-nhieu-hoat-dong-soi-dong-y-nghia-trong-ngay-doan-vien
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-thanh-nien/tuoi-tre-binh-thuan-voi-nhieu-hoat-dong-soi-dong-y-nghia-trong-ngay-doan-vien
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-thanh-nien/tuoi-tre-binh-thuan-voi-nhieu-hoat-dong-soi-dong-y-nghia-trong-ngay-doan-vien
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thang-thanh-nien/tuoi-tre-binh-thuan-voi-nhieu-hoat-dong-soi-dong-y-nghia-trong-ngay-doan-vien
https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-som-dua-vao-su-dung-truong-day-nghe-mien-phi-20210307210622057.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-som-dua-vao-su-dung-truong-day-nghe-mien-phi-20210307210622057.htm
https://nld.com.vn/cong-doan/binh-thuan-som-dua-vao-su-dung-truong-day-nghe-mien-phi-20210307210622057.htm


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03  năm 2021                                                      -49- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản 
Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam; hệ thống 
chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Việc học tập 
các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt 
buộc đối với đoàn viên, cán bộ Đoàn. Thời 
gian triển khai được diễn ra xuyên suốt trong 
năm, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh tổ 
chức học tập các bài học lý luận chính trị cho 
cán bộ, đoàn viên và đẩy mạnh việc triển 
khai học tập nhân dịp kỷ niệm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), Ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 
ngày sinh nhật Bác (19/5), … 

Có thể thấy rằng, việc triển khai học tập lý 
luận chính trị đã được thực hiện đồng bộ từ 
tỉnh đến cơ sở đã giúp cho cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý 
luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác- Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng 
của Đảng cộng sản Việt Nam, về hệ thống 
chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước./. 

 

 
Quỳnh Trân // 

http://doanthanhnien.vn.- 2021  
(ngày 8 tháng 3) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/binh-thuan-to-chuc-hoc-tap-truc-

tuyen-cac-bai-hoc-ly-luan-chinh-tri 

 

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

TRƯỜNG LIÊN CẤP LÊ QUÝ ĐÔN (PHAN THIẾT): ĐỘT PHÁ ĐỔI MỚI 
MÔ HÌNH TRƯỜNG TƯ THỤC 

rường TH,THCS và THPT Lê Quý Đôn 
được UBND tỉnh Bình Thuận cho phép 
thành lập theo Quyết định số 

1396/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 và Sở 
GD&Đ cấp phép hoạt động giáo dục theo 
Quyết định số 780/QĐ-SGDĐT ngày 
01/7/2013. 

 

Thành lập từ năm học 2013-2014, sau 
nhiều năm hoạt động, Trường TH, THCS và 
THPT Lê Quý Đôn đã khẳng định vị trí của 

mình trong hệ thống giáo dục phổ thông ở 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
Trường Lê Quý Đôn đang trở thành “điểm 
sáng” về mô hình giáo dục ngoài công lập 
đáng tin cậy cho hơn 2.000 PHHS và là mái 
nhà chung cho hơn 250 giáo viên, cán bộ 
nhân viên toàn trường. 

Chất lượng là tiêu chí hàng đầu 

Để có được uy tín như ngày hôm nay, 
ngoài sự nỗ lực tận tâm, đoàn kết nhất trí 
giữa Ban Lãnh đạo và đội ngũ CB-GV-NV 
trong nhà trường, trường Lê Quý Đôn còn 
phải trải qua những năm tháng trải nghiệm 
đi tìm mô hình thích hợp cho chính mình 
trong bối cảnh hưởng ứng chủ trương xã hội 
hóa giáo dục của đất nước. Nhà trường đã 
đa dạng các hình thức học tập từ bán trú đến 
nội trú tùy thuộc vào nhu cầu của phụ huynh 
và học sinh. 

T 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-to-chuc-hoc-tap-truc-tuyen-cac-bai-hoc-ly-luan-chinh-tri
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-to-chuc-hoc-tap-truc-tuyen-cac-bai-hoc-ly-luan-chinh-tri
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/binh-thuan-to-chuc-hoc-tap-truc-tuyen-cac-bai-hoc-ly-luan-chinh-tri
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Tiêu chí của Trường Lê Quý Đôn là chất 
lượng dạy học. Vì thế, mọi chủ trương, kế 
hoạch phải hướng đến chất lượng một cách 
hoàn thiện nhất. Để đánh giá điều này, nhà 
trường đã đưa ra các giải pháp mang tính 
đột phá là xây dựng Hội đồng chuyên môn ở 
khối Tiểu học và Trung học. Hội đồng 
chuyên môn là bộ phận độc lập, bao gồm 
những thầy, cô giàu kinh nghiệm, có uy tín 
trong công tác giảng dạy ở địa phương. 
Trách nhiệm của Hội đồng chuyên môn là 
giám sát, đánh giá công tác dạy và học của 
giáo viên và học sinh, thẩm định chuyên 
môn, quản lý công tác kiểm tra thi cử của 
nhà trường. 

 

Đến với trường Lê Qúy Đôn, học sinh 
không những được chú trọng phát triển tri 
thức khoa học mà còn được tạo điều kiện 
phát triển toàn diện các kĩ năng mềm, chú 
trọng phát triển năng khiếu, rèn luyện cho 
học sinh kỹ năng sống ngay từ nhỏ. Nhà 
trường còn đặc biệt quan tâm đến giảng dạy 
môn tiếng Anh. Hiện nay trường tổ chức dạy 
tiếng Anh ngay từ lớp 1. Học sinh được làm 
quen với giáo viên người bản ngữ trong các 
giờ học nghe, nói. Lịch học tiếng Anh 8 

tiết/tuần với các thiết bị nghe, nhìn hiện đại 
nhất. 

Ứng dụng công nghệ đột phá trong 
dạy và học 

 

Ứng dụng công nghệ sẽ tạo nên bước đột 
phá trong hoạt động dạy và học. Nhằm góp 
phần thúc đẩy quá trình đổi mới giáo dục, 
trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn đã 
tạo ra môi trường học tập hiện đại, tận dụng 
tối đa thời gian học để học sinh chủ động 
tiếp thu tri thức đi đôi với sở hữu, phát triển 
kỹ năng mềm. Nhà trường đã lựa chọn lồng 
ghép các thiết bị hiện đại màn hình tương 
tác thông minh của ViewSonic với ứng dụng 
myViewBoard –“Giải pháp giáo dục tốt nhất” 
được bình chọn trong hạng mục Giải pháp 
và Ứng dụng Công nghệ của TechTimes 
Editor’s Choice 2020. 

Trong năm học 2020 – 2021, trường TH, 
THCS và THPT Lê Quý Đôn đã trang bị đồng 
bộ màn hình tương tác cho các lớp học. Với 
màn hình tương tác, học sinh phát huy được 
thế chủ động trong học tập, tăng hiệu quả 
tiếp thu và ghi nhớ. Hình ảnh sắc nét, trực 
quan, thao tác trực tiếp trên màn hình cảm 
ứng lớn giúp học sinh được tải mình trong 
cảm xúc mới, tăng thêm hứng khởi trong học 
tập, tăng tính tương tác kết nối giữa người 
dạy và học. 

Không những thế, các bài giảng trên màn 
hình tương tác đều được ghi lại dưới dạng 
video để cung cấp cho học sinh học trực 
tuyến tại nhà. Có thể thấy, việc trang bị các 
thiết bị dạy học như màn hình tương tác của 
trường Lê Quý Đôn không những cho thấy 
mục đích tiếp cận với các phương pháp giáo 
dục hiện đại trên thế giới theo thời đại công 
nghệ 4.0 mà còn chứng tỏ sự ưu thế trong 
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bối cảnh việc dạy học online cho học sinh 
liên tục bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19. 

Đưa vào hoạt động trường mầm non 
mới 

 

Đầu năm 2021, Trường Mầm non Lê Quý 
Đôn được xây mới tại phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết đi vào hoạt động. Ngôi 
trường mới được xây theo mô hình trường 
chuẩn quốc gia chất lượng cao với tổng diện 
tích hơn 11.000m2, cơ sở vật chất kiên cố, 
chất lượng cao với thiết bị hiện đại. Cụ thể, 
trường có 7 khu sân chơi, hồ bơi tích hợp 
công viên nước, phòng giáo dục thể chất có 
đầy đủ thiết bị, đảm bảo an toàn để luyện tập 
thể dục, thể thao và các hoạt động giáo dục 
của nhà trường. Mỗi phòng học trang bị đèn 
quạt, máy lạnh, tivi 65 inch, projector, có khu 
vệ sinh độc lập cho từng lớp học. Diện tích 
mỗi phòng học 105m2 đảm bảo đủ không 
gian học tập, vui chơi, sinh hoạt cho trẻ. 

Bên cạnh việc tạo ra một môi trường học 
tập khang trang, an toàn và hiện đại, Ban 
giám hiệu trường mầm non Lê Quý Đôn còn 
chú trọng đến việc tổ chức và hoạt động của 
Trường. Nhằm xây dựng mô hình giáo dục 
phát triển toàn diện cho trẻ về trí tuệ và thể 
chất, nhà trường đã chú trọng tạo dựng môi 
trường giáo dục an toàn, thân thiện, đầy tình 
thương và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 
quản lý, giáo viên và nhân viên; đáp ứng kịp 
thời nhu cầu học tập của trẻ độ tuổi từ 6 
tháng tuổi đến 5 tuổi trên địa bàn thành phố 
Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói 

chung. Trẻ không chỉ được giáo dục theo 
chương trình được quy định bởi Bộ Giáo dục 
và Đào tạo mà còn được chú trọng phát hiện 
và phát triển sở trường, tiềm năng cá nhân 
thông qua việc tham gia các hoạt động ngoại 
khóa và các lớp năng khiếu như tiếng Anh, 
Tin học, aerobic, bơi lội, thể thao… 

 

Qua 5 năm hoạt động, trường mầm non 
Lê Quý Đôn đã hình thành được môi trường 
học tập nề nếp, thân thiện, có chất lượng 
giáo dục cao, tạo được sự tin tưởng, yên 
tâm cho phụ huynh. Thành quả đó là công 
sức của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 
trường mầm non Lê Quý Đôn, đồng thời là 
minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng 
giáo dục của nhà trường. 

Với những đổi mới mang tính chiến lược, 
hệ thống trường học Lê Quý Đôn đã, đang 
và sẽ tiếp tục là môi trường giáo dục chất 
lượng, uy tín, là nơi phụ huynh gửi gắm 
những kì vọng của con em mình. 

 

PV // https://giaoducthoidai.vn.- 2021 
(ngày 31 tháng 3) 

https://giaoducthoidai.vn/giao-
duc/truong-lien-cap-le-quy-don-phan-thiet-

dot-pha-doi-moi-mo-hinh-truong-tu-thuc-
mv8E6WlGR.html 

 

 

.  

 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-lien-cap-le-quy-don-phan-thiet-dot-pha-doi-moi-mo-hinh-truong-tu-thuc-mv8E6WlGR.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-lien-cap-le-quy-don-phan-thiet-dot-pha-doi-moi-mo-hinh-truong-tu-thuc-mv8E6WlGR.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-lien-cap-le-quy-don-phan-thiet-dot-pha-doi-moi-mo-hinh-truong-tu-thuc-mv8E6WlGR.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-lien-cap-le-quy-don-phan-thiet-dot-pha-doi-moi-mo-hinh-truong-tu-thuc-mv8E6WlGR.html
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III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A KHÁM BỆNH, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 

rong 2 ngày từ 19 - 20/3/2021, Đoàn 
công tác Bệnh viện Quân y 7A do Đại 
tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Quang Trí, Giám 

đốc bệnh viện làm trưởng đoàn đã tổ chức 
khám bệnh, tặng quà nhân dân xã Hàm 
Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận. 

Tại đây, đại diện Bệnh viện Quân y 7A đã 
tổ chức ký kết thực hiện phong trào thi đua 
“Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì 
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 
giai đoạn 2021 - 2023. 

Đại diện Đoàn thực hiện ký kết. 

Sau buổi ký kết, Đoàn cùng với cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể xã Hàm Chính tiến 
hành khảo sát, hỗ trợ xây 1 căn nhà tình 
nghĩa với tổng kinh phí 70 triệu đồng. 

 
Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Quang Trí thăm hỏi, tặng 
quà cho các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Ngày 20/3/2021, trong không khí trang 
nghiêm, thành kính, Đoàn công tác đã thay 
mặt cho tập thể cán bộ, nhân viên, người lao 
động Bệnh viện Quân y 7A dâng hương 
tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng 
hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 
Các bác sĩ của bệnh viện thăm khám cho bà con trên 
địa bàn. 

Đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức 
khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng 200 suất 
quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn, tổng trị giá 60 triệu đồng; thăm, 
tặng quà cho 6 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng 
với số tiền 6 triệu đồng. 

 
Tuấn Anh // 

 https://baoquankhu7.vn/.- 2021 
 (ngày 21 tháng 3) 

https://baoquankhu7.vn/benh-vien-quan-
y-7a-kham-benh-tang-qua-gia-dinh-chinh-

sach-1853756108-0022029s35510gs 

 
 

T 

https://baoquankhu7.vn/benh-vien-quan-y-7a-kham-benh-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-1853756108-0022029s35510gs
https://baoquankhu7.vn/benh-vien-quan-y-7a-kham-benh-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-1853756108-0022029s35510gs
https://baoquankhu7.vn/benh-vien-quan-y-7a-kham-benh-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-1853756108-0022029s35510gs
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CỨU NẠN THÀNH CÔNG 7 THUYỀN VIÊN TRÊN TÀU BẠCH ĐẰNG SG- 8981 
BỊ CHÌM TRÊN BIỂN 

gày 14-3, Đồn Biên phòng Mũi Né, 
BĐBP Bình Thuận phối hợp với lực 
lượng chức năng cứu nạn thành 

công 7 thuyền viên trên tàu Bạch Đằng SG- 
8981 bị chìm tại vùng biển Mũi Né (Bình 
Thuận). 

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Mũi Né kiểm tra sức 
khỏe thuyền viên tàu Bạch Đằng SG-8981. Ảnh: Đình 
Phú 

Lúc 18 giờ 30 phút ngày 14-3, tàu Bạch 
Đằng SG- 8981 gồm 7 thuyền viên do anh 
Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1986, trú tại 
Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trên tàu chở 
1.468 tấn tro xỉ than đang trên hành trình từ 
cảng Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận) đi cảng 
Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Khi đi qua vùng 
biển Mũi Né, cách bờ khoảng 1,5 hải lý về 
hướng Đông thì tàu bị phá nước, khi bị chìm, 
trên tàu đang chứa 2.200 lít dầu chạy tàu. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn 
Biên phòng Mũi Né, BĐBP Bình Thuận đã 
nhanh chóng cử lực lượng cùng 2 ca nô ra 
hiện trường, phối hợp với nhân viên cứu hộ 
của Resort Padanus (Mũi Né) cứu được 5 
thuyền viên. Đến 20 giờ cùng ngày, 2 thuyền 
viên còn lại cũng được cứu hộ an toàn. 

Sau khi cứu vớt các thuyền viên, Đồn 
Biên phòng Mũi Né đã đưa các thuyền viên 
về đơn vị kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. 

Hiện, sức khỏe và tinh thần của 7 thuyền 
viên cơ bản đã ổn định. Đơn vị đã báo cáo 
Bộ Chỉ BĐBP Bình Thuận và đang phối hợp 
với các lực lượng chức năng triển khai các 
biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, cảnh báo 
cho các phương tiện đang hoạt động trên 
biển tránh xa khu vực tàu Bạch Đằng bị 
chìm. 

Đình Phú // 
https://www.bienphong.com.vn.- 2021 

(ngày 16 tháng 3) 

https://www.bienphong.com.vn/cuu-nan-
thanh-cong-7-thuyen-vien-tren-tau-bach-

dang-sg-8981-bi-chim-tren-bien-
post437964.html

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

ĐỐI PHÓ HẠN HÁN THEO NGUYÊN TẮC THỨ TỰ ƯU TIÊN 

ình Thuận triển khai công tác ứng phó 
hạn hán theo nguyên tắc thứ tự ưu 
tiên, nước sinh hoạt, chăn nuôi, nước 

tưới cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao. 

Các hồ phía Nam cạn kiệt 

Năm 2020, tình hình thời tiết trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận không thuận lợi, lượng mưa 
không đều. Trong đó, các hồ thủy lợi ở phía 
Bắc đã tích trữ nước đạt 100% theo dung 
tích thiết kế. Ngược lại, các hồ phía Nam đạt 
thấp, mới chỉ trên dưới 50% so với dung tích 
thiết kế. 

Do đó, vụ lúa đông xuân 2020 - 2021, tỉnh 
Bình Thuận phải điều chỉnh cắt giảm diện 
tích sản xuất 290ha tại 2 huyện Hàm Thuận 

Nam và La Gi để ưu tiên nước sinh hoạt, 
đồng thời thực hiện giảm phiên tưới cho cây 
thanh long do nguồn nước tưới không đảm 
bảo. Trong đó, khu vực hồ Ba Bàu (Hàm 
Thuận Nam) chỉ bảo đảm 1 phiên nước tưới 
thanh long. 

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công 
trình thủy lợi Bình Thuận, đến ngày 8/3, 
lượng nước hữu ích còn lại trong các hồ 
chứa thủy lợi trên toàn tỉnh (bao gồm cả hồ 
Sông Lũy) 154,2 triệu m3, đạt 42,5% so 
dung tích hữu ích thiết kế. 

Đáng chú ý, nhiều hồ mực nước còn lại 
rất thấp như: hồ Sông Móng 3,05 triệu m3, 
đạt 8,9% dung tích thiết kế; hồ Sông Dinh 3 

N 

B 

https://www.bienphong.com.vn/cuu-nan-thanh-cong-7-thuyen-vien-tren-tau-bach-dang-sg-8981-bi-chim-tren-bien-post437964.html
https://www.bienphong.com.vn/cuu-nan-thanh-cong-7-thuyen-vien-tren-tau-bach-dang-sg-8981-bi-chim-tren-bien-post437964.html
https://www.bienphong.com.vn/cuu-nan-thanh-cong-7-thuyen-vien-tren-tau-bach-dang-sg-8981-bi-chim-tren-bien-post437964.html
https://www.bienphong.com.vn/cuu-nan-thanh-cong-7-thuyen-vien-tren-tau-bach-dang-sg-8981-bi-chim-tren-bien-post437964.html
https://www.bienphong.com.vn/cuu-nan-thanh-cong-7-thuyen-vien-tren-tau-bach-dang-sg-8981-bi-chim-tren-bien-post437964.html
https://www.bienphong.com.vn/cuu-nan-thanh-cong-7-thuyen-vien-tren-tau-bach-dang-sg-8981-bi-chim-tren-bien-post437964.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-tag32052/
https://nongnghiep.vn/nuoc-sinh-hoat-tag71708/
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còn 12,5% so với dung tích thiết kế; hồ Tà 
Mon còn 32,7% so với dung tích thiết kế; hồ 
Núi Đất còn 34,3% so với dung tích thiết kế; 
hồ Sông Phan còn 36,5% so với dung tích 
thiết kế. Đối với 2 hồ thủy điện, hiện còn 422 
triệu m3/774 triệu m3, đạt 54,5% so với dung 
tích thiết kế. 

Hồ Sông Móng tiếp nước cho các hồ để dự trữ nước 
cho các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt hiện nguồn 

nước cũng đã cạn kiệt. Ảnh: KS. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, các địa 
phương hiện vẫn bảo đảm nguồn nước tưới 
cho cây trồng lâu năm đến 30/6 tới. Cũng 
như đảm bảo nước tưới vụ lúa đông xuân 
năm 2020 - 2021 tại các huyện Tuy Phong, 
Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức 
Linh và TP. Phan Thiết. 

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết: 
Hiện hồ sông Móng đã tiếp nước xong phiên 
cuối cùng cho hồ Đu Đủ và hồ Tân Lập để 
cung cấp nước thô và dự trữ nước cho nhà 
máy nước sinh hoạt Thuận Nam phục vụ 
nước sinh hoạt cho dân các xã Hàm Cường, 
Hàm Minh, Tân Thuận, Tân Lập và thị trấn 
Thuân Nam. Việc cung cấp nước sinh hoạt 
này đảm đảm bảo đến cuối tháng 6/2021, 
nhưng nước tưới cây thanh long chỉ đến hết 
tháng 3/2021. 

Bên cạnh đó, hồ sông Móng cũng đang 
chuyển phiên nước cuối cùng cho hồ Ba Bàu 
để phục vụ tưới cây thanh long cho các xã 
Hàm Thạnh, Mương Mán và cung cấp nước 
thô cho nhà máy nước Ba Bàu và nhà máy 
nước Mương Mán - Hàm Thạnh - Hàm Mỹ 
để phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân 
dân. 

Trước tình hình nguồn nước đang gần 
cạn kiệt, huyện đã khuyến cáo người dân 
chủ động đào ao tích trữ nước, nạo vét kênh 
mương, sông suối và không tổ chức sản 

xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 trên cây lúa 
và cây hoa màu. Cũng như khuyến cáo nông 
dân không chong đèn thanh long đối với các 
vùng không chủ động nguồn nước, tủ rơm 
giữ độ ẩm cho cây thanh long, nhằm hạn chế 
thiệt hại trong sản xuất. Nếu thiếu nước sinh 
hoạt xảy ra cục bộ, một số xã sẽ dùng 
phương tiện chuyên chở để cấp nước cho 
bà con. 

Ưu tiên cấp nước sinh hoạt trước, sản 
xuất sau 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, từ nay 
đến tháng 5 tới nếu trên địa bàn không có 
mưa, nguy cơ nhiều địa phương sẽ thiếu 
nước sinh hoạt. 

Trong đó, tại huyện Hàm Thuận Bắc có 
6.901 hộ/27.977 nhân khẩu; huyện Hàm Tân 
có 2.115 hộ/8.255 nhân khẩu; huyện Tánh 
Linh có 6.174 hộ; huyện Đức Linh có 9.486 
hộ/33.418 nhân khẩu; huyện Phú Quý có 
480 hộ/2.270 nhân khẩu và huyện Hàm 
Thuận Nam gồm các xã Tân Lập, Tân 
Thuận, Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Mỹ, 
Mương Mán, Hàm Thạnh sẽ thiếu nước sinh 
hoạt. 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 
thôn Bình Thuận đang nỗ lực thi công mở rộng đường 
ống nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân 
trong mùa khô. Ảnh: KS. 
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Trước nguy cơ trên, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã yêu cầu các 
sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp 
tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai 
thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các giải 
pháp, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 
4971 và Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh. 

Trong đó lưu ý triển khai thực hiện công 
tác ứng phó với hạn hán theo nguyên tắc, 
ưu tiên nước sinh hoạt, nước phục vụ chăn 
nuôi, nước tưới cây trồng lâu năm có giá trị 
kinh tế cao. Bên cạnh đó, khuyến cáo người 
dân không sản xuất ở những nơi có nguy cơ 
thiếu nước và chuyển sang sản xuất các loại 
cây trồng phù hợp, tiết kiệm nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở 
NN-PTNT trực tiếp làm việc với các địa 
phương có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt 
trong thời gian tới để chủ động điều chỉnh kế 
hoạch, đưa ra các phương án, tình huống và 
các giải pháp hiệu quả nhất để cung cấp 
nước sinh hoạt cho nhân dân kịp thời, tránh 
để thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời 
sống của nhân dân. 

Trước nguy cơ trên, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã yêu cầu các 
sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp 
tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai 
thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các giải 
pháp, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 
4971 và Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh. 

Trong đó lưu ý triển khai thực hiện công 
tác ứng phó với hạn hán theo nguyên tắc, 
ưu tiên nước sinh hoạt, nước phục vụ chăn 
nuôi, nước tưới cây trồng lâu năm có giá trị 
kinh tế cao. Bên cạnh đó, khuyến cáo người 
dân không sản xuất ở những nơi có nguy cơ 
thiếu nước và chuyển sang sản xuất các loại 
cây trồng phù hợp, tiết kiệm nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở 
NN-PTNT trực tiếp làm việc với các địa 

phương có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt 
trong thời gian tới để chủ động điều chỉnh kế 
hoạch, đưa ra các phương án, tình huống và 
các giải pháp hiệu quả nhất để cung cấp 
nước sinh hoạt cho nhân dân kịp thời, tránh 
để thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng đến đời 
sống của nhân dân. 

Giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu nước 
sinh hoạt 

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT Bình Thuận, 
để tránh tình trạng thiếu nước sinh hoạt 
trong thời gian tới, các địa phương cần đẩy 
mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước hợp lý, tiết 
kiệm, đúng mục đích, không tự ý tổ chức sản 
xuất tại các vùng, khu vực không bảo đảm 
được nguồn nước để ưu tiên phục vụ cho 
sinh hoạt. Bên cạnh đó, cần triển khai đắp 
đập tạm, đắp bờ bao trên các tuyến sông, 
suối tự nhiên và các vùng trũng thấp để dự 
trữ nước. Triển khai đào ao, khoan giếng 
theo hình thức tập trung tại những nơi không 
thể kéo nguồn nước đến. Xây bể chứa nước 
tại hộ gia đình, trang bị các bồn chứa nước 
tại trụ sở thôn, khu phố, UBND xã, phường, 
thị trấn để cung cấp nước sinh hoạt cho 
nhân dân. Ngoài ra, cần rà soát, thống kê 
nhu cầu đầu tư nâng cấp công suất nhà máy 
và mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước 
tại các công trình cấp nước tập trung nông 
thôn đang khai thác sử dụng trên địa bàn 
tỉnh, kịp thời đề xuất UBND xem xét bố trí 
kinh phí đầu tư. 

 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 9 tháng 3) 

https://nongnghiep.vn/doi-pho-han-han-
theo-nguyen-tac-thu-tu-uu-tien-

d285734.html 

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

HOÀN TẤT HÚT 2.000 LÍT DẦU TRÊN TÀU BẠCH ĐẰNG BỊ CHÌM 
Ở BIỂN MŨI NÉ 

 giờ ngày 21-3, khoảng 2.000 lít 
dầu chạy máy trên tàu Bạch Đằng 
bị chìm ở vùng biển Mũi Né, TP 

Phan Thiết (Bình Thuận) đã được hút hết ra 
khỏi tàu, tránh nguy cơ ô nhiễm do sự cố 
tràn dầu. 11 

https://nongnghiep.vn/doi-pho-han-han-theo-nguyen-tac-thu-tu-uu-tien-d285734.html
https://nongnghiep.vn/doi-pho-han-han-theo-nguyen-tac-thu-tu-uu-tien-d285734.html
https://nongnghiep.vn/doi-pho-han-han-theo-nguyen-tac-thu-tu-uu-tien-d285734.html
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Ngay sau khi được Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Thuận ký phê duyệt 
phương án hút dầu trên tàu Bạch Đằng bị 
chìm vào ngày 20-3, Công ty Trường Tâm 
đã triển khai nhân lực, các phương tiện, thiết 
bị chuyên dùng phục vụ cho việc bơm hút 
dầu. 

 

Công ty TNHH Vận tải biển Trường Tâm (Công ty 
Trường Tâm) là đơn vị triển khai thực hiện hút dầu 
theo Hợp đồng đã ký với Công ty CP Đầu tư ĐMK 
(chủ tàu Bạch Đằng). 

Sáng 21-3, công việc hút dầu được tiến 
hành. Đơn vị hút dầu đã thực hiện các bước: 
Thả phao quây dầu dài 200m, cao 1,1m 
xuống nước chung quanh phía sau lái tàu, 
theo hình chữ U đón dòng chảy con nước 
tính từ phần nổi của tàu; các thợ lặn xuống 
nước khảo sát vị trí két dầu, tiến hành ráp hệ 
thống ống bơm hút dầu vào ống thông hơi 
của két dầu trên tàu và thực hiện việc bơm 
hút dầu từ tàu Bạch Đằng lên két chứa của 
tàu lặn. 

Lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Sở TN và MT tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường 
giám sát đơn vị hút dầu thực hiện theo đúng phương 
án đã được phê duyệt. 

Ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch UBND 
TP Phan Thiết đã trực tiếp đến hiện trường 
cho biết, lãnh đạo địa phương cùng Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, Sở TN và MT Bình Thuận 

kiểm tra, giám sát suốt quá trình Công ty 
Trường Tâm triển khai hút dầu với yêu cầu 
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng hải 
trong khu vực; đặc biệt là phải bảo đảm về 
môi trường. Việc hút dầu phải thực hiện 
khẩn trương và nhanh chóng. 

Thượng tá Dương Văn Thiết, Phó Tham 
mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
(BĐBP) tỉnh Bình Thuận cho biết: “Nhằm 
bảo đảm việc hút dầu an toàn tuyệt đối, 
BĐBP đã triển khai lực lượng, phương tiện 
tổ chức phong tỏa, bảo vệ an ninh trật tự khu 
vực tàu bị chìm; đồng thời hỗ trợ đơn vị hút 
dầu thả phao quây để ngăn sự cố tràn dầu 
ra ngoài và sẵn sàng cơ động sử dụng giấy 
thấm dầu để hút dầu rò rỉ ra ngoài. Cùng với 
đó, chúng tôi phối hợp địa phương và ngành 
chức năng giám sát đơn vị hút dầu thực hiện 
theo đúng phương án đã được phê duyệt”. 

Thợ lặn xuống nước tiến hành ráp hệ thống ống bơm 
hút dầu và thực hiện việc bơm hút dầu từ tàu Bạch 
Đằng.  

Sau khoảng 15 phút, hơn 4m3 cả dầu lẫn 
nước trong hai két dầu của tàu bị chìm đã 
được hút hết. Quá trình thực hiện trong 
khoảng 4 giờ. Tất cả đều bảo đảm an toàn 
tuyệt đối cả về người phương tiện, thiết bị và 
môi trường. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng 
hiện trường, Công ty Trường Tâm cho biết, 
quá trình triển khai hút dầu trên tàu Bạch 
Đằng được tiến hành rất thuận lợi nhờ có sự 
giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan chức năng 
của tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận 
để chúng tôi hoàn thành được công việc của 
mình. 

“Mặc dù tình hình trên biển có sóng, 
nhưng chúng tôi cố gắng làm việc trong điều 
kiện thời tiết không được bảo đảm lắm vì 
nếu để đến ngày mai có gió mùa thời tiết sẽ 
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rất phức tạp hơn. Đến thời điểm này, chúng 
tôi khẳng định toàn bộ số dầu trên tàu đã 
được hút hết và không có sự cố tràn dầu xảy 
ra", ông Hùng cho biết thêm. 

Ông Trần Bảo Tín, đại diện Công ty CP 
Đầu tư ĐMK (chủ tàu Bạch Đằng) cho biết, 
thời gian thực hiện hút dầu trên tàu Bạch 
Đằng đã hoàn thành vượt dự kiến, không 
còn nguy cơ xảy ra sự cố ô nhiễm do tràn 
dầu. Đơn vị chủ tàu đang xây dựng phương 

án để hút 1.500 tấn tro xỉ trên tàu và tiến 
hành trục vớt tàu trong thời gian sớm nhất. 

 

Đình Châu //  
https://nhandan.com.vn/.- 2021  

(ngày 21 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/vi-moi-truong-
xanh/hoan-tat-hut-2-000-lit-dau-tren-tau-

bach-dang-bi-chim-o-bien-mui-ne-639236/ 

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

LÊN PHƯƠNG ÁN HÚT 2.200 LÍT DẦU DO TỪ TÀU CHÌM 
TRÊN BIỂN MŨI NÉ 

ở TNMT tỉnh Bình Thuận cho biết tàu 
Bạch Đằng chứa khoảng 2.200 lít dầu 
DO. Đơn vị này đang lên phương án 

tiếp cận để tiến hành hút dầu và trục vớt tàu. 

Sáng 17/3, trao đổi với Zing, đại diện Sở 
Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Bình 
Thuận cho biết sở đang báo cáo UBND tỉnh 
về phương án khảo sát thực địa, tiến hành 
hút dầu và trục vớt tàu Bạch Đằng bị chìm 
tại vùng biển Mũi Né, TP Phan Thiết. Hiện, 
bên trong tàu Bạch Đằng còn khoảng 2.200 
lít dầu DO.  

“Khi tàu xảy ra sự cố, thuyền trưởng tàu 
Bạch Đằng đã cho khóa các van an toàn 
khoang chứa dầu. Hiện, khả năng xảy ra sự 
cố tràn dầu khó xảy ra”, đại diện Sở TNMT 
cho biết. 

Tàu Bạch Đằng đang nằm cách bờ khoảng 300 m. 
Ảnh: Nguyễn Thanh. 

Cũng theo đại diện Sở TNMT Bình Thuận, 
sau khi khảo sát thực địa, sở sẽ yêu cầu chủ 
tàu Bạch Đằng lên phương án và thuê đơn 

vị chuyên nghiệp hút dầu và trục vớt tàu 
Bạch Đằng. 

Còn chủ tàu hàng Bạch Đằng cho biết 
1.500 tấn tro bay (bụi xỉ than) được chứa 
trong các thùng chuyên dùng, đảm bảo độ 
kín tuyệt đối nên không có nguy cơ ảnh 
hưởng đến môi trường biển. 

Liên quan vụ việc, ngày 16/3, UBND tỉnh 
Bình Thuận ra công văn hỏa tốc gửi các đơn 
vị liên quan về việc triển khai công tác ứng 
phó sự cố tràn dầu, trục vớt tàu Bạch Đằng. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở 
TNMT chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Bình 
Thuận, UBND TP Phan Thiết và các sở 
ngành liên quan khẩn trương triển khai 
phương án ứng phó sự cố tràn dầu, chuẩn 
bị các lực lượng, phương tiện sẵn sàng các 
biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu; đảm bảo 
giải quyết hiệu quả sự cố, phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường trong khu vực. 

Tỉnh Bình Thuận cũng giao Cảng vụ Hàng 
hải Bình Thuận hướng dẫn chủ tàu Bạch 
Đằng khẩn trương lên phương án và tiến 
hành trục vớt tàu bị nạn theo quy định. 

Trước đó, tàu vận tải Bạch Đằng có trọng 
tải 2.500 tấn chở theo 1.500 tấn tro than từ 
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận) đi cảng Nhơn Trạch 
(tỉnh Đồng Nai). 

Đến khoảng 18h30 ngày 14/3, tàu Bạch 
Đằng gặp sự cố rồi chìm cách bờ biển Mũi 
Né khoảng 0,5 hải lý. Thuyền trưởng 

S 
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Nguyễn Đức Trung (35 tuổi) phát tín hiệu 
cầu cứu rồi cùng các thuyền viên ôm phao 
nhảy xuống biển.  

Các thuyền viên tàu Bạch Đằng được cứu. Ảnh: Biên 
Phòng Bình Thuận. 

Gần 2 giờ sau, lực lượng thuộc Đồn Biên 
phòng Mũi Né đã cứu được 7 thuyền viên 
trên tàu Bạch Đằng và đưa vào bờ an toàn. 

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Bình Thuận, hiện tàu Bạch Đằng trôi dạt 
cách bờ khoảng 300 m. 

 

An Bình // https://zingnews.vn.- 2021 
(ngày 17 tháng 3) 

https://zingnews.vn/len-phuong-an-hut-
2200-lit-dau-do-tu-tau-chim-tren-bien-mui-

ne-post1193968.html 

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

MÔI TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN XANH - SẠCH - ĐẸP 

ó là đánh giá của Đoàn giám sát của 
Uỷ ban KHCN&MT Quốc hội khi đi 
thực tế kiểm tra, giám sát về vấn đề 

môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh 
Tân (Bình Thuận) vào trung tuần tháng 3 
vừa qua. 

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Uỷ ban 
KHCN&MT Quốc hội và đoàn công tác kiểm tra và ghi 
nhận quanh khu vực kho than không có bụi phát tán. 

Đoàn công tác do ông Phan Xuân Dũng - 
Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT Quốc hội làm 
trưởng đoàn và có sự tham gia của đại diện 
lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường), Cục Kỹ thuật an 
toàn và An toàn môi trường (Bộ Công 
Thương), Vụ KHCN&MT (Bộ Xây dựng)… 

Đoàn đã khảo sát công tác bảo vệ môi 
trường, kiểm tra kênh nước làm mát chung, 
kho than, ghi nhận các thông số giám sát 
nước thải, khí thải, bãi xỉ của các nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh 
Tân 4.  

Ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 
đại diện các đơn vị trong Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân đã báo cáo cho Đoàn về tình hình 
sản xuất kinh doanh và công tác bảo vệ môi 
trường, các giải pháp thực hiện và các kiến 
nghị để hỗ trợ đảm bảo công tác sản xuất 
điện.  

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường và 
nghe báo cáo về tình hình sản xuất điện của 
các nhà máy trong Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân, ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy 
ban KHCN&MT biểu dương công tác xây 
dựng cảnh quan, quản lý bảo vệ môi trường 
của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, đồng thời 
đánh giá môi trường xung quanh nhà máy 
hiện tại đang rất xanh - sạch - đẹp, không có 
bụi bặm. Qua báo cáo tại chương trình làm 
việc cho thấy, phần lớn các kết luận của 
Đoàn vào các lần công tác trước đều đã 
được các nhà máy đã nghiêm túc thực hiện 
như việc cấp giấy phép sử dụng mặt nước, 
cấp giấy phép xả nước thải, xử lý phun 

Đ 
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sương chống bụi tại kho than, mở rộng mái 
che mới tại kho than…Khu nước thải, kênh 
nước làm mát rất trong, rất sạch, san hô đã 
xuất hiện ngay trên kè cảng than Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.  

Đại diện các Bộ ngành cũng đã nhận xét 
đánh giá về công tác bảo vệ môi trường, việc 
thực hiện các kiến nghị của Đoàn trong đợt 
giám sát trước. Đồng thời đã giải đáp các 
vấn đề liên quan ý kiến của các đơn vị về 
công tác đảm bảo môi trường trong sản 
xuất, việc giải quyết vấn đề tiêu thụ tro xỉ tại 
các nhà máy trong Trung tâm Điện lực Vĩnh 
Tân, công tác giám sát môi trường… để 
cùng với các sở ban ngành tỉnh Bình Thuận, 
Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận thảo luận, đề 
ra các giải pháp tích cực, cùng tháo gỡ và 
kiến nghị Quốc hội xem xét những khó khăn, 
vướng mắc đang gặp phải trong thực tiễn 
của địa phương, đơn vị. 

San hô đã sinh trưởng tự nhiên ngay trên kè cảng 
than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 

Tìm giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ 

Tuy nhiên, ông Phan Xuân Dũng đề nghị 
cần làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ vướng 
mắc về việc tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm Nhiệt 
điện Vĩnh Tân trước nghịch lý tại một số địa 
phương, nhà máy khác, tro xỉ được tiêu thụ 
toàn bộ, thậm chí được bán cho doanh 
nghiệp với giá thỏa thuận.  

Ông Phan Xuân Dũng cũng yêu cầu trên 
cơ sở các thông số về hiệu quả hoạt động 
tương ứng với công nghệ đốt than tại các 
nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân, Đoàn giám sát cần tổng hợp, kết 
luận để tham mưu cho Chính phủ trong lựa 
chọn công nghệ, nhà đầu tư, phương thức 

đầu tư, hình thức vận hành, công nghệ tiếp 
nhận/truyền tải than… để đảm bảo hiệu quả 
đầu tư tối ưu nhất. 

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban 
KHCN&MT phát biểu tại chương trình 

Theo ông Trần Văn Minh - Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban KHCN&MT Quốc hội, các nhà máy 
thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã hoàn 
chỉnh các thủ tục bảo vệ môi trường theo 
quy định của pháp luật, thực hiện tốt công 
tác truyền thông, công khai thông số quan 
trắc khí thải, nước làm mát trên bảng điện tử 
trước nhà máy để người dân xung quanh 
giám sát, theo dõi.  

Các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam nói chung đã đầu tư nhiều thiết bị, thực 
hiện có hiệu quả nhiều giải pháp bảo vệ môi 
trường, đẩy mạnh việc tiêu thụ tro xỉ và đạt 
được nhiều kết quả. Năm 2020, lượng tro xỉ 
tiêu thụ đã đạt 83,46%, cao hơn hẳn năm 
2019, đồng thời khắc phục và có các biện 
pháp lưu trữ tạm thời, quản lý chất thải nguy 
hại.  

Ông Trần Văn Minh cũng yêu cầu Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà máy 
trong Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân hoàn 
thiện báo cáo chuyên đề và đưa kiến nghị về 
việc hỗ trợ cơ chế để đẩy mạnh tiêu thụ tro 
xỉ nhiệt điện than. Các nhà máy trong Trung 
tâm Điện lực Vĩnh Tân cần duy trì công tác 
bảo vệ môi trường, tiếp tục phát huy, trồng 
thêm cây xanh trong khuôn viên và các khu 
vực xung quanh. 

P.V // https://tienphong.vn.- 2021 
(ngày 31 tháng 3) 

https://tienphong.vn/moi-truong-tai-trung-
tam-nhiet-dien-vinh-tan-xanh-sach-dep-

post1324450.tpo
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NÂNG PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN - LAO ĐỘNG  

gày 13-3, Công đoàn Tổng Công ty 
Nông nghiệp Sài Gòn đã triển khai 
chương trình phúc lợi cho đoàn viên 

năm 2021. 

Công đoàn Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn ký kết 
thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Sản xuất Nông 
sản Kim Sáng 

Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghỉ 
dưỡng sinh thái do CĐ tổng công ty phối hợp 
với Công ty CP Đầu tư CBM - Tài Phú Kega 
Lighthouse Resort (quận 1, TP HCM) thực 

hiện. Đoàn viên - lao động nghỉ dưỡng tại 
Kega Lighthouse Resort (huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận) sẽ được ưu đãi trực 
tiếp từ 10%-50% các dịch vụ, sản phẩm. 
Công ty CP Đầu tư CBM - Tài Phú Kega 
Lighthouse Resort đã tặng 1.000 voucher 
cho đoàn viên - lao động tổng công ty. 

Song song đó, CĐ tổng công ty tiếp tục ký 
thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Chăn 
nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn, Công 
ty CP Chế biến Thủy hải sản Liên Thành và 
Công ty CP Sản xuất Nông sản Kim Sáng 
nhằm cung cấp những sản phẩm thiết yếu 
với mức giá ưu đãi từ 20%-50% cho đoàn 
viên - lao động. 

H.Đào // https://nld.com.vn.- 2021 
(ngày 14 tháng 3) 

https://nld.com.vn/cong-doan/nang-phuc-
loi-cho-doan-vien-lao-dong-

2021031319524173.htm 

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

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH: ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NGHÈO 
Ở BÌNH THUẬN  

HCSXH tỉnh Bình Thuận triển khai 
nhiều giải pháp thiết thực nhằm đáp 
ứng nhu cầu vay vốn của người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác 
trên địa bàn tỉnh. 

Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, hộ dân ở tỉnh Bình 
Thuận có điều kiện phát triển cây Thanh Long 

Điểm sáng trong công cuộc giảm 
nghèo 

Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Thuận 
Phạm Anh Đức cho biết: “Trong giai đoạn 

2011 - 2020, NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã 
tập trung nhiều nguồn lực, triển khai nhiều 
giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu 
vay vốn của người nghèo và các đối tượng 
chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Qua đó, 
góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ 
nghèo trong giai đoạn 2011 - 2015 giảm từ 
9,09% xuống còn 2,52% và trong giai đoạn 
2016 - 2020 giảm từ 5,81% xuống còn 
1,92% thời điểm cuối năm 2019. Đây có thể 
coi là điểm sáng của công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh 
Bình Thuận.” 

Cùng với việc tăng thêm các chương trình 
tín dụng, đối tượng thụ hưởng đa dạng hơn, 
cơ cấu sử dụng vốn đã có sự thay đổi. Giai 
đoạn 2011 - 2020, các đối tượng cho vay đã 
được mở rộng, đáp ứng nhu cầu vay vốn 
cho nhiều đối tượng trên các lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện sinh 
hoạt... Đây là những chương trình cho vay 
được các cấp chính quyền và nhân dân 

N 
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nhiệt tình đón nhận. Thông qua nguồn vốn 
tín dụng chính sách xã hội đã giúp gần 
33.062 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, 
tạo việc làm cho trên 16 nghìn lao động; giúp 
trên 50 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn 
được vay vốn để trang trải chi phí học tập; 
xây dựng trên 156 nghìn công trình cung cấp 
nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh 
ở nông thôn; 2.474 căn nhà ở cho hộ nghèo 
và 110 khách hàng được vay vốn để mua, 
thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc 
cải tạo, sữa chữa nhà để ở theo Nghị định 
số 100/2015/NĐ-CP… Đặc biệt, kể từ khi có 
Chỉ thị số 40, cấp ủy, chính quyền địa 
phương đã dành sự quan tâm lớn cho công 
tác giảm nghèo, chỉ đạo quyết liệt trong việc 
tập trung nguồn lực để thực hiện các 
chương trình tín dụng chính sách thông qua 
NHCSXH. Trên tinh thần đó, nguồn vốn 
nhận ủy thác tại địa phương được bổ sung 
hàng năm với tốc độ tăng tưởng khá cao, 
đến nay đạt trên 92 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
3%/tổng nguồn vốn; tăng 78 tỷ đồng 
(+557%) so với năm 2010 và tăng 72 tỷ đồng 
so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40-
CT/TW. 

Đem lại cơ hội cho nhiều hộ gia đình 
vươn lên  

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã tiếp sức cho 
nhiều hộ dân tỉnh Bình Thuận trong cuộc sống mưu 
sinh 

Một trong những chương trình giảm 
nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phải kể đến đó 
là chương trình tín dụng cho vay hộ mới 
thoát nghèo của NHCSXH. Thời gian qua, 
nhờ có chương trình này mà hiều hộ gia đình 
đã thoát nghèo mạnh dạn mở rộng SXKD, 
từng bước nâng cao cuộc sống. 

Tại thị xã La Gi, 10 năm qua, chương trình 
cho vay hộ mới thoát nghèo đã phát huy tối 
đa hiệu quả và được xem là “đòn bẩy” giúp 
cho biết bao nhiêu hộ gia đình thoát nghèo 
bền vững và có được cuộc sống ấm no, 
sung túc hơn. Chị Nguyễn Lâm Anh Thu ở 
khu phố 4, phường Tân Thiện, thị xã La Gi 
là một điển hình. 

Hơn 12 năm trước, gia đình chị là một 
trong những hộ nghèo của phường Tân 
Thiện khi chồng chị chẳng may bị đột qụy, 
sau một thời gian dài cố gắng chạy chữa 
thuốc thang vẫn mất đi khả năng lao động; 
hai con thì đang tuổi học… Gánh nặng kinh 
tế dồn lên vai chị Thu, nhưng nhờ được tiếp 
cận nguồn vốn dành cho hộ nghèo của 
NHCSXH thị xã La Gi, gia đình chị Thu đã 
chính thức thoát nghèo vào năm 2018. Niềm 
vui được nhân lên khi gia đình chị xây dựng 
được căn nhà mới khang trang, sạch đẹp; 
hai người con của chị cũng được ăn học đến 
nơi đến chốn và có công ăn việc làm ổn định. 
Sau khi thoát nghèo, gia đình chị lại tiếp tục 
được vay 50 triệu đồng chương trình cho 
vay hộ mới thoát nghèo. Nhờ đó, chị Thu có 
thêm đồng vốn để phát triển công việc kinh 
doanh của gia đình. 

Cũng như chị Thu, nhìn ngôi nhà khang 
trang của gia đình anh Lê Thanh Bình ở thôn 
7, xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, không ai 
nghĩ gia đình anh trước đây là hộ cận nghèo. 
Không giấu được niềm vui, anh Bình chia sẻ: 
“Trước đây, kinh tế gia đình rất bấp bênh, do 
không có nghề nghiệp ổn định, không có đất 
sản xuất, lại phải nuôi con ăn học. Cuộc 
sống của cả gia đình chỉ nhờ vào mấy luống 
rau, tằn tiện lắm thì chỉ đủ ăn. Được biết 
NHCSXH triển khai cho vay ưu đãi đối với 
các hộ mới thoát nghèo, tôi có nhu cầu và 
được hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn, được 
NHCSXH huyện giải ngân cho vay 50 triệu 
đồng”. 

Có vốn trong tay, anh Bình tiếp tục phát 
triển vườn rau, nuôi hơn 20 con dê. Nhờ có 
kinh nghiệm trong việc chọn từng loại rau 
trồng phù hợp vào từng thời gian nhất định, 
rau gia đình anh trồng vừa trúng mùa vừa 
trúng giá. Mỗi năm, gia đình anh thu lãi từ 70 
- 80 triệu đồng. Tích lũy, anh mua được đất, 
cất được nhà ở kiên cố, hoàn thành ước mơ 
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cho con trai trờ thành kỹ sư cơ khí và đặc 
biệt là gia đình chị không sợ tái nghèo. 

Trong 10 năm (2011 - 2020), doanh số 
cho vay đạt 5.869 tỷ đồng với trên 312 nghìn 
lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu 
nợ đạt 4.070 tỷ đồng. Tổng dư nợ các 
chương trình tín dụng chính sách đến 
30/11/2020 đạt 2.923 tỷ đồng, tăng 1.790 tỷ 
đồng (+1,73 lần) so với năm 2010, tỷ lệ tăng 
trưởng bình quân hàng năm đạt 10%, với 

trên 100 nghìn khách hàng còn dư nợ, bình 
quân dư nợ 29,2 triệu đồng/khách hàng. 

 
Phạm Huệ // 

https://www.tienphong.vn.- 2021 
 (ngày 11 tháng 3) 

https://www.tienphong.vn/kinh-te/ngan-
hang-chinh-sach-dong-hanh-cung-nguoi-

ngheo-o-binh-thuan-1804922.tpo

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

NHO BÌNH THUẬN: TRÁI NGỌT NƠI NẮNG GIÓ 

rên mảnh đất cằn cỗi đầy nắng và gió 
của Bình Thuận, xã Phước Thể, 
huyện Tuy Phong đang phát triển 

vườn nho và trở thành điểm đến của nhiều 
du khách. 

Nằm ven biển ở phía Đông Bắc tỉnh Bình 
Thuận, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong 
cách thành phố Phan Thiết khoảng 90 km. 
Đây được coi là vùng khô hạn nhất cả nước, 
mưa ít, nắng và gió nhiều, không có mùa 
đông giá rét. Vì vậy, phát triển nông nghiệp 
ở nơi đây vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đây 
là điều kiện lý tưởng để cây nho có thể phát 
triển. Nho là loại cây ưa sáng, thích hợp với 
nơi có khí hậu khô, không mưa nhiều. Có lẽ 
đây chính là lý do mà từ vài nhiều năm nay, 
người dân xã Phước Thể chọn trái nho làm 
sinh kế của mình. 

Đến với Phước Thể, ta bắt gặp những 
trang trại nho bạt ngàn cùng những lời chào 
mời ghé thăm vườn nho tươi, bán rượu mật 
nho,... Những vườn nho này hiện đang tập 
trung chủ yếu tại thôn 1. 

Từ những bông hoa nho... 

 

 
Trở thành những vườn nho trĩu quả tại xã Phước Thể 

Anh Đoàn Tri Anh Tuấn, chủ đầu tư liên 
kết các vườn nho ở Phước Thể cho biết, nho 
trồng ở Phước Thể thường là nho hồng Nhật 
– loại nho có màu hồng tím, ăn rất giòn và 
nho xanh Ninh Thuận – vốn là giống nho có 
xuất xứ từ châu Âu, nơi xứ lạnh. Người nông 
dân tại đây một năm trồng 2 vụ nho, mỗi vụ 
kéo dài khoảng 4 tháng, trung bình mỗi vụ 
sẽ thu hoạch 1,2 – 1,5 tấn nho/1.000 m2. 

T 

https://www.tienphong.vn/kinh-te/ngan-hang-chinh-sach-dong-hanh-cung-nguoi-ngheo-o-binh-thuan-1804922.tpo
https://www.tienphong.vn/kinh-te/ngan-hang-chinh-sach-dong-hanh-cung-nguoi-ngheo-o-binh-thuan-1804922.tpo
https://www.tienphong.vn/kinh-te/ngan-hang-chinh-sach-dong-hanh-cung-nguoi-ngheo-o-binh-thuan-1804922.tpo


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03  năm 2021                                                      -63- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

Nho hồng Nhật có màu hồng tím, trái giòn và ngọt. 
1kg nho hồng nhật có giá rơi vào khoảng 180.000 
đồng. Một chùm nho nặng khoảng 600 - 700 gram. 

Nho xanh Ninh Thuận có vị ngọt thanh. 1 kg nho xanh 
có giá 110.000 đồng. 

Liên kết 20 hộ trồng nho, anh Tuấn đang 
quản lí một vườn nho rộng tới 3 ha, với năng 
suất khoảng 70- 80 tấn nho/năm. 

Sau khi thành lập liên kết các hộ trồng 
nho, anh Tuấn đã giúp bà con nơi đây liên 
kết với hơn 200 cửa hàng, kênh bán hàng 
có sẵn. Đầu ra không phải là vấn đề đối với 
những hộ dân trồng nho này. Tuy nhiên, 
nghề trồng nho vẫn còn là một nghề rất bấp 
bênh. “Nếu như mỗi 1.000 m2 đất, chúng tôi 
thu hoạch được 1,5 tấn thì bà con cũng đủ 
sống, nhưng nếu chỉ 1,2 tấn thì không ổn.” - 
anh Tuấn chia sẻ. Ví dụ như giống nho xanh 
Ninh Thuận, do có nguồn gốc từ xứ lạnh, 
giống này đậu hoa rất nhiều nhưng lại ít đậu 
trái. Khác với cây nho ôn đời có tuổi thọ lên 

tới 40 – 50 năm, cây nho ở vùng này thường 
chỉ có tuổi thọ khoảng 10 năm. 

Người nông dân thường bọc những chùm nho bằng 
ni lông để giảm thiểu các tác động từ bên ngoài đối 
với trái nho. 

Có lẽ vì vậy, nhiều người dân thôn 1, xã 
Phước Thể đang phát triển du lịch vườn nho 
để có thêm nguồn thu nhập. Du khách đến 
với vườn nho có thể tham quan, chụp ảnh 
và trực tiếp hái nho tươi cũng như thưởng 
thức rượu mật nho. Rượu mật nho, hay còn 
gọi là siro nho là một loại nước giải khát 
được ưa thích tại vùng Nam Trung Bộ này. 

Khách du lịch đến tham quan và chụp ảnh tại vườn 
nho 

Thu Thủy // 
https://congthuong.vn/.- 2021 

(ngày 18 tháng 3) 

https://congthuong.vn/nho-binh-
thuan-trai-ngot-noi-nang-gio-

153766.html 
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PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỤC VỚT TÀU BẠCH ĐẰNG BỊ CHÌM 
Ở MŨI NÉ 

gày 30-3, Cảng vụ Hàng hải Bình 
Thuận cho biết, đơn vị đã chính thức 
phê duyệt phương án trục vớt tàu 

Bạch Đằng bị chìm ở vùng biển Mũi Né, TP 
Phan Thiết (Bình Thuận) do Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Vận tải Biển Trường Tâm 
(Công ty Trường Tâm) lập. 

Đại diện lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cùng các 
cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận nghe đại 
diện Công ty Trường Tâm trình bày phương án trục 
vớt tàu Bạch Đằng bị chìm ở vùng biển Mũi Né, TP 
Phan Thiết 

Trước đó, ngày 26-3, tại Cảng vụ Hàng 
hải Bình Thuận, đại diện lãnh đạo Cục Hàng 
hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã có 
buổi làm việc với chủ tàu, doanh nghiệp thực 
hiện trục vớt có sự tham gia của đại diện các 
cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận để 
giải quyết xử lý các vấn đề có liên quan đến 
tàu Bạch Đằng bị chìm. 

Sau khi Công ty Trường Tâm (đơn vị ký 
hợp đồng trục vớt tàu Bạch Đằng) đã tiếp 
thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và nộp 
trình Phương án trục vớt tài sản chìm đắm 
tàu Bạch Đằng tại vùng biển Mũi Né, đối 
chiếu với các quy định hiện hành, cũng như 
nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn, 
an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ, 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng 
biển Mũi Né, TP Phan Thiết, Cảng vụ Hàng 
hải Bình Thuận chấp thuận nội dung 
Phương án trục vớt tài sản chìm đắm tàu 
Bạch Đằng. 

Theo đó, biện pháp trục vớt thanh thải tàu 
Bạch Đằng được thực hiện theo các bước: 
thanh thải hàng hóa trên tàu; di dời tàu ra 

vùng nước sâu hơn; làm nổi tàu bằng các 
cần cẩu lật chuyên dụng; bơm nước trong 
các hầm két ra ngoài và kéo tàu vào cảng 
neo đậu. Việc thực hiện thanh thải hàng hóa 
là tro bay từ các bồn giữa tàu được thực hiện 
theo các bước: đơn vị trục vớt cho thả neo 
định vị về phía mũi và lái. 

Ngày 21-3, hơn 2.000 lít dầu chạy máy tàu Bạch 
Đằng đã được hút hết ra khỏi tàu, tránh nguy cơ ô 
nhiễm do sự cố tràn dầu. 

Đồng thời, cho thả các phao cảnh giới khu 
vực thi công theo quy định để các tàu thuyền 
hoạt động qua lại tại khu vực biết né tránh, 
bảo đảm an toàn. Sau khi thả neo định vị và 
phao cảnh giới sẽ di chuyển tàu hút tro đến 
vị trí tàu Bạch Đằng và làm dây định vị giữa 
hai tàu. Thả phao vây chung quanh khu vực 
tàu chìm để chống tràn tro bay ra ngoài (nếu 
có) trong quá trình thực hiện hút tro qua tàu 
hút. Sau đó, thợ lặn lặn xuống tiếp cận tàu 
Bạch Đằng tiến hành mở nắp các bồn và 
chụp miệng phễu ống hút cả tàu hút vào 
miệng bồn chứa hàng để thực hiện việc hút 
chuyển hàng qua tàu hút. Bồn nào xong sẽ 
được bơm khí nén vào trong và đậy kín nắp 
bồn tránh nước biển tràn vào. 

Sau khi đã hút xong toàn bộ số lượng tro 
bay từ tàu Bạch Đằng, tàu hút sẽ hành trình 
về Cảng Vĩnh Tân và chủ tàu cùng với chủ 
hàng sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để 
xử lý toàn bộ số tro bay được thanh thải này. 

Sau đó, đơn vị trục vớt sẽ triển khai các 
biện pháp kỹ thuật để di chuyển tàu Bạch 
Đằng ra vùng nước có độ sâu khoảng từ 10 
đến 12 m rồi thực hiện cẩu lật tàu về trạng 
thái tự nhiên. Khi tàu Bạch Đằng nổi hoàn 

N 
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toàn trong trạng thái an toàn, đơn vị trục vớt 
hoàn thiện các thủ tục với các cơ quan chức 
năng và tiến hành kéo tàu về nhà máy sửa 
chữa tại TP Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện Công ty 
Trường Tâm cho biết, thời gian thực hiện 
trục vớt tàu Bạch Đằng dự kiến khoảng 20 
ngày trong điều kiện thời tiết biển với cấp gió 
dưới cấp 5 và độ cao sóng không quá 5 m. 
Quá trình thực hiện thi công vào ban ngày, 
thời gian từ khoảng 5 giờ đến 18 giờ hằng 
ngày. Tham gia trực tiếp thi công khoảng 12 
người, trong đó có sáu đến tám thợ lặn. 

Các phương tiện tham gia thực hiện trục 
vớt tàu Bạch Đằng gồm có: hai cần cẩu nổi 
sức nâng 350T và 130T; hai tàu kéo công 
suất 400CV; hai sà lan; một tàu hút bùn 
800T. Các vật tư và trang thiết bị phục vụ 
cho thợ lặn, thổi bùn, hàn cắt dưới nước… 

Ông Bùi Nguyên Khôi, Phó Giám đốc 
Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, sau 
khi Phương án trục vớt được phê duyệt, đơn 
vị trục vớt sẽ tập trung phương tiện, thiết bị 

tới hiện trường trong thời gian sớm nhất để 
tiến hành trục vớt ngay sau đó. Cảng vụ 
Hàng hải Bình Thuận sẽ phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 
quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát trong 
suốt quá trình triển khai thực hiện việc trục 
vớt tàu bạch Đằng nhằm bảo đảm công tác 
an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy 
nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tài 
khu vực. 

Trước đó, vào ngày 21-3, Công ty Trường 
Tâm đã thực hiện xong việc hút toàn bộ 
2.000 lít dầu chạy máy trên tàu Bạch Đằng 
và không có sự cố tràn dầu xảy ra. Tất cả 
đều bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về người, 
phương tiện, thiết bị và môi trường. 

Đình Châu //  
https://nhandan.com.vn.- 2021 

 (ngày 30 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/vi-moi-truong-
xanh/phe-duyet-phuong-an-truc-vot-tau-

bach-dang-bi-chim-o-mui-ne-640301/

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

TẶNG 200 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO ĐỒNG BÀO DTTS 

hiều 27/3, Nhóm từ thiện Sẻ chia 
hạnh phúc đến từ thành phố Hồ Chí 
Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện Tánh Linh (Bình Thuận) và 
UBND xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh tổ 
chức trao tặng 200 phần quà cho người 
nghèo là đồng bào tộc thiểu số (DTTS). 

Tặng quà cho người nghèo là  đồng bào tộc thiểu số 
DTTS huyện Tánh Linh (Bình Thuận). 

Trong đó, mỗi phần quà có trị giá 300.000 
đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, 
đường, nước tương, dầu ăn, bột nêm... cho 
người nghèo là  đồng bào DTTS tại thôn 
Đồng Me, xã Đức Thuận. Tổng giá trị đợt 
trao quà 60 triệu đồng. 

Thay mặt cho chính quyền địa phương, 
bà Hồ Thị Khánh Toàn - Ủy viên Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao 
thư cám ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của 
nhóm từ thiện dành cho người nghèo tại địa 
phương. 

Được biết, đây là hoạt động thường 
xuyên của nhóm từ thiện nhằm chung tay 
cùng với Đảng, nhà nước chăm lo đời sống 
cho người nghèo, giúp người nghèo có thêm 
điều kiện vươn lên ổn định trong cuộc sống. 

Xuân Hiếu // http://daidoanket.vn/.- 2021 
(ngày 28 tháng 3) 

http://daidoanket.vn/binh-thuan-tang-
200-phan-qua-cho-nguoi-ngheo-dong-bao-

dtts-557470.html 

C 
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TĂNG NI, PHẬT TỬ SẼ LÀM THẺ CCCD GẮN CHÍP TẠI CHÙA VẠN THIỆN 

òa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng 
ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận 
ấn ký thông báo khẩn về làm thẻ căn 

cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tập 
trung cho Tăng Ni, Phật tử khu vực thành 
phố Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam. 

Tăng Ni, Phật tử tỉnh Bình Thuận sẽ làm thẻ CCCD 
gắn chíp tại chùa Vạn Thiện 

Thông báo gởi đến các Ban thuộc Ban Trị 
sự tỉnh, Trường Trung cấp Phật học tỉnh 
Bình Thuận, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành 
phố Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, trụ trì, Tăng Ni và Phật tử. 

Được sự thống nhất của Ban Giám đốc 
Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng An ninh nội 
địa (PA.02) Công an tỉnh và Đội Quản lý 
hành chính công an khu vực; Nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho Tăng Ni, Phật tử được cấp 
thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử kịp 
thời, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, đúng 
theo quy định, Ban Thường trực Ban Trị sự 

Phật giáo tỉnh thông báo đến các Ban trực 
thuộc Phật giáo tỉnh, Trường Trung cấp Phật 
học, Tăng Ni, Phật tử tuổi đời từ 14 tuổi (theo 
giấy khai sinh) trở lên thuộc khu vực thành 
phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, 
huyện Hàm Thuận Nam và các huyện, thị lân 
cận đi làm thẻ CCCD tập trung. 

Thời gian, bắt đầu từ 13 giờ 30, thứ Năm 
ngày 25-3-2021 đến ngày 26-3-2021 (sáng 
từ 7 giờ 15, chiều 13 giờ 30); tại thiền đường 
chùa Vạn Thiện, số 22 Hùng Vương, 
phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận. 

Giấy tờ cần mang theo: Chứng minh 
Nhân dân hoặc Căn cước công dân; Hộ 
khẩu (photo công chứng); Giấy khai sinh 
(nếu có). 

Thông báo cũng nêu, theo tinh thần Công 
văn số 52/HDTS-VP1 ngày 16-3-2021 của 
Hội đồng Trị sự GHPGVN, tín đồ có niềm tin, 
kính ngưỡng Đức Phật, đã quy y Tam bảo 
nên khai vào mục 7 Tờ khai CCCD tôn giáo 
là Phật giáo. 

 
Ph.V // https://giacngo.vn/.- 2021  

(ngày 21 tháng 3) 

https://giacngo.vn/binh-thuan-tang-ni-
phat-tu-se-lam-the-cccd-gan-chip-tai-chua-

van-thien-post55454.html 

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

THĂM, TẶNG QUÀ CHO CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

gày 25/3, trong khuôn khổ hoạt động 
kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng 04 
câu thơ lịch sử cho TNXP (28/3/1951 

– 28/3/2021) và 90 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 
26/3/2021), Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội 
cựu TNXP tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho 
gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn 
tại thành phố Phan Thiết và huyện Hàm 
Thuận Bắc. 

Trong chương trình, đoàn công tác đã ân 
cần thăm hỏi, động viên và trao 10 suất quà, 
mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các cựu 

thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó 
khăn tại 02 địa phương. Những phần quà 
này tuy mang giá trị nhỏ nhưng tin rằng 
những nỗ lực chung tay đồng hành của tuổi 
trẻ trong việc thực hiện chế độ, chính sách 
đối với cựu thanh niên xung phong sẽ tiếp 
thêm nguồn động viên để cựu thanh niên 
xung phong trong thời bình tiếp tục phát huy 
truyền thống, cùng phấn đấu xây dựng quê 
hương giàu đẹp. 

H 

N 
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Đồng chí Vũ Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Hội cựu TNXP 
tỉnh và đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long – UVBTV, 
Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận trao quà cho các cô 
chú hội cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn tại thành 
phố Phan Thiết 

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện 
tinh thần "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân 
của thế hệ trẻ đối với những đóng góp, hy 
sinh của thế hệ cựu thanh niên xung phong 
Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thăm hỏi và trao quà cho các cô chú hội cựu TNXP 
có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hàm Thuận Bắc 

Cùng ngày, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội 
cựu TNXP tỉnh tổ chức dâng hương và sinh 
hoạt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm 
Ngày Bác Hồ tặng 04 câu thơ lịch sử cho 
thanh niên xung phong (28/3/1951 – 
28/3/2021) và 90 năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tại bảo tàng Hồ Chí Minh 
– Chi nhánh Bình Thuận./. 

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

 (ngày 27 tháng 3) 

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

qua-cho-cuu-thanh-nien-xung-phong-co-
hoan-canh-kho-khan 

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

TRỒNG TRÊN 18.000 CÂY XANH TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 

ông ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị 
trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 
(GENCO3) cho biết đã trồng hơn 

18.000 cây xanh và 102.200m2 cỏ cảnh, 
trên 23 ha diện tích khuôn viên đã được phủ 
xanh chủ yếu là các loại cây có khả năng 
chịu hạn. 

Kể từ khi xây dựng Nhà máy đến nay, 
Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thường xuyên 
tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, tạo 
cảnh quan, phủ xanh nhà máy, trong khuôn 
viên và khu vực xung quanh, cũng như các 
Khu quản lý Vận hành sửa chữa Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Trung tuần tháng 3 vừa qua, tại Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra Lễ 
Phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng 

cây năm 2021. Chương trình do Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) phát động theo Chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ trồng mới và 
chăm sóc 1 tỷ cây xanh nhằm góp phần 
nâng cao nhận thức của CBCNV về vai trò, 
tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ 
môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ 
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tham dự Lễ phát động có ông Nguyễn Tài 
Anh - Phó tổng giám đốc EVN, ông Lê Văn 
Danh – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc 
GENCO3, ông Nguyễn Dân - Bí thư Huyện 
ủy Tuy Phong, ông Nguyễn Trung Trực – 
Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
Tuy Phong và các đồng chí Lãnh đạo UBND 
huyện Tuy Phong, xã Vĩnh Tân cùng đại diện 
các Ban của EVN, GENCO3, Ban lãnh đạo 
và CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 

C 
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(đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2), các đơn vị tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân. 

Ông Nguyễn Tài Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam phát biểu 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tài Anh 
- Phó tổng giám đốc EVN chia sẻ: “EVN 
phấn đấu, quyết tâm thực hiện phong trào 
hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác năm 2021” để đạt được nhiều kết quả 
tốt đẹp, thực hiện đúng di nguyện thiêng 
liêng của Bác Hồ và phát động của Thủ 
tướng Chính phủ. EVN đã phát động phong 
trào trồng cây năm 2021 trong toàn Tập 
đoàn và sẽ trồng 100.000 cây; giai đoạn 
2021-2025 trồng mới và chăm sóc 1 triệu 
cây. Riêng đối với các Nhà máy điện Vĩnh 
Tân, tiếp tục chăm sóc và phát triển hệ thống 
cây xanh trong khu vực Nhà máy, góp phần 
bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nên môi 
trường trong lành, xanh - sạch - đẹp”. 

Ông Nguyễn Trung Trực – Phó bí thư 
huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong 
đánh giá cao hoạt động thiết thực của EVN, 
GENCO3 và các đơn vị trực thuộc trong việc 
lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
nhất là trong thời điểm Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận đang 
tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 
54/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh năm 2021 tại Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 11; đồng thời 
hưởng ứng chương trình do Thủ tướng 
Chính phủ phát động, đề nghị đơn vị tiếp tục 
chăm sóc và phát triển thêm số lượng cây 
xanh xung quanh Nhà máy. 

Ông Nguyễn Trung Trực – Phó bí thư huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện Tuy Phong phát biểu tại Lễ phát 
động 

Trong Chương trình đã thực hiện Vườn 
cây của EVN, GENCO3 tiến hành trồng mới 
hơn 100 cây. Các loại cây trồng được lựa 
chọn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 
về thổ nhưỡng, khí hậu tại Vĩnh Tân, phù 
hợp với diện tích hiện có để trồng cây của 
đơn vị cũng như các khu vực xung quanh. 

Tính đến nay, Công ty đã trồng hơn 
18.000 cây xanh và 102.200m2 cỏ cảnh, 
trên 23 ha diện tích khuôn viên đã được phủ 
xanh chủ yếu là các loại cây có khả năng 
chịu hạn. 

 

Các đại biểu, đoàn viên thanh niên Công ty Nhiệt điện 
Vĩnh Tân trồng cây tại Lễ phát động 

P.V // https://tienphong.vn/.- 2021 
(ngày 24 tháng 3) 

https://tienphong.vn/trong-tren-18-000-
cay-xanh-tai-cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-

post1322772.tpo 

https://tienphong.vn/trong-tren-18-000-cay-xanh-tai-cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-post1322772.tpo
https://tienphong.vn/trong-tren-18-000-cay-xanh-tai-cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-post1322772.tpo
https://tienphong.vn/trong-tren-18-000-cay-xanh-tai-cong-ty-nhiet-dien-vinh-tan-post1322772.tpo
https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w1000/Uploaded/2021/pcgycivo/2021_03_24/image003_cxox.jpg
https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w1000/Uploaded/2021/pcgycivo/2021_03_24/image005_mgrv.jpg
https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w1000/Uploaded/2021/pcgycivo/2021_03_24/image007_stun.jpg
https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w1000/Uploaded/2021/pcgycivo/2021_03_24/image009_rbcy.jpg
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TỪ XA  

 
oàn công tác Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường do Chủ nhiệm Ủy 
ban Phan Xuân Dũng dẫn đầu vừa có 

chuyến công tác kiểm tra thực tế tại Trung 
tâm Điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân, tỉnh Bình 
Thuận. Chương trình làm việc của Đoàn 
công tác nhằm giám sát việc thực hiện các 
yêu cầu của Ủy ban Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường đã nêu qua đợt giám sát năm 
2019 tại TTĐL Vĩnh Tân và một số Nhà máy 
Nhiệt điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN). 

Nhiều chuyển biến tích cực 

Phát biểu trong quá trình kiểm tra, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn 
Đức Hòa cho biết, qua giám sát của tỉnh 
Bình Thuận thời gian vừa qua, tình hình môi 
trường tại TTĐL Vĩnh Tân nhìn chung ổn 
định, các thông số quan trắc môi trường 
nước thải, khí thải đều nằm trong giới hạn 
cho phép. Đặc biệt, không còn tình trạng bụi 
than xuất hiện tại khu vực xóm 7, xã Vĩnh 
Tân (khu vực quanh TTĐL Vĩnh Tân) như vài 
năm trước. 

Còn theo ghi nhận của đại diện Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, nhờ thực hiện đầy đủ 
việc che chắn bụi trên các dây chuyền tải 
than, phun tưới tại kho than, thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp quản lý từ xa; nên 
môi trường tại TTĐL Vĩnh Tân đã được cải 
thiện. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cũng không còn nhận được các ý kiến phản 
ánh về môi trường tại TTĐL Vĩnh Tân. 

“Các nhà máy sạch, đẹp như công viên” 
là ý kiến đánh giá của lãnh đạo Vụ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng khi 
kiểm tra, làm việc tại TTĐL Vĩnh Tân. Đại 
diện Bộ Xây dựng cho rằng, cần tiếp tục duy 
trì các nhà máy thân thiện, bảo đảm môi 
trường trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra ngày 
17.3, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh 
nhận định, Đoàn công tác đánh giá cao việc 
EVN đã nghiêm túc, quyết liệt thực hiện yêu 
cầu về bảo vệ môi trường của đoàn giám sát 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 
Trong đó, có một số kết quả đáng chú ý như 
EVN đã hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ môi 
trường theo pháp luật; triển khai lắp đặt một 
số bảng điện tử hiển thị công khai thông số 
quan trắc môi trường. EVN cũng tổ chức rà 
soát và triển khai quan trắc môi trường liên 
tục với 1 số thông số; đầu tư trang thiết bị 
bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, EVN đã 
đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ và đạt được những 
kết quả tích cực nhất định. 

Thời gian tới, Đoàn giám sát Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường yêu cầu EVN 
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; 
duy trì thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường 
với các dự án đầu tư mới. EVN cần chỉ đạo 
các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng môi trường ISO 14001; triển khai 
quan trắc môi trường liên tục với đầy đủ 
thông số và tiếp tục kết nối về các cơ quan 
quản lý nhà nước... 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường Trần Văn Minh đề 
nghị EVN tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ, 
giảm tải bãi chứa; thực hiện quản lý ngày 
càng tốt hơn các chất thải công nghiệp và 
chất thải nguy hại; tiếp tục trồng thêm cây 
xanh tại khu vực các nhà máy nhiệt điện. 
Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Trần 
Văn Minh đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục 
quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ tháo gỡ khó 
khăn cho các doanh nghiệp tiêu thụ tro, xỉ. 

Đoàn công tác của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường kiểm tra thực tế tại Nhà máy nhiệt điện 
của EVN - Nguồn: EVN 

Đ 
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Bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn cùng tham 
dự chương trình giám sát, Phó Tổng giám 
đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết, EVN 
luôn chấp hành yêu cầu bảo vệ môi trường 
theo quy định pháp luật. Toàn Tập đoàn triển 
khai công tác bảo vệ môi trường một cách 
thực chất, nghiêm túc, gắn với việc phát triển 
bền vững, lâu dài. Hiện nay, Tập đoàn đã 
hoàn thiện đầy đủ tất cả các thủ tục về môi 
trường theo quy định; 100% các dự án công 
trình điện của EVN đang trong giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư đều đã lập/trình thẩm định 
và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc 
xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường dự án. 

Thực hiện kiến nghị của đoàn giám sát, 
đến nay, toàn bộ 14/14 nhà máy nhiệt điện 
của EVN đều đã và đang triển khai lắp đặt 
các bảng điện tử hiển thị công khai số liệu 
quan trắc tự động khí thải, nước thải cho 
cộng đồng dân cư theo dõi, giám sát. Ngoài 
ra, EVN và các đơn vị đã thực hiện các hình 
thức truyền thông đa dạng nhằm kịp thời, 
chủ động cung cấp thông tin chính xác về 
nhà máy nhiệt điện. Các nhà máy đều duy trì 
hoạt động định kỳ đón tiếp người dân, đại 
diện các đoàn thể, chính quyền địa phương 
đến tham quan hoạt động sản xuất điện; tìm 
hiểu và giám sát công tác bảo vệ môi 
trường. 

Tại các nhà máy nhiệt điện của EVN được 
lắp đặt bổ sung thiết bị/hệ thống quan trắc 
khí thải, nước thải tự động, liên tục; được 

đầu tư hệ thống xử lý khí thải và duy trì tốt 
vận hành nhằm bảo đảm quy chuẩn của Việt 
Nam. Bên cạnh đó, EVN cũng thường xuyên 
chỉ đạo và giám sát các đơn vị quản lý bãi xỉ 
bảo đảm vận hành an toàn, kiểm soát và 
thường xuyên quan trắc định kỳ công trình. 
Đồng thời, đẩy mạnh tiêu thụ sử dụng tro, xỉ 
làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng… 

Hiện nay, tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện 
than của EVN đều đã được hợp chuẩn hợp 
quy, tương ứng với các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật hướng dẫn từng mục đích sử 
dụng làm nguyên vật liệu xây dựng phù hợp. 
Tất cả các nhà máy nhiệt điện than của EVN 
đã ký hợp đồng tiêu thụ tro xỉ, thạch cao 
ngắn hạn/dài hạn với các đối tác tiếp nhận 
và tiêu thụ tro xỉ. Đến ngày 31.12.2020, tổng 
khối lượng tro, xỉ đã được các đối tác tiếp 
nhận và tiêu thụ là 7,1 triệu tấn, đạt 83,46% 
tổng khối lượng tro xỉ phát sinh. 

Đặc biệt, với tinh thần tích cực hưởng 
ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ 
tướng Chính phủ phát động, các nhà máy 
nhiệt điện đã và đang tiếp tục thực hiện 
chăm sóc và trồng mới, bổ sung nhiều cây 
xanh trong khuôn viên nhà máy, đồng thời 
phát huy hiệu quả che chắn bụi. 

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

(ngày 20 tháng 3) 

https://www.daibieunhandan.vn/thuc-
hien-nghiem-tuc-cac-bien-phap-quan-ly-tu-

xa-7chh62rvbu-55040

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

BÌNH THUẬN CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG THUÊ TÀU THUYỀN RA BIỂN  

hời gian qua, tỉnh Bình Thuận xuất 
hiện tình trạng sử dụng tàu cá, 
phương tiện thủy nội địa làm dịch vụ 

sai quy định dẫn đến những tai nạn đáng 
tiếc. 

Ngày 16-3, thông tin từ UBND tỉnh Bình 
Thuận, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND 
tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên 
quan trong tỉnh chấn chỉnh hoạt động tàu cá, 
phương tiện thủy nội địa trên địa bàn. 

Trong thời gian qua, địa phương vẫn còn 
một số chủ tàu cá, phương tiện thủy nội địa 

chưa chấp hành các quy định về quản lý tàu 
cá trong khai thác, dịch vụ thủy sản khi xuất 
bến hoạt động. 

Đặc biệt, xuất hiện tình trạng sử dụng tàu 
cá, phương tiện thủy nội địa làm dịch vụ sai 
quy định dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. 

Điển hình là vào ngày 15-2 vừa qua, tàu 
cá BTh 89272 TS cho thuê chở người đi câu 
cá bị sóng đánh chìm gần khu vực giàn 
khoan Sư Tử Vàng khiến 5 người chết và 
mất tích. Đến nay mới tìm thấy thi thể 3 
người, còn 2 người vẫn đang mất tích. 

T 

https://www.daibieunhandan.vn/thuc-hien-nghiem-tuc-cac-bien-phap-quan-ly-tu-xa-7chh62rvbu-55040
https://www.daibieunhandan.vn/thuc-hien-nghiem-tuc-cac-bien-phap-quan-ly-tu-xa-7chh62rvbu-55040
https://www.daibieunhandan.vn/thuc-hien-nghiem-tuc-cac-bien-phap-quan-ly-tu-xa-7chh62rvbu-55040
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Bình Thuận chấn chỉnh các tàu cá và phương tiện 
thủy nội địa 

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận giao các đơn vị liên quan phải tổ 
chức hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ, 
đúng các quy định về đảm bảo an toàn kỹ 
thuật tàu cá; thực hiện nghiêm túc quy trình 
giám sát, kiểm tra an toàn kỹ thuật trong 
công tác đăng kiểm và cấp Giấy chứng nhận 
an toàn kỹ thuật tàu cá theo đúng quy định. 

Ngoài ra, cần làm tốt công tác quản lý 
hoạt động của cảng, bến, nhà hàng nổi, 

phương tiện thủy nội địa hoạt động phục vụ 
tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên các 
sông, hồ, đầm, vịnh, ven bờ biển trên địa 
bàn tỉnh.  

Đặc biệt, ngành chức năng địa phương 
phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá, 
phương tiện thủy nội địa xuất, nhập bến; xử 
lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm các 
quy định pháp luật về khai thác thủy sản, 
ngăn chặn kịp thời tàu cá, phương tiện thủy 
nội địa hoạt động không đúng công dụng 
hoặc không đúng vùng hoạt động. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://www.sggp.org.vn.- 2021 
 (ngày 16 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-
chan-chinh-hoat-dong-thue-tau-thuyen-ra-

bien-719043.html 

 

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

BÌNH THUẬN: KHÔNG CHO XUẤT BẾN ĐỐI VỚI TÀU CÁ CHƯA LẮP 
THIẾT BỊ GIÁM SÁT 

an Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh 
vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị có 
liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố vùng biển tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả việc giám sát hành trình tàu 
cá qua thiết bị VMS. 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chi cục 
Thủy sản tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực 
lượng biên phòng, Văn phòng Đại diện kiểm 
soát nghề cá tại các cảng cá tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá và trên biển, 
quản lý chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến; 
kiên quyết không cho xuất bến hoạt động 
nếu tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS hoặc 
đã lắp đặt nhưng không có tín hiệu VMS trên 
hệ thống giám sát tàu cá. 

Về phía Chi cục Thủy sản chủ động, phối 
hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền 
các địa phương để theo dõi, kiểm soát số tàu 
cá thường xuyên hoạt động, xuất bến ngoài 
tỉnh, tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy 
sản, tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS, tàu cá 
hoạt động sai vùng… với mục tiêu kiên quyết 

không để tàu cá trong tỉnh vi phạm khai thác 
bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả việc giám sát hành trình 
tàu cá qua thiết bị VMS 

Đối với tàu cá đã lắp đặt VMS hoạt động 
vùng khơi, xa bờ nhưng mất kết nối hoặc 
vượt ranh giới cho phép trên biển, Trung tâm 
dữ liệu giám sát tàu cá phải xử lý theo đúng 
quy trình, theo dõi từng trường hợp, thông 
báo đến lực lượng biên phòng, chính quyền 
địa phương để làm việc với chủ tàu, lập biên 
bản, xác định rõ nguyên nhân, lý do mất kết 
nối, đặc biệt chú ý nhóm tàu cá có chiều dài 
từ 24 mét trở lên, tàu cá đang hoạt động gần 

B 

https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-chan-chinh-hoat-dong-thue-tau-thuyen-ra-bien-719043.html
https://www.sggp.org.vn/binh-thuan-chan-chinh-hoat-dong-thue-tau-thuyen-ra-bien-719043.html
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ranh giới vùng biển Việt Nam nhưng mất kết 
nối theo thông báo của Tổng cục Thủy sản. 

Ngoài ra, Chi cục Thủy sản phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng biên phòng, Văn phòng 
Đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá 
và trên biển, quản lý chặt chẽ tàu cá xuất 
bến, nhập bến; kiên quyết không cho xuất 
bến hoạt động nếu tàu cá chưa lắp đặt thiết 
bị VMS hoặc đã lắp đặt nhưng không có tín 
hiệu VMS trên hệ thống giám sát tàu cá, chia 
sẽ dữ liệu giám sát tàu cá trên hệ thống VMS 
cho các Trạm dữ liệu, các Đồn Biên phòng 
ven biển để phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả 
tàu cá vi phạm khai thác IUU. Phối hợp trao 
đổi thông tin với lực lượng biên phòng, chính 
quyền các địa phương vùng biển và các cơ 
quan chức năng các tỉnh bạn đối với số tàu 
cá thường xuyên hoạt động, xuất bến ngoài 
tỉnh, tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS, tàu cá 
hoạt động sai vùng, vượt ranh giới vùng biển 
Việt Nam… để theo dõi, kiểm soát, xử lý 
nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của 
pháp luật. Kiên quyết không để tàu cá trong 
tỉnh vi phạm khai thác bất hợp pháp vùng 
biển nước ngoài. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Bình Thuận, hiện nay, Trung tâm 
Dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh đã được đầu tư 
trang bị cơ bản, đặt tại Chi cục Thủy sản tỉnh. 

Ba Trạm dữ liệu tại 3 Văn phòng Đại diện 
kiểm soát nghề cá tại các cảng cá cũng đã 
được hình thành và bước đầu đã vận hành 
phục vụ có hiệu quả. Các lực lượng chức 
năng thông qua Trung tâm dữ liệu giám sát 
tàu cá đã phát hiện, cảnh báo và gọi quay về 
hàng chục trường hợp tàu cá có nguy cơ 
vượt ranh giới vùng biển Việt Nam. Từ tháng 
7/2019 đến nay, Bình Thuận không có tàu 
cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển 
nước ngoài. 

Đến tháng 2/2021, tỉnh Bình Thuận có 
gần 93% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 
m trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát 
hành trình (VMS) trên tàu cá và 100% số tàu 
cá có chiều dài từ 24 m trở lên đã lắp đặt 
xong. 

Hiện nay, những tàu cá nằm trong diện 
quy định chưa thực hiện việc lắp đặt VMS vì 
một số lý do đang làm thủ tục trong quá trình 
sang nhượng; một số chủ tàu gặp khó khăn 
về tài chính, làm ăn thua lỗ, hư hỏng… 

Quỳnh Anh //  
https://thoidai.com.vn.- 2021 

 (ngày 10 tháng 3) 

https://thoidai.com.vn/binh-thuan-khong-
cho-xuat-ben-doi-voi-tau-ca-chua-lap-thiet-

bi-giam-sat-133201.html

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

BÌNH THUẬN THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH 
CỦA ÔNG VÕ HOÀNG YÊN 

hiều 25-3, tại cuộc họp Giao ban báo 
chí tháng 3 do Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Bình Thuận phối hợp Sở Thông 

tin-Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận tổ chức, đại diện lãnh đạo 
Sở Y tế Bình Thuận đã cung cấp thông tin 
liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh 
của ông Võ Hoàng Yên mà báo chí đã phản 
ánh trong thời gian qua. 

Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc 
Sở Y tế Bình Thuận cho biết, ông Võ Hoàng 
Yên có hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Gia 
An, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) được Sở 
Y tế Bình Thuận cấp Chứng chỉ hành nghề 
số 4390/BTH-CCHN ngày 08-11-2018 với 

phạm vi hoạt động: Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền. Việc cấp Chứng chỉ 
hành nghề khám chữa bệnh cho ông Yên 
được căn cứ theo Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính 
phủ về Quy định cấp Chứng chỉ hành nghề 
đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh; Thông tư 41/2011/TT-BYT  ngày 14-
11-2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn cấp 
Chứng chỉ hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh và xem xét Hồ sơ 
đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám 
chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên. 

C 

https://thoidai.com.vn/binh-thuan-khong-cho-xuat-ben-doi-voi-tau-ca-chua-lap-thiet-bi-giam-sat-133201.html
https://thoidai.com.vn/binh-thuan-khong-cho-xuat-ben-doi-voi-tau-ca-chua-lap-thiet-bi-giam-sat-133201.html
https://thoidai.com.vn/binh-thuan-khong-cho-xuat-ben-doi-voi-tau-ca-chua-lap-thiet-bi-giam-sat-133201.html
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Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế 
Bình Thuận (đứng bên phải ảnh) tại buổi họp. 

Cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự ở xã Gia An, huyện 
Tánh Linh.  

Ông Võ Hoàng Yên có Bằng tốt nghiệp 
Trung cấp chuyên nghiệp Y sĩ Y học cổ 
truyền do Trường Trung cấp Y tế Tuệ Tĩnh 
Thanh Hóa (Thanh Hóa) cấp. 

Hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Y học 
cổ truyền nơi ông Võ Hoàng Yên đăng ký 
làm việc được Sở Y tế Bình Thuận cấp Giấy 
phép hoạt động là: Cơ sở Phước Thiện 
Hưng An Tự ở xã Gia An, huyện Tánh Linh 
được cấp Giấy phép ngày 18-10-2013 do 
ông Nguyễn Bửu chịu trách nhiệm về 
chuyên môn và cơ sở Phước Thiện Hưng 
Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm 
Tân được cấp Giấy phép hoạt động ngày 02-
1-2019 do bà Lê Thị Thu Hương chịu trách 
nhiệm chuyên môn. Ông Yên đăng ký làm 
việc tại hai cơ sở này ngay sau khi hai cơ sở 
được cấp Giấy phép hoạt động. Hai cơ sở 
này hoạt động dưới sự quản lý kiểm tra của 
Phòng Y tế địa phương.  

Trả lời các câu hỏi của nhà báo tại cuộc 
họp, bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ cho biết: “Từ 
trước tới giờ, ngành y tế chưa tổ chức việc 
đánh giá hoạt động khám, chữa bệnh của 
ông Yên. Tuy nhiên, theo nhận xét riêng của 
tôi và tất cả đồng nghiệp thì không ai tin về 
việc khám chữa bệnh kiểu đó”. 

 Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp Y sĩ Y học 

cổ truyền do Trường Trung cấp Y tế Tuệ Tĩnh Thanh 
Hóa (Thanh Hóa) cấp cho ông Võ Hoàng Yên. 

“Sở Y tế Bình Thuận cũng không thể xác 
định được Bằng tốt nghiệp Trung cấp 
chuyên nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền của ông 
Yên được cấp là thật hay giả mà phải do cơ 
quan chức năng xác minh”, bác sĩ Vũ nói.  

Tại buổi họp báo, ông Dương Tự, Phó 
Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh 
cũng cho biết, theo thông tin ông có được, 
ông Yên đã tổ chức khám, chữa bệnh bằng 
Y học cổ truyền từ rất lâu, trước cả khi ông 
có bằng và chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên 
không thấy cơ quan chức năng hoặc địa 
phương kiểm tra hoạt động của ông Yên. 
Đây là lỗ hổng trong công tác quản lý hoạt 
động hành nghề của những người được gọi 
là lương y như ông Võ Hoàng Yên. 

 
Đình Châu //  

https://nhandan.com.vn/.- 2021 
 (ngày 25 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/binh-
thuan-thong-tin-ve-hoat-dong-kham-chua-

benh-cua-ong-vo-hoang-yen-639746/ 

 
 
 
 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/binh-thuan-thong-tin-ve-hoat-dong-kham-chua-benh-cua-ong-vo-hoang-yen-639746/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/binh-thuan-thong-tin-ve-hoat-dong-kham-chua-benh-cua-ong-vo-hoang-yen-639746/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/binh-thuan-thong-tin-ve-hoat-dong-kham-chua-benh-cua-ong-vo-hoang-yen-639746/
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CÁC TÀI XẾ "THÍCH TỐC ĐỘ" ĐÃ BIẾT SỢ "MẮT THẦN" TRÊN QL1 
QUA BÌNH THUẬN 

au khi gửi thông báo theo địa chỉ đăng 
ký xe, nếu người vi phạm không đóng 
phạt CSGT sẽ chuyển dữ liệu qua 

đăng kiểm. 

Xe tải, xe khách chạy chậm qua khu vực có camera 
giám sát trên QL1 qua huyện Hàm Tân. 

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, 
tình trạng ô tô, xe khách phóng nhanh, vượt 
ẩu trên QL1 đoạn qua huyện Hàm Tân, Hàm 
Thuận Nam (Bình Thuận) đã giảm rõ rệt 
trong những ngày qua. 

Các tài xế đã biết sợ vì có "mắt thần" 
(camera) giám sát, nếu vi phạm lấn làn tại 
đoạn đường cấm vượt hoặc chạy quá tốc độ 
sẽ bị CSGT xử phạt nóng trên đường hoặc 
gửi thông báo vi phạm để tiến hành phạt 
nguội. 

Theo ghi nhận của PV, chỉ tính riêng đoạn 
QL1 từ huyện Hàm Tân đến thành phố Phan 
Thiết (Bình Thuận) có gần 20 vị trí được lắp 
đặt camera giám sát. 

Các đoạn đường cong và các "điểm đen" 
phức tạp về giao thông như khu vực cầu 
Sông Giêng, cầu sông Le, cầu Tân Minh 
(huyện Hàm Tân), thị trấn Thuận Nam 
(huyện Hàm Thuận Nam) đều được lắp 
camera giám sát. Tại khu vực có "mắt thần" 
giám sát các tài xế đều chạy đúng tốc độ vì 
lo ngại bị xử phạt. 

Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Bình 
Thuận cho biết, qua hơn 1 tháng đưa vào sử 
dụng (từ ngày 3/2 đến 9/3), hệ thống camera 
giám sát giao thông đã phát hiện 6.126 
trường hợp vi phạm giao thông. Các trường 

hợp vi phạm chủ yếu dính lỗi tốc độ, chạy 
sai làn đường... 

Qua camera giám sát, các Tổ công tác 
tuần tra giao thông đã trực tiếp phát hiện xử 
lý trên đường 932 trường hợp; đã gửi thông 
báo cho chủ xe để xử lý vi phạm “nguội” 
5.194 trường hợp. Tổng số tiền phạt gần 
800 triệu đồng, tước quyền giấy phép lái xe 
(GPLX) 124 trường hợp... 

Các trường hợp vi phạm - camera sẽ lưu 
trữ thông tin, hình ảnh để “phạt nguội”. Sau 
khi gửi thông báo theo địa chỉ đăng ký xe, 
nếu không nộp phạt theo quy định, CSGT sẽ 
chuyển dữ liệu qua Cục Đăng kiểm Việt Nam 
để có biện pháp chế tài. 

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi 
nhận ô tô chạy chậm qua khu vực có camera 
trên QL1 qua tỉnh Bình Thuận: 

Cuối tháng 1/2021, Cục CSGT đã bàn giao cho Công 
an tỉnh Bình Thuận quản lý hệ thống "mắt thần" giám 
sát giao thông. Camera được lắp đặt 37 vị trí trên 
đoạn đường QL1 dài gần 200 km qua địa bàn tỉnh. 

Một đoạn QL1 qua huyện Hàm Tân. 

 

S 
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Theo Phòng CSGT, hệ thống camera được trang bị 
hiện đại, có độ phân giải cao, độ chính xác cao, nhận 
diện được biển số xe ngay cả vào ban đêm, hình ảnh 
đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm căn cứ 
để xử lý hành vi vi phạm. 

Hình ảnh đường truyền trực tiếp về các Trung tâm 
giám sát giao thông. 

Chỉ cần một thao tác nhấp chuột máy tính, dữ liệu 
hình ảnh xe vi phạm sẽ hiện ngay ra với các lỗi vi 
phạm. 

Sau khi nhận được thông tin xe vi phạm đang chạy 
trên QL1, các Đội tuần tra lưu động sẽ chặn bắt và xử 
phạt "nóng" lái xe trên đường. 

Các Tổ tuần tra giao thông đều được trang bị thiết bị 
điện tử cầm tay kết nối wifi nhận dữ liệu trực tiếp từ 
Trung tâm giám sát giao thông. 

"Tuyến QL1 qua các huyện Hàm Tân, Hàm Thuận có 
nhiều đoạn đường cong nguy hiểm. Trước đây khi 
vắng CSGT là nhiều xe tải, ô tô khách phóng nhanh, 
vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nay có camera phạt 
nguội không phải nơm nớp lo sợ như trước. Chạy xe 
chậm mà chắc, đỡ lo tai nạn và... bị CSGT xử phạt", 
anh Tài - một tài xế tuyến TP.HCM - Phan Thiết cho 
hay. 

Theo nhận định của một lãnh đạo Trạm CSGT Hàm 
Tân, các vị trí lắp camera là các vị trí đường cong, 
điểm phức tạp về giao thông, từ khi đưa vào sử dụng 
đã phát hiện hàng trăm trường hợp xử phạt "nóng" 
trên đường, gửi thông báo vi phạm đến các chủ vi 
phạm để xử phạt "nguội" tại Phòng CSGT, Công an 
tỉnh. 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2021 

(ngày 10 tháng 3) 

https://www.baogiaothong.vn/cac-tai-xe-
thich-toc-do-da-biet-so-mat-than-tren-ql1-

qua-binh-thuan-d498288.html 

 

https://www.baogiaothong.vn/cac-tai-xe-thich-toc-do-da-biet-so-mat-than-tren-ql1-qua-binh-thuan-d498288.html
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CĂNG SỨC GIỮ RỪNG MÙA KHÔ  

ình Thuận đang vào mùa khô hanh, 
nắng nóng gay khắt. Nguy cơ cháy 
rừng đang ở mức "báo động đỏ". 

Đây cũng là thời điểm mà cán bộ, nhân 
viên bảo vệ rừng căng sức giữ rừng. Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong 
vừa ký văn bản yêu cầu tăng cường công 
tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy 
rừng (PCCCR) trong thời kỳ cao điểm mùa 
khô năm 2021. 

1. 'Báo động đỏ' nguy cơ cháy rừng  

Ông Hồ Thiện Đang, Chi cục trưởng Chi 
cục Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, hiện dự 
báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh cấp IV (cấp 
nguy hiểm), tập trung tại các huyện Tuy 
Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, Tánh Linh. 

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu tăng cường công tác giữ 
rừng, PCCCR trong thời kỳ cao điểm mùa khô năm 
2021. Ảnh: KS. 

Đây là những khu rừng khộp rụng lá vào 
mùa khô, rừng tre nứa và các khu rừng trồng 
tập trung, rừng gần khu dân cư, giáp đất sản 
xuất của dân… Tổng diện tích rừng thuộc 
đối tượng này khoảng 200.000 ha nên nguy 
cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh là rất lớn. 

Theo đó, để PCCCR hiệu quả trong mùa 
khô 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu các địa phương có rừng đẩy mạnh 
tuyên truyền về bảo vệ và PCCCR, cảnh báo 
nguy cơ cháy rừng để dân biết chấp hành và 
thực hiện. Lưu ý người dân không dùng lửa 
trong rừng, ven rừng hoặc dùng lửa để dọn 

thực bì trong mùa khô hanh, có dự báo cấp 
cháy rừng cấp IV, cấp V trong thời gian tới. 

 Bên cạnh đó, chuẩn bị mọi điều kiện để 
thực hiện tốt công tác PCCCR theo phương 
châm “4 tại chỗ” thường trực các địa 
phương để sẵn sang phối hợp lực lượng 
ứng phó trong trường hợp cháy rừng xảy ra. 
Chủ tịch hoặc phó chủ tịch huyện, thị xã, 
thành phố phải có mặt tại hiện trường, trực 
tiếp chỉ đạo, điều đồng lực lượng, phương 
tiện, hậu cần và chỉ huy chữa cháy theo 
phương án được duyệt. Cũng như chỉ đạo 
xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với các 
đối tượng cố ý gây cháy rừng, hủy hoại 
rừng… 

 Liên quan về công tác PCCCR, lãnh đạo 
Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, đã yêu 
cầu lãnh đạo các đơn vị chủ rừng nhà nước 
đảm bảo quân số để tăng cường tuần tra 
bảo vệ rừng, canh gác lửa rừng, cũng như 
kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; đồng 
thời ứng trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm 
bảo vệ rừng trong mùa khô hanh… 

Để PCCCR hiệu quả nhất vào mùa khô 
năm nay, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã 
triển khai cho các đơn vị chủ rừng thiết kế, 
thi công các công trình PCCCR như đốt 
chần rừng tự nhiên ven các tuyến đường 
mòn, ven nương rẫy; cày băng trắng cho 
rừng trồng; phát dọn vật liệu cháy tạo băng 
trắng, cũng như phát, đốt vật liệu cháy rừng 
trồng và thu gom vật liệu cháy đối với rừng 
phi lao ven biển. 

Các đơn vị quản lý rừng đã chủ động các phương án 
PCCCR. Ảnh: CT. 

B 
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2. Ký cam kết phòng chống cháy 
rừng 

Tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 
Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam) hiện giao 
quản lý hơn 10.500 ha rừng, trước tình hình 
rừng được dự báo cháy rừng cấp IV, từ 
trước Tết đến nay đơn vị đã huy động toàn 
bộ lực lượng gồm 20 người, cùng với 20 
người hợp đồng thêm ứng trực 24/24 giờ, 
không chút lơ là. 

Ông Võ Hữu Phương, Phó Giám đốc phụ 
trách Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà 
Cú cho biết, rút kinh nghiệm từ các năm 
trước, trước mùa khô năm nay đơn vị đã cho 
triển khai sớm các biện pháp PCCCR. 

Theo đó, ngoài chuẩn bị lực lượng, trang 
thiết bị chữa cháy đầy đủ, cụ thể hiện có hơn 
20 máy thổi gió và một máy bơm nước, đơn 
vị còn cho triển khai dọn sạch sẽ vật liệu 
cháy, cũng như làm các đường băng cản 
lửa. 

Bên cạnh đó, những điểm thường hay xảy 
ra cháy rừng hàng năm như các tiểu khu 
298, 299, 300, 301, 296b cũng đã được đơn 
vị tăng cường lực lượng, kiểm soát chặt chẽ 
người ra vào; kịp thời phát hiện điểm cháy, 
huy động các lực lượng tham gia khống chế 
và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn 
nhất, không để xảy ra cháy lớn. 

“Nhờ các biện pháp quyết liệt trên, đến 
nay rừng của đơn vị quản lý chỉ xảy ra cháy 
nhỏ, không đáng kể”, ông Phương chia sẻ. 

Tương tự tại các cánh rừng thuộc Ban 
quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú (huyện 
Hàm Thuận Bắc) và Ban quản lý rừng phòng 
hộ Lê Hồng Phong (huyện Bắc Bình) hiện 
nắng nóng gay gắt đã khiến cây rụng lá và 
trở nên xơ xác. 

Ông Nguyễn Đức Tín, Trưởng Ban quản 
rừng phòng hộ Hồng Phú cho biết: Hơn 
4.000 ha rừng do đơn vị quản lý hiện nguy 
cơ cháy rừng cấp IV. Để PCCCR, đơn vị đã 
triển khai theo phương châm “4 tại chỗ” tại 
các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng. 

Để PCCCR, Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng 
Phong làm đường băng cản lửa. Ảnh: KS. 

Bên cạnh đó, tăng cường các đoàn tuần 
tra, kiểm tra rừng và siết chặt việc ra vào 
rừng… Ngoài ra, trước khi chuẩn bước vào 
mùa khô, đơn vị cũng đã triển khai đốt vật 
liệu cháy, làm các đường băng cản lửa… 

Ông Lê Châu Thành, Trưởng Ban quản lý 
rừng phòng hộ Lê Hồng Phong (huyện Bắc 
Bình) cho hay, đơn vị quản lý hơn 15.301 ha 
rừng, trong đó có gần 11.000 ha có nguy cơ 
xảy ra cháy vào mùa khô tại các điểm rừng 
giáp với tuyến đường Lương Sơn – Hòa 
Thắng và giáp đất nông nghiệp của người 
dân. 

Thời gian qua, đơn vị  đã tổ chức tuyên 
truyền, ký cam kết đối với những hộ dân 
sống ven rừng, gần rừng trong công tác 
PCCCR; triển khai việc tu sữa, duy trì các 
công trình PCCCR, hệ thống chòi canh lửa, 
trang thiết bị, công cụ, phương tiện phục phụ 
công tác PCCCR… Nhờ vậy, từ mùa khô 
đến nay, các đơn vị trên chưa xảy ra vụ cháy 
rừng nào đáng kể. 

Bên cạnh đó, tăng cường các đoàn tuần 
tra, kiểm tra rừng và siết chặt việc ra vào 
rừng… Ngoài ra, trước khi chuẩn bước vào 
mùa khô, đơn vị cũng đã triển khai đốt vật 
liệu cháy, làm các đường băng cản lửa… 

Ông Lê Châu Thành, Trưởng Ban quản lý 
rừng phòng hộ Lê Hồng Phong (huyện Bắc 
Bình) cho hay, đơn vị quản lý hơn 15.301 ha 
rừng, trong đó có gần 11.000 ha có nguy cơ 
xảy ra cháy vào mùa khô tại các điểm rừng 
giáp với tuyến đường Lương Sơn – Hòa 
Thắng và giáp đất nông nghiệp của người 
dân. 
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Thời gian qua, đơn vị  đã tổ chức tuyên 
truyền, ký cam kết đối với những hộ dân 
sống ven rừng, gần rừng trong công tác 
PCCCR; triển khai việc tu sữa, duy trì các 
công trình PCCCR, hệ thống chòi canh lửa, 
trang thiết bị, công cụ, phương tiện phục phụ 
công tác PCCCR… Nhờ vậy, từ mùa khô 

đến nay, các đơn vị trên chưa xảy ra vụ cháy 
rừng nào đáng kể. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 2 tháng 3) 

https://nongnghiep.vn/cang-suc-giu-rung-
mua-kho-d285172.html 

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

TP PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN: MỘT VỤ ÁN “LẠ” 
SẮP ĐƯA RA XÉT XỬ 

ột phụ nữ bị truy tố hành vi gây rối 
trật tự công cộng. Thời hiệu khởi tố 
là 20 ngày, nhưng 26 tháng sau mới 

khởi tố bị can. Vụ án sẽ được xử vào giữa 
tháng 3/2021, nhưng theo những người đã 
tiếp xúc với hồ sơ, không có gì làm căn cứ 
để kết tội bị can. Tuy nhiên, có cán bộ tham 
gia tố tụng đang lo, nên vận động bị cáo 
nhận tội, để được khoan hồng ở mức cải tạo 
không giam giữ, hoặc chỉ bị phạt vi phạm 
hành chính…(?!). 

2 năm làm việc của 20 ngày 

Bà Trần Thị Ngọc Nữ, trú tại khu phố Long 
Sơn, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận bị Viện KSND TP Phan Thiết 
truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo 
Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 
2015. Theo Cáo trạng số 16/CT-VKSPT-HS 
ngày 26/1/2021, thì ngày 28/6/2018, bà Trần 
Thị Ngọc Nữ đến TAND tỉnh Binh Thuận gây 
rối trật tự công cộng, nhưng phải ngày 
5/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan 
Thiết mới khởi tố bị can, ngày 6/8/2020, Viện 
KSND TP Phan Thiết có quyết định phê 
chuẩn. Ngày 19/10/2020, Công an TP Phan 
Thiết có quyết định tạm đình chỉ điều tra bị 
can, rồi ngày 29/10/2020, lại có quyết định 
phục hồi điều tra. Ngày 1/1/2021, Công an 
TP Phan Thiết có quyết định khởi tố bị can, 
và ngày 16/1/2021 Viện KSND TP Phan 
Thiết có cáo trạng truy tố bị cáo Nữ. 

Như thế là sau 26 tháng mới khởi tố bị 
can, thì đã hết thời hiệu từ lâu rồi. Theo quy 
định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự 
năm 2015, thì hành vi của bị cáo Nữ có phải 
là gây rối trật tự công cộng hay không, có 
đáng khởi tố hay không, thì phải xử lí trong 

thời hạn 20 ngày (vì vụ việc không phức 
tạp). Nhưng phải mất hơn 2 năm bà Nữ mới 
bị khởi tố!? Lẽ ra vụ án đã xét xử hôm 
24/2/2021, nhưng do bị cáo phải nhập viện, 
nên Tòa phải lùi thời gian đến sáng ngày 
18/3/2021. 

Căn cứ phạm tội đâu? 

Cáo trạng cho biết, khoảng 10 giờ ngày 
28/6/2018, vợ chồng bà Nữ cùng bà Huỳnh 
Vũ Mai Vương đến TAND tỉnh Bình Thuận, 
yêu cầu được gặp Chánh án TAND tỉnh Biện 
Văn Hoan, cùng thẩm phán Lương Thanh 
Chín, nhưng hai ông này không ở Tòa... Sau 
đó bà Nữ đi từ tầng 1 lên tầng 3, vào một số 
phòng, dùng điện thoại di động quay ca me 
ra, chửi bới lăng mạ ông Hoan và phát trực 
tiếp lên mạng xã hội, đến 12 giờ mới tạm 
dừng… Vào lúc 13 giờ 40 phút cùng ngày, 
vợ chồng bà Nữ cùng bà Vương lại đến TÀN 
tỉnh Bình Thuận, tiếp tục hành vi cũ. 15 giờ 
55 phút, cán bộ tòa án lập biên bản và báo 
Công an phường Bình Hưng... Khi công an 
đang lập biên bản thì bà Nữ bỏ về. 

Bà Nữ cho biết: bà được bà Huỳnh Vũ 
Mai Vương ủy quyền tham gia vụ khiện tranh 
chấp tài sản sau li hôn. Án sơ thẩm tuyên 
chia đôi thửa đất 4.904m2 cho bà Vương và 
chồng cũ. Ngày 23/5/2018, TAND tỉnh Bình 
Thuận xử phúc thẩm, do ông Lương Thanh 
Chín chủ tọa, đã tuyên y án sơ thẩm. Sau 
phiên phúc thẩm, ông Hoan gọi điện chúc 
mừng bà. Nhưng 10 ngày sau nhận bản án, 
thì thấy khác với khi tuyên, nên bà gọi điện 
cho ông Hoan, ông Hoan và ông Chín hẹn 
28/6/2018 sẽ tiếp bà và bà Vương. Họ đến 
sớm, nhưng 10 giờ rồi mà hai ông vẫn “biệt 
vô âm tín”. Bà biết chuyện khó nói. “Án mồm” 

M 

https://nongnghiep.vn/cang-suc-giu-rung-mua-kho-d285172.html
https://nongnghiep.vn/cang-suc-giu-rung-mua-kho-d285172.html
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tuyên rồi nhưng sau đó do vấn đề... tế nhị, 
nên "án văn" phải sửa. Dù không bận xét xử, 
không họp hành, nhưng hai ông vắng mặt ở 
cơ quan để tránh mặt bà. Bức xúc vì sự cố 
tình trái hẹn, bà dùng điện thoại di động ghi 
lại hình ảnh hai cửa phòng của hai ông đóng 
kín để làm căn cứ, chứ bà không chửi bới, 
lăng mạ ai như cáo trạng nêu. Theo bà Nữ, 
cáo trạng viết sai sự thật, chồng bà không 
hề đến tòa án. Hai là khi bà đến Công an 
phường ngồi chờ mãi không có ai làm việc, 
bà vào hỏi thì được trả lời là công an 
phường không có thẩm quyền giải quyết 
việc của tòa án tỉnh... nên bà về. 

Cáo trạng của Viện KSND TP Phan Thiết chỉ vỏn vẹn 
6 trang, chứa đựng nhiều nội dung bị cho là không 
đúng sự thật 

Cách hành xử của Tòa và uy tín một đại 
biểu HĐND 

Sau khi xảy ra sự việc, ông Biện Văn 
Hoan lập tức gửi đơn tố cáo và đề nghị Công 
an TP Phan Thiết khởi tố bà Nữ. Đáng tiếc 
là đơn ông thiếu căn cứ. Vụ án kéo dài đến 
nay đã 33 tháng mà vẫn không có căn cứ thì 
làm sao xét xử? Hồ sơ vụ án, ngoài Kết kuận 
điều tra, Cáo trạng, đơn tố giác tội phạm và 
mấy bệnh án do bà Nữ nhập viện sau khi bị 
khởi tố, cùng 3 kết quả giám định tâm thần. 
Ngoài ra không có gì chứng minh hành vi 
phạm tội của bị cáo. Tòa sẽ xử lí vụ án ra 
sao đang là tâm điểm của dư luận. Nhiều 
người nhận định, Tòa sẽ trả hồ sơ sau khi 
thẩm vấn bị cáo và ý kiến đề nghị của luật 
sư. Nhưng không ít ý kiến cho rằng, đã có 
vô số vụ án không cần có căn cứ, Tòa vẫn… 
buộc tội đó thôi. Vì thế, quyết định của Tòa 
trả hồ sơ hay buộc tội, vẫn là… 5 ăn, 5 thua 
trong giới luật sư và nhà báo quan tâm đến 
vụ án. Tôi nghe nhà báo Hà Lê và luật sư Vũ 

Sơn “cá” nhau: Hà Lê: “Nếu Tòa trả hồ sơ 
thì ông đãi tôi một chầu nhé”. Luật sư Vũ 
Sơn: “Nhưng nếu Tòa buộc tội thì…ngược 
lại đấy”. Nhà báo Hà Lê: “Tất nhiên rồi”. Vì 
thế Tòa ngả bên nào, đang là chuyện… thời 
sự ở đây trong mấy ngày qua. 

Văn bản số 845/HĐND-TH ngày 2/11/2020, yêu cầu 
Chánh án TAND tỉnh trả lời chất vấn tại kì họp thứ 11, 
HĐND tỉnh khóa X 

Văn bản số 845/HĐND-TH ngày 
2/11/2020 của HĐND tỉnh Bình Thuận, về 
việc yêu cầu Chánh án TAND tỉnh trả lời chất 
vấn tại kì họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa X cho 
hay: Tại kì họp thứ 19 của HĐND tỉnh, 
Chánh án TAND tỉnh Biện Văn Hoan có báo 
cáo vụ bà Trần Thị Ngọc Nữ đến Tòa án gây 
rối trật tự. Ông cho biết, sau khi được mời 
về làm việc, bà Nữ đã tự tụt quần mình tại 
trụ sở Công an phường Bình Hưng. Tuy 
nhiên, Công an phường Bình Hưng nói 
không có chuyện này. Bà Nữ hết sức bức 
xúc và đã phản ứng rất quyết liệt tại buổi tiếp 
xúc cử tri hai cấp tỉnh và thành phố năm 
2020. Hôm ấy, có mặt Đại biểu Nguyễn 
Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh (đang là Bí 
thư Tỉnh ủy). Đại biểu Nguyễn Toàn Thiên 
(Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận) 
tại kỳ họp thứ X đã có văn bản chất vấn, 
nhưng nhiều nội dung trả lời chưa đúng, 
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HĐND tỉnh yêu cầu trả lời lại. Theo Đại biểu 
Nguyễn Toàn Thiện: Chánh án Biện Văn 
Hoan là Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh, 
mà báo cáo một việc không có thật vào nội 
dung chính của HĐND là xem thường cử tri, 
xem thường đại biểu HĐND, xem thường 

đại biểu là khách mời và xúc phạm uy tín và 
danh dự cử tri, đề nghị xử lí theo quy định. 

 
Hoành Sơn //  

Người cao tuổi.- 2021.- Số 53 
 (ngày 16 tháng 3).- Tr.10 

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

THANH TRA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, VẬT LIỆU 
Ở BÌNH THUẬN 

ơ quan chức năng đang rà soát, 
thanh tra hoạt động khai thác khoáng 
sản, mỏ vật liệu trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận. 

Xẻ núi mở đường thi công tại gói thầu XL-01 cao tốc 
Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 

Liên quan đến vấn đề khan hiếm vật liệu 
xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, 
ngày 19/3, theo nguồn tin của Báo Giao 
thông, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị 
liên quan thanh tra, kiểm toán về hoạt động 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh này. 

“Thời gian qua thực hiện chỉ đạo của lãnh 
đạo UBND tỉnh, Sở đã có nhiều cuộc họp về 
nội dung liên quan đến công tác quản lý, đấu 
giá khoáng sản, mỏ vật liệu. Hiện bộ phận 
khoáng sản của Sở đang phối hợp với các 
đoàn thanh tra, giám sát, kiểm toán về 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh”, một lãnh đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay. 

Cũng liên quan đến xử lý tình trạng khan 
hiếm vật liệu thi công các dự án cao tốc Bắc 

- Nam, ngày 18/3, Văn phòng Chính phủ đã 
phát đi văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng 
khan hiếm vật làm cao tốc Bắc - Nam. 

Văn phòng Chính phủ cho biết, vừa qua, 
báo chí phản ánh tình trạng nhiều dự án 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam có nguy cơ 
thiếu nguồn vật liệu xây dựng, trong khi các 
mỏ phải chờ địa phương cấp phép khai thác, 
có thể ảnh hưởng đến tiến độ công trình; các 
địa phương cần quản lý về giá, có giải pháp, 
chế tài kịp thời để chống độc quyền, đầu cơ, 
tùy tiện nâng giá vật liệu xây dựng. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT phối 
hợp với các địa phương liên quan đánh giá 
và có giải pháp phù hợp trước tình trạng 
nhiều dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam có 
nguy cơ thiếu nguồn vật liệu xây dựng. 

Trước đó, từ ngày 10/3 đến nay, Báo 
Giao thông đã khởi đăng loạt bài “Trục lợi từ 
bán vật liệu làm cao tốc Bắc - Nam” phản 
ánh về tình trạng 6 dự án thành phần cao tốc 
Bắc - Nam đang triển khai đồng loạt gặp phải 
tình trạng khan hiếm vật liệu thi công, đặc 
biệt là nguồn vật liệu đất đắp nền đường. 

 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn/.- 2021 

(ngày 19 tháng 3) 

https://www.baogiaothong.vn/thanh-tra-
hoat-dong-khai-thac-khoang-san-vat-lieu-o-

binh-thuan-d499676.html

 

 
 
 

C 
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THỔI GIÁ ĐẤT GẦN DỰ ÁN SÂN BAY PHAN THIẾT 

rong vài ngày qua, ngay khi có thông 

tin, dự án sân bay Phan Thiết (xã 

Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận) sẽ được khởi công vào cuối 

tháng 3 này, nhiều người từ khắp tỉnh thành 

cả nước ồ ạt kéo về đây giao dịch, mua bán 

bất động sản (BĐS) khiến giá đất được đẩy 

cao chóng mặt, gây mất an ninh trật tự, tiềm 

ẩn nhiều rủi ro cho người mua và người 

bán.   

Giá đất tăng khủng 

Ngày 5-3, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ 

trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi làm việc 

với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận về việc 

triển khai thi công dự án Cảng hàng không 

Phan Thiết (sân bay Phan Thiết). Trong đó, 

ngoài việc thông báo Thủ tướng đồng ý cho 

sử dụng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 

2021-2025 để xây dựng sân bay Phan Thiết 

(phần thuộc quân sự), Thượng tướng Trần 

Đơn cũng đề nghị địa phương hối thúc nhà 

đầu tư BOT chuẩn bị các điều kiện, thủ tục 

để thi công dự án trong tháng 3 này. 

Ô tô của khách đến giao dịch, tìm hiểu đất quanh dự 
án sân bay đậu hàng dài ở trung tâm xã Thiện Nghiệp 

Ngay sau khi có thông tin dự án sân bay 

Phan Thiết sắp được khởi công, dân “đầu 

cơ” BĐS từ khắp nơi kéo về xã Thiện Nghiệp 

để trao đổi, giao dịch mua bán đất. Tại nhiều 

quán cà phê, trục đường dẫn vào dự án sân 

bay, lượng người kéo về đông như hội; ô tô 

mang biển số Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, 

Khánh Hòa… đậu kín đường. Trên những 

thửa đất được cho là nằm gần sân bay sắp 

hình thành trong tương lai, mặc cho trời 

nắng đổ lửa, đội ngũ “cò” đất vẫn nhiệt tình, 

hối hả giới thiệu cho khách hàng những lô 

đất “tiềm năng”. 

Trong khi đó, người dân xã Thiện Nghiệp 

dường như đã quá quen thuộc với cảnh 

tượng này. “Ít nhất, đây là lần thứ 3 xảy ra 

tình trạng sốt đất tại địa phương. Cứ mỗi lần 

có thông tin gì liên quan đến dự án sân bay 

sắp khởi công là y như rằng, người ta kéo 

về mua bán rất đông”, anh Nguyễn Công 

Tuấn (xã Thiện Nghiệp) chia sẻ. Điển hình 

như khoảng tháng 9-2019, chỉ cần thoáng 

nghe có thông tin xây dựng trục đường 

chính nối với dự án sân bay, ngay lập tức 

đất xã Thiện Nghiệp được đẩy giá lên cao 

chót vót. Lúc này, giá một sào đất (1.000m2) 

trên những tuyến đường trọng điểm được 

cho là sát sân bay, từ khoảng vài trăm triệu 

đồng, được đẩy lên 2,8 - 3,2 tỷ đồng.  

Đến đợt “sốt” đất này, chỉ trong vài ngày, 

giá đất khu vực được “thổi” lên con số không 

tưởng. Một sào đất mặt tiền đường Trần 

Bình Trọng năm 2019 giá khoảng 2,8 tỷ 

đồng, nay đã tăng lên gần 6 tỷ đồng. Đặc 

biệt, khu vực đất mặt tiền tỉnh lộ 715 (đoạn 

qua xã Thiện Nghiệp) đã tăng từ 3,2 tỷ lên 

5,5 tỷ đồng/sào. Còn tại những vị trí xa dự 

án sân bay, những lô đất nằm trong hẻm 

hiện cũng đã tăng gấp 2 - 3 lần so với năm 

2019, trung bình khoảng 2,5 tỷ đồng/sào. 

Coi chừng mắc bẫy 

Đại diện chính quyền xã Thiện Nghiệp 

thừa nhận, hiện đất của người dân quanh dự 

án sân bay Phan Thiết hầu như còn rất ít. Bà 

con đã bán hết cho các nhà đầu tư từ những 

đợt sốt đất lần trước. Trong khi đó, những 

T 
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người môi giới BĐS tại địa phương cho biết, 

việc có thông tin sân bay Phan Thiết sắp 

khởi công là điều kiện thuận lợi để những 

nhà đầu cơ lỡ mua quá nhiều đất trước đó 

có thể bán, thu hồi vốn, kiếm lãi... 

“Đất Thiện Nghiệp bây giờ hầu hết nằm 

trong tay của người từ tỉnh thành khác. 

Những năm trước, nhiều nhà đầu tư chủ yếu 

ở các tỉnh thành phía Bắc và TPHCM gom 

rất nhiều đất ở đây, nhưng sau đó không bán 

được vì sân bay chưa triển khai. Đợt này họ 

về đây tìm cách bán. Giá một lô đất có thể 

tới vài tỷ đồng, nhưng nếu có người mua, họ 

sẵn sàng nhận cọc chỉ 100 - 200 triệu đồng. 

Người mua lại chính là những “cò” đất - đặt 

cọc ít để tìm cách bán lại cho người khác 

kiếm lời. Nếu không bán được, xem như mất 

ít, trong khi chủ đất cũng được tiền cọc để 

gỡ chút vốn”, anh Đ.V.Q. (một người môi 

giới BĐS lâu năm tại Bình Thuận) tiết lộ. 

“Cò” đất và nhà đầu tư xuất hiện ngày càng nhiều 
quanh khu vực dự án sân bay Phan Thiết 

Một “cò” đất tại địa phương tên Minh lại 

khẳng định, dịp này những người môi giới 

BĐS về đây giao dịch không phải là người 

địa phương, khi họ và những “nhà đầu cơ” 

là một. “Đội ngũ  này còn tạo hàng loạt giao 

dịch ảo giữa “cò” với “cò” để tạo hiệu ứng sốt 

đất. Những dịp sốt đất chỉ diễn ra thời gian 

rất ngắn nên họ phải tranh thủ, tạo mọi cách 

để đẩy được giá đất cao lên. Sau đó, cả nhà 

đầu tư và người môi giới sẽ rút; chắc chắn 

người mua sau cùng gánh đủ”, anh Minh cho 

biết. 

Trong khi đó, chính quyền xã Thiện 

Nghiệp cũng đang rất lo lắng về tình trạng 

giá đất tăng cao bất thường này. “Chúng tôi 

đang lo việc người dân nếu không tỉnh táo 

sẽ rất dễ mắc bẫy của “cò” đất. Hiện tại, việc 

phân lô, tách thửa tại địa phương vẫn đang 

phải tạm dừng, trừ những trường hợp đặc 

biệt. Nếu người dân trong xã chưa nắm bắt 

được quy định này, không may nhận tiền cọc 

của người mua đất, sau đó không tách thửa 

được như trong hợp đồng thì hậu quả sẽ rất 

lớn, người bán sẽ phải đền cọc gấp 2 - 3 lần. 

Năm 2019, đã có nhiều trường hợp người 

dân khóc ròng khi phải đền tiền cọc cho 

người mua, vì không nắm được quy định”, 

một vị lãnh đạo xã Thiện Nghiệp lo lắng. 

Ông Đỗ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND xã 

Thiện Nghiệp, cho biết, hiện trên địa bàn 

không có bất cứ dự án phân lô bán nền nào 

được cấp phép. UBND xã đã có thông báo 

công khai và đề nghị người dân địa phương 

hết sức cảnh giác, không mua bán, chuyển 

nhượng đất đai bất hợp pháp, tránh bị lừa 

đảo.  

Trước tình hình phức tạp này, Chủ tịch 

UBND TP Phan Thiết đã yêu cầu UBND xã 

Thiện Nghiệp tăng cường công tác quản lý 

trên lĩnh vực đất đai; thường xuyên kiểm tra, 

kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường 

hợp lấn chiếm đất công, mua bán, chuyển 

nhượng đất trái quy định; kiểm tra, tháo dỡ 

các bảng rao bán, chuyển nhượng đất, kinh 

doanh BĐS không đúng quy định…  

Nguyễn Tiến //  
Sài Gòn giải phóng.- 2021.- Số 15730 

(ngày 15 tháng 3).- Tr.6 
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

TRO XỈ ĐÃ HỢP CHUẨN, HỢP QUY COI NHƯ MỘT DẠNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA, 
KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ CHẤT THẢI 

rong hai ngày 16, 17-3, tại Bình 
Thuận, Đoàn công tác của Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

của Quốc hội cùng với một số Bộ chuyên 
ngành đã tới làm việc với tỉnh Bình Thuận, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Nhà máy 
Nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 
về kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn 
giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường Quốc hội về bảo vệ môi trường 
tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường của Quốc hội làm việc với tỉnh Bình 
Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy 
nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. 

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo các 
đơn vị quản lý vận hành các Nhà máy Nhiệt 
điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 
gồm: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở 
rộng và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. 
Tình hình sản xuất của các nhà máy được 
duy trì vận hành ổn định, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ phát điện. Sản lượng điện năm 
2020 của các nhà máy cơ bản đạt kế hoạch 
được giao, bảo đảm cung ứng đủ điện, đặc 
biệt tại khu vực miền nam vào các tháng 
mùa khô. Lũy kế ba tháng đầu năm 2021, 
bình quân các nhà máy sản xuất sản lượng 
điện hơn 1,2 tỷ kWh. Các nhà máy đã nỗ lực 
tích cực trong việc hoàn thiện đầy đủ tất cả 
các thủ tục cũng như thực hiện các quy định 
theo chính sách pháp luật về công tác bảo 

vệ môi trường. Tiếp tục đầu tư các hệ thống 
xử lý khí thải tại các nhà máy và duy trì tốt 
sự vận hành nhằm bảo đảm Quy chuẩn Việt 
Nam. Đẩy mạnh công tác truyền thông về 
bảo vệ môi trường. 

Các nhà máy đã xây dựng quy trình thực 
hiện thu gom, vận chuyển tro xỉ, lưu trữ tại 
bãi và trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 
phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát 
và phối hợp cùng các nhà thầu vận chuyển 
tại bãi xỉ nhằm bảo đảm công tác thu gom, 
vận chuyển và xử lý tro xỉ theo đúng quy 
trình vận hành đã phê duyệt. Đến nay, tro xỉ 
của các nhà máy đều đã được hợp chuẩn 
hợp quy tương ứng với các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật hướng dẫn từng mục đích sử 
dụng làm nguyên vật liệu xây dựng phù hợp 
(phụ gia xi-măng, bê-tông, san lấp và nền 
đường, ....). 

Các nhà máy nhiệt điện trong trung tâm 
đã tích cực hỗ trợ để chuyển giao khối lượng 
tro xỉ cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm 
phụ gia xi-măng, vật liệu xây dựng (trong 
năm 2020 tỷ lệ chuyển giao tro, xỉ của Vĩnh 
Tân 1 đạt 26,96%, Vĩnh Tân 2 đạt 54,01%, 
Vĩnh Tân 4 đạt 34,07%). Ngoài ra, Công ty 
Nhiệt điện Vĩnh Tân đang xuất tro bay qua 
cảng dầu nhà máy nhằm giảm tải việc vận 
chuyển khối lượng tro, xỉ ra bãi lưu chứa tro, 
xỉ. Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Công 
ty BOT) quản lý vận hành Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 thực hiện hỗ trợ các 
đơn vị tiêu thụ tro xỉ 60.000 đồng/tấn tro xỉ. 

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa cho biết, 
UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác theo dõi 
việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường 
đối với các Dự án tại Trung tâm Điện lực 
Vĩnh Tân (Tổ công tác 1184). Qua giám sát, 
các nhà máy đã chấp hành tốt việc thực hiện 
các hồ sơ, thủ tục liên quan, được cấp 
chứng nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản 
lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

T 
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14001:2015, các nhà máy đã lắp đặt hệ 
thống quan trắc tự động khí thải, nước thải 
theo quy định, công khai thông tin quan trắc 
tự động ở các nhà máy để người dân giám 
sát. Tình hình môi trường tại Trung tâm điện 
lực Vĩnh Tân trong thời gian qua nhìn chung 
ổn định, các thông số quan trắc môi trường 
nước thải, khí thải trong giới hạn cho phép. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội Trần Văn Minh chủ trì buổi làm 
việc.  

Mặc dù các chủ đầu tư các nhà máy nhiệt 
điện tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân đã tích 
cực triển khai đề án và hỗ trợ các đơn vị có 
chức năng tiếp nhận xử lý tro xỉ. Tuy nhiên, 
khối lượng tro xỉ tiêu thụ chưa đạt hiệu quả. 
Cụ thể đến hết tháng 2-2021, lượng tro, xỉ 
phát sinh và tồn trữ tại bãi chứa gần 11 triệu 
tấn. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
1 là 3,4 triệu tấn; bãi chứa của Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 4 và 4 mở rộng đến 
thời điểm này đã chứa 6,8 triệu tấn, gần đầy 
so với khả năng của bãi chứa là 7,2 triệu tấn. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hưng 
Thịnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi 
trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 
rằng, bãi chứa tro, xỉ của các Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng 
đã gần đầy, cho nên vấn đề tiêu thụ tro xỉ 
cần phải hết sức quan tâm. Việc sử dụng tro 
xỉ, hiện nay theo quy định của pháp luật về 
môi trường, tất cả trong xỉ đã được phân 
định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyên 
ngành và đã được chứng nhận hợp chuẩn, 
hợp quy thì được coi như là một dạng sản 
phẩm hàng hóa chứ không còn được coi là 
chất thải. Chính vì thế nên việc quản lý sử 
dụng từ khâu vận chuyển cho đến khâu sử 
dụng thì được thực hiện theo các quy định 

pháp luật chuyên ngành nhằm đáp ứng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật đưa ra. 

Về mặt quy định pháp lý, về mặt môi 
trường Tổng cục Môi trường cũng đã có rất 
nhiều văn bản hướng dẫn nội dung này. 
Quan trọng nhất là chúng ta phải tính được 
phương án tiêu thụ lượng tro xỉ này. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức 
Hòa phát biểu nêu lên một số kiến nghị của tỉnh về 
tiêu thụ tro xỉ và di dời dân khu vực gần Trung tâm 
Điện lực Vĩnh Tân với Đoàn công tác. 

Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng 
nêu rõ, trong các năm 2018, 2019 Bộ Xây 
dựng đã ban hành tiêu chuẩn sử dụng tro xỉ 
của nhà máy nhiệt điện đốt than để làm vật 
liệu san lấp; tiêu chuẩn dùng tro xỉ nhiệt điện 
đốt than làm nền đường giao thông và các 
tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, thi công 
và nghiệm thu. Đến nay, Bộ Xây dựng có 17 
tiêu chuẩn quốc gia dùng tro xỉ làm gạch, 
phụ gia, gạch không nung… Tiêu chuẩn là 
của quốc gia chứ không phải là tiêu chuẩn 
của địa phương, trong khi đó tro xỉ đã hợp 
chuẩn, hợp quy rồi nên có thể dùng để san 
lấp, làm đường giao thông là được, không 
phải xin hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường mà chỉ cần hướng dẫn về việc 
vận chuyển tro xỉ phù hợp với quy định về 
bảo vệ môi trường. 

Việc hoàn nguyên mỏ sử dụng tro xỉ cũng 
là san lấp mặt bằng, chủ yếu là yêu cầu về 
cường độ, nền đáy ra sao hoặc là san lấp 
làm nhà thì yêu cầu cường độ đất nền là bao 
nhiêu… Vì vậy, Bình Thuận nên mạnh dạn 
sử dụng tro xỉ để thực hiện san lấp, làm 
đường giao thông hoặc là làm kè, đê bao 
chắn sóng… 

Ông Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận nêu lên 
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những băn khoăn của Bình Thuận, hiện nay, 
lượng tro xỉ lưu trữ tại các bãi chứa quá lớn, 
tiềm ẩn rất nguy cơ, rất tốn kém. Vấn đề tiêu 
thụ tro xỉ do cự ly xa là có nhưng không phải 
là cơ bản, mà là vấn đề thiếu niềm tin, e dè, 
chưa thực sự tin tưởng trong sử dụng tro xỉ 
làm đường, san lấp, vật liệu xây dựng, phụ 
gia… Vấn đề căn cơ là phải có cơ chế trong 
việc đầu tư sử dụng tro xỉ để lấn biển hoặc 
sử dụng để san lấp, làm đường giao thông… 

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, khu vực 
xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện 
Tuy Phong có khoảng 400 hộ dân với 
khoảng 2.000 nhân khẩu, cách hàng rào 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng 80 
m, nên bắt buộc phải di dời tái định cư người 
dân khu vực này. Nhưng vấn đề kinh phí để 
thực hiện việc này cần phải bàn thật cụ thể, 
theo hướng chủ đầu tư dự án di dời và tái 
định cư là huyện Tuy Phong, còn kinh phí 
thực hiện từ các nhà máy tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân. Việc sử dụng tro xỉ, tỉnh cũng 
rất cân nhắc do quá khứ có nhiều vấn đề về 
môi trường. Hiện nay, tỉnh rất quan tâm vấn 
đề này và ủng hộ quan điểm sử dụng tro xỉ 
để san lấp lấn biển, làm nền đường tại địa 
phương… nhưng cũng cần phải làm rõ về 
chất lượng khi san lấp lấn biển… Tỉnh cũng 
sẽ chỉ đạo các sở, ngành chủ động trong 
việc sử dụng tro xỉ. 

Qua đi khảo sát thực tế, nghiên cứu báo 
cáo và trao đổi trực tiếp, thay mặt Đoàn công 
tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường của Quốc Hội Trần Văn 
Minh đánh giá Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
và các đơn vị thành viên tính nghiêm túc và 
quyết liệt các biện pháp thực hiện các kiến 
nghị của Đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường của Quốc hội năm 
2019. Kết quả thực hiện khá tốt, đạt được 
nhiều hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Đã 
hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật; làm tốt 
công tác truyền thông về bảo vệ môi trường; 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị 
thành viên đẩy mạnh việc tiêu thụ tro xỉ; cũng 
đã khắc phục có hiệu quả các tồn tại mà 
đoàn giám sát đã kiến nghị. Đề nghị các nhà 
máy cần đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ tro 
xỉ, giảm tải các bãi chứa. 

Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều 
kiện và xem xét các kiến nghị của chủ đầu 
tư các nhà máy để chung tay, tháo gỡ khó 
khăn trong việt tiêu thụ tro xỉ. Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam cần làm báo cáo chuyên đề về 
việc di dời gần 400 hộ dân với khoảng 2.000 
nhân khẩu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần 
phải làm việc với tỉnh để xem xét để chia sẻ 
kinh phí với tỉnh trong việc di dời tái định cư. 

Đình Châu // 
 https://nhandan.com.vn.- 2021 

 (ngày 17 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/khoahoc-
congnghe/tro-xi-da-hop-chuan-hop-quy-coi-
nhu-mot-dang-san-pham-hang-hoa-khong-

duoc-coi-la-chat-thai-638801/

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

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI LA GÀN KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG 
TẠI BÌNH THUẬN 

ông ty Cổ phần Phát triển dự án điện 
gió La Gàn vừa khai trương văn 
phòng tại TP. Phan Thiết, đánh dấu 

một cột mốc quan trọng cho sự phát triển 
của dự án điện gió ngoài khơi La Gàn. 

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn với 
công suất 3,5GW được kỳ vọng trở thành 
một trong những dự án điện gió ngoài khơi 
quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Tiềm năng 
của dự án hướng tới nâng cao năng lực của 

Việt Nam về năng lượng tái tạo trên quy mô 
khu vực và toàn cầu. 

Theo một nghiên cứu chuyên sâu thực 
hiện bởi các chuyên gia quốc tế của BVG 
Associates, dự án La Gàn dự kiến sẽ mang 
lại các giá trị tiềm năng, bao gồm tạo ra hơn 
45.000 công việc tương đương toàn thời 
gian (Full Time Equivalent - FTE), trong đó, 
1 FTE được hiểu là 1 công việc toàn thời 
gian trong vòng 1 năm, và đóng góp hơn 4.4 

C 

https://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/tro-xi-da-hop-chuan-hop-quy-coi-nhu-mot-dang-san-pham-hang-hoa-khong-duoc-coi-la-chat-thai-638801/
https://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/tro-xi-da-hop-chuan-hop-quy-coi-nhu-mot-dang-san-pham-hang-hoa-khong-duoc-coi-la-chat-thai-638801/
https://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/tro-xi-da-hop-chuan-hop-quy-coi-nhu-mot-dang-san-pham-hang-hoa-khong-duoc-coi-la-chat-thai-638801/
https://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/tro-xi-da-hop-chuan-hop-quy-coi-nhu-mot-dang-san-pham-hang-hoa-khong-duoc-coi-la-chat-thai-638801/
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tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam trong suốt 
thời gian vận hành dự án. 

Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn với công suất 
3,5GW được kỳ vọng trở thành một trong những dự 
án điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên tại Việt 
Nam (Ảnh minh họa) 

Với khoảng 250 TWh năng lượng sạch 
được tạo ra, dự án dự kiến sẽ cung cấp điện 
cho hơn 7 triệu hộ gia đình Việt mỗi năm, và 
có thể giảm thiểu lượng khí thải lên đến 130 
triệu tấn CO2 trong suốt thời gian vận hành. 

Bà Maya Malik - Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Phát triển dự án điện gió La Gan - 
cho biết, chúng tôi mong muốn được hợp tác 
với cộng đồng địa phương và xây dựng một 
trong những dự án điện gió ngoài khơi đầu 
tiên tại Việt Nam. Việc khai trương văn 
phòng tại TP. Phan Thiết - Bình Thuận là 
một bước đi quan trọng và thể hiện sự cam 
kết của chúng tôi trong việc hợp tác chặt chẽ 
với cộng đồng và chính quyền địa phương. 
Văn phòng của dự án sẽ là trụ sở để đón tiếp 
và làm việc với các đối tác, khách hàng, 
cùng những đơn vị quan tâm tới dự án tại 
Bình Thuận. 

rước đó, vào tháng 7/2020, Copenhagen 
Infrastructure Partners (CIP), thay mặt cho 
quỹ CI New Markets Fund I cùng với 
Asiapetro và Novasia Energy, đã ký biên bản 
ghi nhớ với UBND Bình Thuận về phát triển 
dự án La Gàn có công suất 3,5GW ngoài 
khơi Bình Thuận. Việc ký kết diễn ra trong 
khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Năng lượng 
Việt Nam 2020 có sự chứng kiến của các 
lãnh đạo cấp cao trong nhà nước và các bộ 
ngành liên quan. 

Lễ khai trương văn phòng Dự án điện gió ngoài khơi 
La Gàn với sự tham gia của các đơn vị phát triển dự 
án, đại diện chính quyền địa phương, Đại sứ quán 
Đan Mạch và các nhà cung ứng của dự án La Gàn 

Sau đó, vào tháng 12/2020, CIP, 
Asiapetro và Novasia Energy đã thành lập 
Công ty Cổ phần Phát triển dự án điện gió 
La Gan để phát triển dự án. CIP là nhà đầu 
tư hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực điện 
gió ngoài khơi và đã huy động được hơn 14 
tỷ USD thông qua một số quỹ tập trung vào 
năng lượng tái tạo, bao gồm CI IV - quỹ năng 
lượng tái tạo dành riêng cho cánh đồng năng 
lượng xanh lớn nhất thế giới cho đến nay. 
Đối với CI New Markets Fund I, CIP đang 
quản lý một quỹ đầu tư có mục tiêu cụ thể 
hướng tới các nền kinh tế mới, đang phát 
triển nhanh và hiện đang tập trung nhiều vào 
Việt Nam. 

Vào tháng 2/ 2021, Công ty Cổ phần Phát 
triển dự án điện gió La Gan đã ký 4 biên bản 
ghi nhớ (MOU) về cung cấp nền móng và 
các dịch vụ bến cảng. Biên bản ghi nhớ đã 
được ký kết với các nhà thầu tại Việt Nam 
bao gồm CS Wind Corporation, PTSC Cơ 
khí và Xây lắp (PTSC M&C), Tổng công ty 
Xây lắp dầu khí Miền Nam (Alpha ECC) và 
Vietsovpetro. 

Bằng cách thực hiện các tiêu chuẩn quốc 
tế cao nhất, sử dụng công nghệ điện gió tiên 
tiến nhất, mục tiêu của dự án La Gàn là đảm 
bảo nhu cầu năng lượng dài hạn của Việt 
Nam và hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp 
địa phương một cách bền vững. 

Minh Khuê // 
 https://congthuong.vn.- 2021 

 (ngày 31 tháng 3) 

https://congthuong.vn/du-an-dien-gio-
ngoai-khoi-la-gan-khai-truong-van-phong-

tai-binh-thuan-154436.html

https://congthuong.vn/du-an-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-khai-truong-van-phong-tai-binh-thuan-154436.html
https://congthuong.vn/du-an-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-khai-truong-van-phong-tai-binh-thuan-154436.html
https://congthuong.vn/du-an-dien-gio-ngoai-khoi-la-gan-khai-truong-van-phong-tai-binh-thuan-154436.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03  năm 2021                                                      -87- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

BÁNH HỎI PHÚ LONG 

ình Thuận ngoài Hòn Rơm, Mũi Né đẹp 
nao lòng với những trảng cát, hàng dừa 
và nguồn hải sản phong phú, còn có 

một món ăn đặc sản mà nếu chưa thưởng 
thức thì xem như chưa đến, món ẩm 
thực  bánh hỏi Phú Long. 

Không chỉ nổi tiếng về ẩm thực, nghề làm 
bánh hỏi cũng là một “đặc sản nhiếp ảnh” mà 
bất cứ người cầm máy nào cũng mơ ước 
được một lần trải nghiệm và ghi lại những 
khoảnh khắc vừa chân thật vừa sống động 
đến như vậy. 

Quy trình hấp bánh tại lò bánh của gia đình ông 
Chương. 

Đưa bột vào máy ép để tạo thành sợi. 

Bánh được trải ra những khay tròn bằng tre rồi đem 
hấp chín trong 20 phút. 

Mẻ bánh hỏi thành phẩm đặc sản của Bình Thuận.  

Lò bánh hỏi của gia đình ông Lê Văn 
Chương, khu phố Phú Thịnh, thị trấn Phú 
Long, huyện Hàm Thuận Bắc, mỗi ngày sản 
xuất trung bình 200kg – 250kg (từ gạo tinh 
chất và không dùng phụ gia bảo quản), mỗi 
công đoạn đều rất tỉ mỉ: chọn gạo ngon để 
ngâm qua đêm, vo sạch rồi xay nhuyễn. Bột 
được hấp hơi trong một tiếng đồng hồ, lăn 
thành từng cây hình trụ, sau đó đưa vào máy 
ép để tạo thành sợi, trải ra những khay tròn 
bằng tre rồi đem hấp chín trong 20 phút. 

Một mẻ bánh ngon phải có cọng nhỏ như 
tăm tre, các miếng bánh không bị rời ra hay 
vón cục, khi ăn không bở và cảm nhận được 
vị ngọt của bột gạo, vị béo của dầu dừa, được 
dùng với lòng heo có đủ tim, gan, cật… kèm 
rau thơm với nước mắm cốt me. 

Hơn nữa thế kỷ theo nghề qua ba thế hệ, lò 
bánh hỏi gia đình ông Chương đã thành điểm 
cung cấp uy tín cho cả Bình Thuận, bận rộn là 
vậy nhưng gia đình luôn nhiệt tình tạo điều 
kiện cho anh em nhiếp ảnh tác nghiệp, đó 
cũng là tính cách người Bình Thuận, hào sảng 
và mến khách./. 

Lý Hoàng Long // 
https://vietnam.vnanet.vn.- 2021 

 (ngày 11 tháng 3) 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/banh
-hoi-phu-long/480674.html 

B 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/banh-hoi-phu-long/480674.html
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/banh-hoi-phu-long/480674.html
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ĐỨC LINH: PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO CHUỖI 

hững năm gần đây, huyện Đức Linh 
đã chỉ đạo ngành nông nghiệp làm 
cầu nối để kêu gọi, giới thiệu cho các 

doanh nghiệp những sản phẩm lợi thế của 
địa phương, tạo mối liên hệ giữa doanh 
nghiệp với các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác 
cùng tham gia cung ứng vật tư và thu mua 
sản phẩm của nông dân. 

Trồng rau thủy canh tại HTX rau an toàn Tiến Phát. 
Ảnh: Ngọc Lân 

Đến thời điểm này, huyện đã hình thành 
nhiều vùng sản xuất tập trung, các công ty 
và doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với 
nông dân thông qua tổ hợp tác, HTX để tiêu 
thụ sản phẩm chủ lực của huyện như: điều, 
cao su, lúa bắp, rau và heo. Với cây lúa, 
hàng năm huyện đã thực hiện liên kết hơn 
13.470 tấn, chiếm 10,23% sản lượng lúa 
toàn huyện. Trong đó, HTX nông nghiệp 
Công Thành Đức Linh đại diện cho nông dân 
ký kết hợp đồng liên kết với Công ty TNHH 
MTV Út Hạnh Công Thành Long An là 8.700 
tấn/năm, giá trị tiêu thụ ổn định từ 5.100 – 
5.500 đồng/kg. Ngoài ra, còn có Công ty 
TNHH Đại Nhật Phát liên kết với HTX Nông 
nghiệp Mê Pu, HTX Nông nghiệp Sùng 
Nhơn ký kết hợp đồng tiêu thụ hơn 4.770 
tấn/năm. Bên cạnh đó, còn thực hiện liên kết 
hơn 1.500 tấn/năm cây ăn trái chiếm 12,82% 
sản lượng của huyện. Trong đó, HTX bưởi 
da xanh Đông Hà đã liên kết với nông dân 
xã ký hợp đồng hợp tác sản xuất, tiêu thụ 
bưởi da xanh quy mô 500 tấn/năm với Công 
ty TNHH Hưng Phát TP. HCM. HTX Rô Mô 
ký hợp đồng hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm sầu riêng với Công ty TNHH An Bình 
quy mô 1.000 tấn/năm. Đối với sản phẩm 

rau ăn lá, HTX rau an toàn Trà Tân đã ký kết 
hợp đồng với Công ty TNHH MTV Đỗ 
Nguyễn Minh với sản lượng hàng năm đạt 
138 tấn. Ngoài ra, HTX rau Tiến Phát còn ký 
kết hợp đồng với HTX rau Phú Long tiêu thụ 
hơn 57 tấn rau ăn lá/năm… 

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh - 
Huỳnh Văn Tú cho biết, các mô hình liên kết 
ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều đơn vị 
trong và ngoài huyện tìm kiếm và đầu tư cho 
người dân thông qua tổ hợp tác, HTX để thu 
mua, tiêu thụ sản phẩm mang hiệu quả cao 
và được các bên duy trì. Không chỉ vậy, đa 
số nông dân đều hưởng ứng, chuyển đổi cây 
trồng phù hợp, góp phần đa dạng hóa sản 
phẩm nông nghiệp nâng cao thu nhập cho 
nông dân. Tuy nhiên, việc tìm đầu ra cho sản 
phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn 
còn gặp không ít khó khăn. Một số thành 
viên HTX chưa hiểu hết mục đích, yêu cầu 
khi thực hiện chuỗi liên kết; chưa quen với 
việc sản xuất theo hợp đồng, chưa quen 
tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn sản 
xuất hàng hóa… Chưa kể, năng lực quản lý 
của một số HTX còn yếu, thiếu trong các 
khâu cung ứng, liên kết. Dẫn đến tỷ lệ thành 
viên HTX tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ sản 
phẩm còn thấp. 

Để khắc phục những hạn chế trong liên 
kết sản xuất, Phó Chủ tịch UBND huyện đề 
xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngân hàng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các HTX tiếp cận các 
nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng phát triển 
sản xuất kinh doanh, có cơ chế linh hoạt về 
thủ tục vay vốn cho các HTX. Ngoài ra, còn 
kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Sở Tài chính triển khai và 
hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh quyết 
toán ngân sách khi thực hiện kinh phí từ 
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp… 

M.Vân // Dân tộc và phát triển.- 2021.- Số 22 
(ngày 16 tháng 3).- Tr.6 

 

 

 

N 
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH MINH TẠI LÀNG CHÀI MŨI NÉ 

hững con thuyền neo đậu dọc bờ 
biển dài xanh ngắt, những người đàn 
ông đi biển vạm vỡ, những người phụ 

nữ miền biển thân thiện vồn vã,... Hình ảnh 
vốn tưởng như chỉ còn tồn tại trên những 
trang sách lại đang được giữ gìn vẹn nguyên 
tại làng chài Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. 

Nằm nép mình bên con đường Huỳnh 
Thúc Kháng, cách TP. Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận) khoảng 23km về phía Bắc, làng chài 
Mũi Né nằm xen giữa những hàng dừa cao 
vút, chạy dọc theo bờ biển dài. Đây là một 
trong số ít ngôi làng vẫn giữ được nét truyền 
thống của những làng chài thời xưa: những 
chiếc thúng màu xanh, những chiếc ghe 
đánh bắt xa bờ, chiếc thuyền đang neo đậu 
ven bờ biển và những ngư dân đang kiểm 
tra "chiến lợi phẩm" sau một đêm dài,... Tất 
cả đã tạo nên một làng chài mơ màng, đẹp 
như một bức tranh thuỷ mặc. 

Ngày mới ở làng chài Mũi Né thường bắt đầu từ 5h30 
sáng, khi các thuyền đánh cá trở về sau một đêm lênh 
đênh ngoài biển 

Bãi biển Mũi Né nổi tiếng là vùng đất sóng 
yên biển lặng quanh năm. Vì vậy, từ lâu, nơi 
đây đã trở thành một vị trí an toàn để neo 
đậu thuyền bè. 

Những con thuyền neo đậu tại bờ biển Mũi Né 

Những chiếc thúng được sơn hai màu xanh lục và 
xanh dương, tạo nên một cảnh sắc vô cùng nên thơ 

Thời điểm tuyệt vời nhất để đến thăm làng 
chài Mũi Né là vào bình minh, khi mặt trời 
vừa ló rạng. Khoảng 5 rưỡi sáng hàng ngày, 
thuyền đánh cá bắt đầu quay lại bờ, những 
ngư dân bắt đầu di chuyển những chiếc 
thúng chứa đầy hải sản tươi sống. Những 
người phụ nữ làng chài đã chờ sẵn tại bờ 
biển để nhận lấy những mẻ lưới với nhiều 
loại hải sản, đổ ra một tấm bạt và cần mẫn 
phân loại ra từng thau riêng để bán. Hải sản 
được phân loại theo kích cỡ, những con to 
để riêng và có giá bán khác nhau. 

N 
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Những ngư dân sau một đêm lao động vất vả 

Họ tranh thủ ăn sáng ngay trên bờ biển. Bữa sáng 
thường là bún riêu cua hoặc bánh canh ghẹ - đều là 
hải sản tươi tại đây 

Đến khoảng 6 giờ, khi người địa phương 
cũng như khách du lịch bắt đầu đổ về, làng 
chài trở thành một khu chợ hải sản sầm uất, 
người mua, kẻ bán rộn rã. Hải sản ở đây 
thường gồm ghẹ, mực, tôm hùm, cá mục, 
cua, ốc... Làng chài Mũi Né vốn được coi là 
một chợ hải sản giá rẻ với mức giá chỉ bằng 
một nửa so với giá bán tại chợ trên bờ. Một 
kilogram mực được bán với giá chỉ 200.000 
đồng hay tôm hùm tươi sống được bán cả 
thau với giá 500.000 đồng,... 

Một thau tôm hùm nặng khoảng 2kg được chào bán 
với giá 500.000 đồng 

Hải sản ở đây được phân loại theo kích cỡ 

 

Những thau cá trắng phau tại bờ biển 

Chợ hải sản chỉ họp trong khoảng thời 
gian từ 6 - 9 giờ sáng. Sau đó, hải sản sẽ 
được chuyển về chợ và các quán ăn. Làng 
chài cũng là chợ đầu mối cung cấp hải sản 
cho TP. Phan Thiết. Buổi trưa, làng chài là 
nơi làm hải sản khô. Khi màn đêm buông 
xuống, các hàng quán mọc lên như nấm, trở 
thành chỗ nhậu lý tưởng đối với khách du 
lịch khi vừa có thể hóng gió biển, vừa 
thưởng thức các món ăn chế biến từ hải sản 
tươi. 

Làng chài Mũi Né chính là hình ảnh thu 
nhỏ của vùng biển Bình Thuận với cảnh sắc 
thiên nhiên độc đáo, thơ mộng và nhịp điệu 
nhộn nhịp của cuộc sống. 

 

Thu Thủy // 
 https://congthuong.vn/.- 2021 

 (ngày 22 tháng 3) 

https://congthuong.vn/binh-minh-tai-lang-
chai-mui-ne-153974.html

https://congthuong.vn/binh-minh-tai-lang-chai-mui-ne-153974.html
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BÌNH THUẬN ‘BẬT ĐÈN XANH’ CHO DỰ ÁN DU LỊCH NGHÌN TỶ 
CỦA CÔNG TY DANH VIỆT  

áo cáo đánh giá tác động môi trường 
dự án khu du lịch sinh thái biển cao 
cấp Lạc Việt đã chính thức được 

UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt thông qua.  

Phối cảnh dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp 
Lạc Việt 

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận vừa ký quyết định phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự 
án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt 
của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch 
vụ Danh Việt. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của dự án là căn cứ để 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, 
thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 

Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
định ĐTM, dự án khu du lịch sinh thái biển 
cao cấp Lạc Việt được thực hiện tại xã 
Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận. Tổng diện tích sử dụng đất 72ha 

được chia làm 2 hợp phần: hợp phần 1 có 
diện tích 25,6ha và hợp phần 2 có diện tích 
46,3ha. 

Tổng quy mô dân số 10.438 người, trong 
đó hợp phần 1 dân số khoảng 7.626 người 
và hợp phần 2 có số lượng khách du lịch 
khoảng 2.812 người. Mục tiêu dự án nhằm 
xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, kinh 
doanh biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ du lịch 
biển gắn với quyền sử dụng đất lâu dài. 

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có 
quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết cùng 
giấy phép thi công xây dựng giai đoạn 1 dự 
án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt 
vào ngày 5/11/2018 với tổng mức đầu tư 
hơn 3.700 tỷ đồng. 

Về Công ty Danh Việt, theo tìm hiểu của 
VietnamFinance, công ty được thành lập 
vào tháng 5/2007, đăng ký hoạt động chủ 
yếu trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
và có trụ sở chính tại 121/10 Hồng Hà, 
phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. 

Tính đến cuối năm 2019, Danh Việt có 
vốn điều lệ 236 tỷ đồng và tổng tài sản 547 
tỷ đồng. 

 

Lệ Chi // https://vietnamfinance.vn.- 
2021 (ngày 17 tháng 3) 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-bat-
den-xanh-cho-du-an-du-lich-nghin-ty-cua-

cong-ty-danh-viet-20180504224250792.htm

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

BÌNH THUẬN GIỚI THIỆU CÁC “ĐIỂM ĐẾN” MỚI LẠ 

rung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh 
Bình Thuận tổ chức chương trình 
khảo sát, truyền thông những “điểm 

đến” hấp dẫn, những sản phẩm du lịch mới 
lạ tại huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình 
Thuận). 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương 
trình xúc tiến, quảng bá du lịch Bình Thuận 
năm 2021 nhằm tăng cường giới thiệu, 

quảng bá cũng như kết nối tour, tuyến và xây 
dựng các sản phẩm du lịch cho Bình Thuận 
đón đầu du khách trong dịp lễ 30/4, 1/5 và 
du lịch Hè năm 2021. 

Cách thành phố Phan Thiết 28 km, cách 
Thành phố Hồ Chí Minh 155 km, Hàm Thuận 
Nam là địa phương có thế mạnh rất lớn để 
phát triển du lịch về phía Nam của tỉnh Bình 
Thuận. Địa phương này không chỉ được biết 
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đến bởi loại hình du lịch tâm linh trên núi Tà 
Cú với tượng Phật nằm dài 49 mét mà còn 
là nơi có những bãi biển đẹp hoang sơ với 
bãi đá nhảy tự nhiên, nhiều hình thù độc 
đáo.  

Bãi rêu Cổ Thạch nổi tiếng với những cảnh quan đặc 
sắc, mọc một cách tự nhiên, không do bất cứ bàn tay 
nào của con người tạo nên. Ảnh: Nguyễn Thanh – 
TTXVN 

Mặc dù chưa có những dịch vụ hoặc khu 
nghỉ dưỡng chuyên nghiệp như ở Mũi Né và 
thành phố Phan Thiết nhưng nơi đây thu hút 
rất nhiều du khách, nhất là những người 
thích khám phá. Đặc biệt, Hàm Thuận Nam 
là huyện trồng nhiều thanh long nhất tỉnh. 
Đây cũng là tiền đề để địa phương phát triển 
loại hình du lịch nhà vườn, tham quan và trải 
nghiệm vườn thanh long. 

Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch 
tỉnh, do tác động của dịch COVID-19, các 
chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở thị 
trường quốc tế bị ảnh hưởng. Thay vào đó, 
Trung tâm đã đổi mới phương thức truyền 
thông, xây dựng các chương trình xúc tiến 
tại chỗ hướng tới thị trường nội địa; tập trung 
giới thiệu thế mạnh du lịch, những “đặc sản”, 

di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh, 
các giá trị văn hóa… của các địa phương 
trong tỉnh. 

Ông Nguyễn Nguyên Vũ, Trưởng phòng 
Phòng Thông tin Hỗ trợ du khách (Trung tâm 
Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh), cho biết: Từ 
đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 3 
chuyến khảo sát, truyền thông tại các địa 
phương: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết 
và Hàm Thuận Nam. Việc liên tục tổ chức 
nhiều chuyến khảo sát sẽ giúp ngành du lịch 
đánh giá chính xác về các tiềm năng, thế 
mạnh, sản phẩm du lịch dịch vụ của từng địa 
phương. 

Từ đó, ngành du lịch sẽ có những động 
thái tích cực để giới thiệu, quảng bá những 
hình ảnh đẹp, sinh động, hấp dẫn để mời gọi 
du khách; đồng thời có định hướng xây 
dựng chuỗi sản phẩm, kết nối tour, tuyến với 
các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. 

Bên cạnh đó, trong năm 2021, ngành du 
lịch Bình Thuận đẩy mạnh công tác quảng 
bá, xúc tiến du lịch, tập trung triển khai các 
chương trình kích cầu du lịch nội địa, nhất là 
chương trình “Oh Wow! Mũi Né”. Ngành du 
lịch Bình Thuận cũng tăng cường phối hợp 
với các cơ quan truyền thông tiếp tục giới 
thiệu, quảng bá hình ảnh về điểm đến du lịch 
Bình Thuận “An toàn-Thân thiện-Chất 
lượng”; nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu 
quả hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của 
tỉnh./.  

Hồng Hiếu // https://bnews.vn.- 2021 
(ngày 12 tháng 3) 

https://bnews.vn/binh-thuan-gioi-thieu-
cac-diem-den-moi-la/189296.html

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

ĐẾN PHAN THIẾT NHỚ GHÉ THAM QUAN VƯỜN THANH LONG PHÚ MỸ 

ô hình tham quan du lịch vườn 
thanh long Phú Mỹ (xã Hàm Mỹ, 
huyện Hàm Thuận Nam, Bình 

Thuận) do Trung tâm Thông tin xúc tiến du 
lịch tỉnh phối hợp xã Hàm Mỹ xây dựng, 
trong đó có vườn ông Nguyễn Văn Chín đưa 
vào hoạt động đã tạo thêm nét thú vị cho 
điểm đến Mũi Né - Phan Thiết 

Đến Phan Thiết, ghé điểm tham quan 
vườn thanh long hộ ông Nguyễn Văn Chín, 
du khách sẽ được giới thiệu về cây thanh 
long, được hướng dẫn tham quan vườn 
thanh long với giai đoạn sinh trưởng khác 
nhau (cây nhỏ, ra hoa, trái xanh, trái chín, 
thu hoạch..), trải nghiệm công việc chăm 
sóc, thu hoạch và chế biến sản phẩm từ 
thanh long, thưởng thức hương vị thanh 
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long, nước ép thanh long, một số món ăn 
chế biến từ thanh long và chọn những trái 
thanh long tươi ngon làm quà cho người 
thân, bạn bè sau chuyến tham quan thú vị 
này. 

Tham quan vườn thanh long Phú Mỹ; Ảnh: Nguyên 
Vũ 

Biểu tượng vui cách điệu từ trái thanh long; Ảnh: 
Nguyên Vũ 

Tham quan vườn thanh long thôn Phú Mỹ 
với hơn 80% dân cư canh tác và sản xuất 
thanh long được du khách đánh giá là một 
sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn và là tour 
khám phá, trải nghiệm đời sống của cư dân 
địa phương rất thú vị, gắn với chuyến du lịch 
thành phố biển Phan Thiết. Đến, trải nghiệm 
hoạt động sản xuất thanh long Phú Mỹ du 
khách còn có thể kết hợp tham quan các 
điểm du lịch khác như chùa núi Tà Cú, hải 
đăng Kê Gà, đồi cát bay Mũi Né, tháp Pô 
Sah Inư, các di tích văn hóa - lịch sử tại 
thành phố Phan Thiết. 

Bên cạnh những nét thú vị, điểm tham 
quan vườn thanh long Phú Mỹ còn rất thuận 

lợi khi nằm trên quốc lộ 1A, cách trung tâm 
thành phố Phan Thiết khoảng 3 cây số, có 
bãi đỗ xe thuận tiện, hệ thống bảng hướng 
dẫn tham quan dễ nhìn thấy là những điểm 
cộng hấp dẫn, sẵn sàng đón chào du khách 
khắp nơi. 

Tiểu cảnh ụ rơm; Ảnh: Nguyên Vũ 

Tham quan vườn thanh long Phú Mỹ kèm 
một số dịch vụ chào đón khách (khăn lạnh, 
nước ép thanh long giải khát, thưởng thức 
thanh long, nước dừa Phú Mỹ), thỏa thích 
“sống ảo” bên các tiểu cảnh đặc trưng thôn 
quê Bình Thuận, ao cá, vườn trái cáy, ụ rơm, 
xe bò, cối đá, biểu tượng vui cách điệu từ 
trái thanh long chắc chắn sẽ là chuyến tham 
quan đáng nhớ của du khách. 

Không gian nhà vườn với ao cá; Ảnh: Nguyên Vũ 

Dường như vẻ đẹp của hoa lá, cỏ cây, 
của mây trời lãng đãng luôn có một sức hút 
kỳ lạ với những người mê xê dịch. Ấy vậy 
khi nghe tin về một cánh đồng hoa xinh tươi 
hay một khu vườn xanh ngát nào đó xuất 
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hiện, du khách lại rủ nhau tìm về cho bằng 
được, để thưởng ngoạn thiên nhiên trong 
trẻo và tranh thủ lưu lại vài bức hình kỷ niệm 
đẹp. Và nếu bạn đã check-in hoa tam giác 
mạch Hà Giang, hoa hướng dương Nghệ 
An, vườn dâu tây Đà Lạt... nhiều rồi hãy thử 
về Phan Thiết - Bình Thuận một lần thưởng 
ngoạn những khu vườn thanh long bạt ngàn 

xanh (của cành), trắng (của hoa) và đỏ hồng 
(của trái) nhé! 

// https://dulich.petrotimes.vn.- 2021 
(ngày 31 tháng 3) 

https://dulich.petrotimes.vn/den-phan-
thiet-nho-ghe-tham-quan-vuon-thanh-long-

phu-my-605863.html

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

DU LỊCH MŨI NÉ CHUYỂN MÌNH ẤN TƯỢNG VỚI KHU NGHỈ DƯỠNG 
CHUẨN 4 SAO 

ũi Né nói riêng và Bình Thuận nói 
chung là thị trường tiềm năng khi 
mỗi năm tỉnh đón gần 6,4 triệu lượt 

khách, trong đó khách quốc tế chiếm tới 
11%. 

NovaHills Mui Ne Resort & Villas (Mũi Né 
- Phan Thiết) được kỳ vọng sẽ mang đến trải 
nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và khác biệt 
khi được vận hành dưới thương hiệu danh 
tiếng Centara Mirage Resort Mui Ne chuẩn 
4 sao quốc tế. 

Danh tiếng gần 4 thập kỷ của “ông lớn” 
ngành quản lý khách sạn châu Á 

Centara Hotels & Resorts là một thành 
viên của Central Group, tập đoàn đa ngành 
của Thái Lan.  

NovaHills Mui Ne Resort & Villas được vận hành theo 
tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. (Ảnh chụp thực tế Dự án 
tháng 02/2021) 

Một số resort nổi tiếng của Centara Hotels 
& Resorts trải dài khắp châu Á như Centara 
Grand Island Resort & Spa Maldives, 
Centara Grand Beach Resort & Villas Hua 
Hin, Centara Ceysands Resort & Spa Sri 
Lanka, Centara West Bay Hotel and 
Residences Doha…  

 

Danh tiếng của Centara Hotels & Resorts 
được tạo nên bởi sự pha trộn giữa yếu tố 
hiện đại kết hợp bảo tồn yếu tố tự nhiên và 
văn hóa bản địa của từng quốc gia. 

Hợp tác với các thương hiệu vận hành 
khách sạn quốc tế là xu hướng của nhiều 
"ông lớn" bất động sản thời gian qua.  

Theo các chuyên gia, khả năng sinh lời từ 
các dự án này phụ thuộc lớn vào phương 
thức quản lý và vận hành.  

Các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế 
thường có chiến lược phát triển kinh doanh 
rõ ràng, nhất quán, luôn có chính sách cam 
kết lợi nhuận, bảo đảm cho sự thành công 
của dự án. 

Mũi Né nói riêng và Bình Thuận nói chung 
là thị trường tiềm năng khi mỗi năm tỉnh đón 
gần 6,4 triệu lượt khách, trong đó khách 
quốc tế chiếm tới 11%. Bình Thuận đặt mục 
tiêu đến năm 2025, Mũi Né sẽ đón 10 triệu 
lượt du khách, trong đó có 1,5 triệu lượt du 
khách quốc tế. 

Tuy nhiên, số liệu từ Trung tâm Xúc tiến 
du lịch Bình Thuận cho hay, Mũi Né hiện có 
429 cơ sở lưu trú với 13.946 buồng, chiếm 
90,5% số cơ sở lưu trú của tỉnh. Trong đó, 
đa phần là cơ sở 2-3 sao. Các cơ sở 4-5 sao 
đếm trên đầu ngón tay. Rất hiếm dự án nghỉ 
dưỡng được quản lý, vận hành bởi các 
thương hiệu quốc tế. Đây cũng là hạn chế 
lớn của "thủ phủ resort" Bình Thuận trong 
việc thu hút dòng khách hạng sang trong và 
ngoài nước. 

Việc hợp tác với đối tác đến từ Thái Lan 
sẽ giúp gia tăng giá trị của khu nghỉ dưỡng. 
Hiện Central Group có hơn 16 triệu khách 
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hàng quốc tế, 9 triệu thành viên ở Việt Nam, 
chuỗi hệ thống khách sạn trải rộng và tập 
khách hàng lên đến hàng triệu người tại 
châu Á và nhiều khu vực khác.  

Những hội viên này sẽ là khách hàng rất 
tiềm năng của Centara Mirage Resort Mui 
Ne, bên cạnh 350.000 khách hàng và hàng 
trăm đối tác của Novaland.  

Theo đại diện Novaland, khu nghỉ dưỡng 
hứa hẹn lấp đầy hơn 80% trong năm này 
nhờ các ưu đãi dành cho khách hàng thân 
thiết và đối tác của tập đoàn. 

Ông Thirayuth Chirathivat - Giám đốc 
điều hành Centara Hotels & Resorts chia sẻ: 
“Centara Mirage Resort Mui Ne mang lại lợi 
ích cho cộng đồng địa phương và những trải 
nghiệm thú vị cho du khách toàn cầu. Dự án 
có nhiều tiện ích nghỉ dưỡng giải trí đặc sắc, 
lý thú và độc đáo phù hợp mọi lứa tuổi”.  

Nghỉ dưỡng 4 sao chuẩn quốc tế ngay 
tại NovaHills Mui Ne Resort & Villas 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thả dáng tại căn biệt thự Địa 
Trung Hải 2 phòng ngủ (Ảnh chụp thực tế tại Dự án) 

Nằm bên vịnh Mũi Né, Phan Thiết và trên 
mặt tiền Huỳnh Thúc Kháng, Dự án có quy 
mô 40 ha, cung cấp ra thị trường hơn 600 
biệt thự đơn lập với phong cách kiến trúc Địa 
Trung Hải - Tây Ban Nha. Trên phân tầng 
cao độ từ 15-92 m, hầu hết các căn biệt thự 
đều có tầm nhìn hướng biển. Đối với dãy biệt 
thự phía sườn đồi, hai hồ bơi dài 250m uốn 
lượn mềm mại như dòng sông chảy sau mỗi 
biệt thự. Mang vẻ đẹp của kiến trúc Tây Ban 
Nha phóng khoáng, các căn biệt thự được 
thiết kế nhiều loại như biệt thự 2 phòng ngủ 
2 chìa khóa, 2 phòng ngủ 1 chìa khóa, 3 
phòng ngủ 1 chìa khóa hay 1 phòng ngủ 1 
chìa khóa có hồ bơi riêng. 

Các dịch vụ tiện ích tại Centara Mirage 
Resort Mui Ne được xây dựng với mô hình 
dựa trên sự gắn kết các thành viên mọi lứa 
tuổi trong gia đình.  

Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm nóng du lịch 
mới tại “thủ phủ resort” với hàng loạt tiện ích 
và dịch vụ hấp dẫn dành cho gia đình, nhóm 
bạn bè, doanh nghiệp như vách đá nhảy, hồ 
bơi vô cực, dòng sông lười, tổ hợp công viên 
trò chơi cát, cụm vui chơi tổ hợp con thuyền, 
tháp quan sát ở cao độ trên 100 m, nhà hàng 
ẩm thực Á-Âu, Waterfall Lounge, trung tâm 
hội nghị với sức chứa hơn 1.000 người... 

Loạt tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn “thượng lưu” sẽ biến 
kỳ nghỉ của du khách trở thành kỷ niệm khó quên 
trong đời 

Dự án thuận tiện di chuyển đến các điểm 
du lịch và danh lam thắng cảnh của Bình 
Thuận, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 
dưới 2 tiếng qua cao tốc Hồ Chí Minh – Dầu 
Giây – Phan Thiết và cách sân bay quốc tế 
Phan Thiết 5 phút di chuyển. 

Dự kiến, khu biệt thự NovaHills Mui Ne 
Resort & Villas sẽ bàn giao cho khách hàng 
vào tháng 3 năm nay.  
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Thừa hưởng nhiều lợi thế đắc địa, nơi đây 
hứa hẹn mang lại cho du khách và nhà đầu 
tư những trải nghiệm thú vị, tạo dựng những 
giá trị sinh lời bền vững, trở thành “chất xúc 
tác” đưa các các sản phẩm nghỉ dưỡng của 
Việt Nam nổi bật trên bản đồ du lịch cao cấp 
thế giới.  

Sở hữu những căn biệt thự số lượng giới 
hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn: Thanh toán 
30% đến khi nhận nhà, nhận chiết khấu đến 
1 tỷ đồng, chia sẻ lợi nhuận đến 1,2 tỷ đồng 
trong 2 năm, tận hưởng 15 đêm nghỉ dưỡng 
miễn phí. 

Đăng ký trải nghiệm Dự án ngày 13-14/03 
tại website centaramuine.com hoặc qua 
hotline: 0938 221 226. 

Thu Giang // 
 https://giaoduc.net.vn.- 2021 

 (ngày 5 tháng 3) 

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-
biet/du-lich-mui-ne-chuyen-minh-an-tuong-

voi-khu-nghi-duong-chuan-4-sao-
post216077.gd

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

KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀM THUẬN NAM, 
BÌNH THUẬN 

ằm cách thành phố Phan Thiết gần 
30km về phía Nam, huyện Hàm 
Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) là địa 

phương có nhiều tiềm năng để phát triển du 
lịch. 

Bên cạnh các loại hình du lịch thế mạnh 
như: du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng 
biển, nơi đây còn có nhiều triển vọng để phát 
triển du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp. 

Du khách thích thú tự tay luộc trứng tại giếng nước 
nóng tự nhiên đổ ra Suối nước nóng Bưng Thị, huyện 
Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Khám phá suối nước nóng Bưng Thị 

Suối nước nóng Bưng Thị nằm trong Khu 
bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, thuộc Tiểu khu 
302C, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận 
Nam. Với vẻ đẹp tự nhiên, khí hậu mát mẻ, 
đặc biệt là giếng nước nóng 85 độ C, suối 
nước nóng Bưng Thị đang được nhiều 
người dân và du khách tìm đến trải nghiệm, 

khám phá vào dịp cuối tuần, đặc biệt là 
những ngày nghỉ lễ. 

Ông Võ Hữu Phương, Trưởng ban Quản 
lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu cho biết: 
Suối nước nóng khu vực Bưng Thị được tìm 
thấy từ rất lâu. Đây là dòng suối tự nhiên từ 
lòng đất, chảy thành suối. Ngoài suối nước 
nóng, nơi đây còn có một suối nước lạnh 
chảy quanh năm. Xung quanh còn có rừng 
nguyên sinh xanh tốt với hệ sinh thái động 
thực vật hết sức phong phú. Nơi đây đang 
có tiềm năng rất lớn để đầu tư phát triển du 
lịch sinh thái. 

Vì nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà 
Kóu nên để đến được suối nước nóng Bưng 
Thị, du khách phải đi qua một con đường đất 
dài khoảng 7 km. Đường vào Bưng Thị hiện 
nay dễ đi hơn so với trước đây bởi đường 
giao thông đã được đầu tư xây dựng. Dọc 
hai bên đường là những hàng cây xanh mát 
rượi. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những cây 
gai dại mọc trên triền cát trắng, dưới chân là 
thảm cỏ vàng, cảnh tượng như ở vùng 
hoang mạc. Du khách khi đến đây như được 
hòa quyện vào thiên nhiên hoang dã, hít thở 
không khí trong lành. 

Điều thích vị hơn là giếng nước nóng nằm 
giữa đại ngàn, nhiệt độ luôn duy trì ở mức 
85 độ C. Giếng nước này được một đoàn 
khảo sát địa chất khoan từ năm 1997 để 
nghiên cứu và tồn tại đến nay. Tại đây du 

N 
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khách có thể tận mắt thấy một giếng nước 
nóng tự nhiên, tự tay thả những quả trứng 
xuống và chờ đợi thưởng thức trong sự thích 
thú, tò mò. Ngay cạnh đó, một hồ nước nhỏ 
được xây và chứa nước nóng để khách có 
thể tắm, ngâm mình thư giãn. Cách đó 
không xa, một khe suối nước lạnh trong vắt, 
có thể nhìn thấy rõ mọi thứ dưới đáy. Dòng 
nước len lỏi qua những gốc cây và chảy về 
một con suối lớn hơn. Con suối này chính là 
nơi tồn tại 2 nguồn nước nóng và lạnh. 

Du khách Nguyễn Thị Phượng Lựu (đến 
từ Tây Ninh) cho biết: Qua giới thiệu, mình 
cùng bạn bè tìm đến đây. Điều thú vị nhất là 
mình mang trứng theo, thả ngay tại giếng 
nước nóng, ăn liền tại chỗ rất ngon. Thêm 
vào đó, không khí ở đây rất trong lành, mát 
mẻ. 

Du khách Lê Thị Kim Thoa (thành phố 
Phan Thiết, Bình Thuận) chia sẻ: Là người 
dân địa phương, quá quen thuộc với các 
dịch vụ du lịch biển nên cuối tuần, tôi cùng 
bạn bè muốn đi dã ngoại, tìm kiếm những 
trải nghiệm mới, vì thế chúng tôi tìm đến suối 
nước nóng Bưng Thị. Nơi này khá hoang sơ, 
yên tĩnh, như được hòa mình vào thiên 
nhiên. Nếu được đầu tư, có thêm nhiều tiện 
ích, dịch vụ thì nơi này sẽ trở thành điểm đến 
lý tưởng hơn. 

Theo ông Võ Hữu Phương - Trưởng ban 
Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, 
hiện nay khu vực suối nước nóng Bưng Thị 
chưa được khai thác vào phục vụ du lịch 
nhưng để đáp ứng nhu cầu khám phá, vui 
chơi của người dân địa phương và các vùng 
lân cận, Ban quản lý đã bố trí Trạm bảo vệ 
rừng suối nước nóng Bưng Thị với lực 
lượng thường trực hướng dẫn người dân 
tuân thủ các nội quy theo quy định, cách sử 
dụng lửa… khi tham quan khu vực này để 
đảm bảo an toàn, phòng chống cháy rừng. 

Ban quản lý đang phối hợp với các cơ 
quan liên quân xây dựng Đề án phát triển 
bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu 
đến năm 2030, trong đó có đề xuất khai thác 
phát triển du lịch ở khu vực suối nước nóng 
Bưng Thị. Nếu được phê duyệt, suối nước 
nóng Bưng Thị sẽ trở thành khu du lịch được 
nhiều người biết đến hơn, ông Phương cho 
biết thêm. 

Tiềm năng phát triển du lịch nhà vườn 

Du khách thích thú khi tự tay hái sản phẩm nông 
nghiệp tại điểm du lịch nông nghiệp Sáu Trúc, xã Hàm 
Minh, huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Toàn huyện Hàm Thuận Nam hiện có gần 
15.000 ha trồng thanh long. Không chỉ sản 
xuất trái thanh long, địa phương còn có 
nhiều trang trại sản xuất, chế biến các sản 
phẩm bánh kẹo, nước ép, rượu vang… chế 
biến từ trái thanh long. Đây là tiềm năng để 
địa phương phát triển loại hình du lịch nhà 
vườn, du lịch nông nghiệp, hướng tới đa 
dạng hóa các loại hình du lịch. 

Thời gian qua, huyện Hàm Thuận Nam 
phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức xây dựng hai 
mô hình tham quan du lịch vườn thanh long. 
Bước đầu những mô hình này nhận được 
phản hồi tốt của du khách. 

Điểm tham quan du lịch vườn trái cây Sáu 
Trúc, ở thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh là một 
điển hình. Xuất phát từ ý tưởng tạo sân chơi 
cho bạn bè, người thân vào dịp cuối tuần, 
ông Nguyễn Thanh Trúc (chủ vườn) đã cải 
tạo mảnh vườn rộng 4 ha thành một vườn 
cây ăn trái với đủ loại gồm: thanh long, bưởi, 
dừa, mít, xoài… Bạn bè, du khách tìm đến 
ngày càng đông, ông Trúc mới nảy sinh ý 
tưởng làm du lịch. Từ đó gia đình ông đầu 
tư thêm các dịch vụ câu cá giải trí, cải tạo hồ 
sen, tạo các tiểu cảnh mang nét thôn quê để 
khách chụp ảnh… 

Khi đến đây, du khách sẽ được chính chủ 
vườn hướng dẫn một ngày làm nông dân, 
trải nghiệm cách chăm sóc vườn thanh long, 
cách hái trái, tỉa cành hay khám phá vườn 
bưởi da xanh trĩu quả, hơn hết là có thể 
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thưởng thức những loại trái cây theo mùa 
ngay tại vườn. 

Ông Nguyễn Thanh Trúc cho biết: Sau 
hơn một năm đi vào hoạt động, du khách 
đến nhiều và nhận được phản hồi khá tốt, 
nhất là khách đến từ các thành phố. Họ thích 
thú với cảnh vườn cây mát mẻ, hái trái… 
Việc tham gia phục vụ khách du lịch không 
chỉ đem lại thu nhập cho gia đình mà còn góp 
phần quảng bá nông nghiệp thế mạnh của 
địa phương. 

Chị Nguyễn Thị Thanh Thoa (đến từ 
thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) cảm 
nhận: Lần đầu tiên được tham quan mô hình 
nhà vườn, ấn tượng đầu tiên là chủ vườn rất 
hiếu khách và thân thiện. Cảm giác được 
vào vườn trải nghiệm, hái trái trong vườn 
đem về làm quà cho người thân tôi cảm thấy 
rất thích thú. 

Loại hình tham quan vườn thanh long 
đang mở ra một hướng đi mới, không chỉ tạo 
ra sản phẩm du lịch gắn với phát triển nông 
nghiệp, góp phần phát triển ngành du lịch 
của địa phương mà còn góp phần giới thiệu, 
quảng bá nông sản huyện Hàm Thuận Nam 
nói riêng và Bình Thuận nói chung. Hy vọng 
trong tương lai gần, với việc kết nối các hoạt 
động du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng biển và du 
lịch nhà vườn, huyện Hàm Thuận Nam sẽ 
tạo nên một “tour” du lịch đặc trưng, thu hút 
du khách. 

 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 2021 
(ngày 19 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/du-lich/khai-thac-
tiem-nang-phat-trien-du-lich-ham-thuan-

nam-binh-thuan-20210319080939551.htm 

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

KHÁM PHÁ BIỆT THỰ “ĐỒI - VỊNH - BIỂN” CỦA HOA HẬU ĐỖ MỸ LINH 
TẠI MŨI NÉ 

oa hậu Đỗ Mỹ Linh có hành trình 
khám phá khó quên ở khu nghỉ 
dưỡng đẳng cấp quốc tế, hấp dẫn 

bậc nhất vịnh Mũi Né, Phan Thiết (Bình 
Thuận). 

Người đẹp cho biết sau hai năm, giấc mơ 
thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng với địa thế 
hiếm có tựa đồi hướng biển của NovaHills 
Mui Ne Resort & Villas đã thôi thúc cô quay 
lại đây.  

Đây là Dự án Bất động sản du lịch đầu tay 
của Tập đoàn Novaland, hiện đang bàn giao 
các căn Biệt thự cho khách hàng và sắp đưa 
vào vận hành dưới thương hiệu Centara 
Mirage Resort Mui Ne theo tiêu chuẩn 4 sao. 

 

Nàng hậu rất ấn tượng với hình ảnh hàng 
trăm biệt thự phong cách Địa Trung Hải trải 
dài độc đáo ở cao độ từ 15 đến 92 m hướng 
trực diện bờ biển Mũi Né, một trong những 
bãi biển đẹp nhất hành tinh. 

 

Đỗ Mỹ Linh bật mí, từ nhỏ cô đã rất yêu 
biển, thích tiết trời ấm áp của miền Nam, 
nhất là vùng biển cảnh sắc “như tranh” của 
Phan Thiết. 

“Biển ở đây rất trong xanh với nắng ấm 
gần như quanh năm, kết hợp gió nhiều nên 
thích hợp với các môn thể thao biển hấp dẫn 
như lướt ván diều. Khi mùa đông đến, Mũi 
Né trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng với 
người miền Bắc”, Mỹ Linh chia sẻ. 

H 
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Quay lại NovaHills Mui Ne Resort & Villas 
sau gần hai năm, Đỗ Mỹ Linh không khỏi bất 
ngờ trước sự thay đổi ấn tượng của dự án. 

Hoa hậu sinh năm 1996 cho biết “Đây là 
khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, tinh tế và rất xứng 
đáng để tôi lựa chọn đầu tư. Khi dự án đưa 
vào vận hành, tôi sẽ đưa bố mẹ và bạn bè 
đến đây để trải nghiệm căn biệt thự trên đồi 
tuyệt đẹp của mình”. 

Khu Welcome Center mang phong cách 
Địa Trung Hải lãng mạn và sang trọng trở 
thành sàn diễn hoàn hảo để nàng hậu khoe 
dáng ngọc trong nhiều trang phục kiều diễm 

 

 

Kiến trúc vòm cong đặc trưng của phong 
cách Tây Ban Nha cùng cửa sổ rộng lớn bao 
trọn tầm nhìn từ phía đồi ra vịnh biển xanh 
mát khiến Đỗ Mỹ Linh ngỡ ngàng như đang 
lạc vào một thành phố trời Âu cổ kính hoa lệ.  

Vốn thường xuyên có những chuyến du 
lịch hay công tác trong và ngoài nước, hoa 
hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn nhớ mãi kỷ niệm nghỉ 
dưỡng tuyệt vời ở resort tại Bangkok do 
Centarara Hotels & Resorts quản lý.  

Đơn vị nổi tiếng hàng đầu châu Á này 
cũng sẽ chính thức vận hành dự án 
NovaHills Mui Ne Resort & Villas theo tiêu 
chuẩn 4 sao dưới thương hiệu Centara 
Mirage Resort Mui Ne. “Khi khu nghỉ dưỡng 
đắt khách thì mình sẽ còn nhận được một 
khoản lợi nhuận tốt hàng năm nữa”, nàng 
hậu hào hứng chia sẻ 

 

Nội thất tinh tế kết hợp màu sắc không 
gian lấy cảm hứng từ biển với tông màu 
trang nhã mang lại cho du khách cảm giác 
thư giãn, tiện nghi và ấm cúng khi dừng chân 
tại NovaHills Mui Ne Resort & Villas. 

Nhà hàng thác nước Waterfall Lounge là 
một trong những điểm nhấn độc đáo tại dự 
án. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không kiềm được 
háo hức khi sẽ cùng gia đình và bạn bè trải 
nghiệm ẩm thực tinh tế trong nhà hàng ở 
ngay bên dưới hồ bơi với thiết kế tựa như 
hang động, bao quanh bên ngoài là thác 
nước kỳ ảo kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng 
độc đáo. 

Loạt tiện ích cao cấp khác của dự án hứa 
hẹn thu hút du khách mọi lứa tuổi như công 
viên trò chơi cát, tổ hợp vui chơi con thuyền, 
cụm hồ bơi nhiều tầng rộng 1.500 m2, tháp 
quan sát ở cao độ trên 100 m hay trung tâm 
hội nghị thể thao có sức chứa hơn 1.000 
người, đặc biệt là hai hồ bơi dài 250 m uốn 
lượn mềm mại như dòng sông bao quanh 
khu biệt thự sườn đồi.  

Thu Giang // 
 https://giaoduc.net.vn.- 2021 

 (ngày 11 tháng 3) 

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-
biet/kham-pha-biet-thu-doi-vinh-bien-cua-

hoa-hau-do-my-linh-tai-mui-ne-
post216201.gd

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/kham-pha-biet-thu-doi-vinh-bien-cua-hoa-hau-do-my-linh-tai-mui-ne-post216201.gd
https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/kham-pha-biet-thu-doi-vinh-bien-cua-hoa-hau-do-my-linh-tai-mui-ne-post216201.gd
https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/kham-pha-biet-thu-doi-vinh-bien-cua-hoa-hau-do-my-linh-tai-mui-ne-post216201.gd
https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-biet/kham-pha-biet-thu-doi-vinh-bien-cua-hoa-hau-do-my-linh-tai-mui-ne-post216201.gd
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KHÁM PHÁ HÒN TRANH BÌNH YÊN VỚI 2,5 TRIỆU ĐỒNG 

òn đảo nhỏ với vẻ đẹp nguyên sơ, 
miễn nhiễm với sự náo nhiệt của 
cuộc sống hiện đại. 

Hòn Tranh nằm cách đảo Phú Quý 800 m về 
hướng Đông Nam. Đây là căn cứ quân sự 
bảo vệ chủ quyền biển đảo trọng yếu của 
vùng biển Bình Thuận. Trước đây, du khách 
ít có cơ hội được đặt chân đến. Những năm 
gần đây du lịch ở Phú Quý ngày càng phát 
triển, du khách đã cơ hội để khám phá hòn 
đảo xinh đẹp này. 

Với mức chi phí thấp, vị trí địa lý gần 
TP.HCM, Hòn Tranh hứa hẹn là một điểm du 
lịch lý tưởng cho mùa hè.  

Hòn Tranh là một đảo nhỏ thuộc cụm biển đảo Phú 
Quý (Bình Thuận). Ảnh: Giỏi Phú Quý 

Cách di chuyển đến đảo: Du khách có thể 
di chuyển bằng xe máy từ TP.HCM đến cảng 
Phan Thiết để tiết kiệm chi phí, cũng như 
chủ động thời gian. Hoặc đi xe khách đến 
cảng với giá vé dao động 300.000 đến 
400.000 đồng/chiều. Sau đó đi tàu cao tốc 
từ cảng Phan Thiết để ra đảo Phú Quý, với 
mức giá 250.000 đến 350.000 đồng/chiều. 
Sau đó mua tour tham quan Hòn Tranh với 
mức giá 250.000 đồng/người. 

Lưu ý: nên đặt vé tàu sớm và đến cảng trước 
1 tiếng để nhận vé trước khi lên tàu. 

Lưu trú trên đảo: Hiện nay Hòn Tranh là 
căn cứ quân sự, nên hầu như không có các 
dịch vụ ăn uống, lưu trú trên đảo. Du khách 
chỉ đến tham quan và lưu trú tại đảo chính là 
Phú Quý, với mức chi phí dao động 150.000 
đến 200.000 đồng/đêm.  

Phương tiện đi lại trên đảo: Ở Hòn Tranh 
hiện tại không có dịch vụ thuê xe để di 
chuyển, du khách có nhu cầu tham qua ở 
Phú Quý có thể thuê xe máy với chi phí 
100.000 đồng/ngày, hoặc dịch vụ xe Jeep 
với chi phí 500.000 đồng/ngày.  

Du khách có thể đi cano hoặc thuyền từ đảo lớn sang 
Hòn Tranh. Ảnh: Giỏi Phú Quý. 

Vui chơi ở Hòn Tranh: Tên gọi Hòn Tranh 
bắt nguồn từ loài thực vật mọc nhiều trên 
đảo - cỏ tranh. Trước đây, người dân trên 
đảo Phú Quý thường sang đây cắt cỏ tranh 
về lợp nhà, lâu dần hình thành tên gọi.  

Với làn nước xanh trong, bãi cát trắng mịn 
trải dài cùng với thảm thực vật phong phú, 
Hòn Tranh hiện lên giữa mênh mông đại 
dương với nét đẹp bình yên.  

Đến đây du khách có thể tham gia các hoạt 
động tắm biển, chèo thuyền, lặn ngắm san 
hô, ngoài ra còn có thể cùng ngư dân ra khơi 
câu cá rồi cùng nhau chế biến, thưởng thức 
các món ăn tươi ngon ngay trên thuyền. Bên 
cạnh đó du khách cũng có thể đến trạm 
Radar để thu trọn vào tầm mắt khung cảnh 
nên thơ của hòn đảo. 

Nếu may mắn bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ các 
anh lính hải quân thân thiện trên đảo. Trò 
chuyện với người lính xa nhà, trân trọng hơn 

H 
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công việc thầm lặng của họ trên hòn đảo tiền 
tiêu này. 

Hòn đảo nguyên sơ với không khí trong lành 
và bình yên, giúp du khách quên đi những 
căng thẳng của cuộc sống ở thành thị.  

Thiên nhiên ở Hòn Tranh còn hoang sơ. Ảnh: Giỏi 

Phú Quý. 

Lưu ý khi đến Hòn Tranh: Trước khi sang 
đảo tham quan du khách cần đến Trạm Biên 
phòng cảng để xin giấy phép sang đảo.  

Thời điểm lý tưởng để tham quan Hòn 
Tranh: Thời điểm lý tưởng để tham quan 
Hòn Tranh là vào mùa khô (từ tháng 12 - 4), 
thời gian này biển êm, nước xanh trong, 
thuyền bè di chuyển thuận lợi. 

Vui chơi ở Phú Quý: Vì Hòn Tranh chỉ là 
một hòn đảo nhỏ, không có nhiều điểm vui 
chơi, nên du khách có thể dành thời gian 
tham quan đảo Phú Quý. Trên đảo có nhiều 
điểm tham quan thu hút du khách như: vịnh 
Triều Dương, núi Cao Cát, nhà máy điện gió, 
cột cờ chủ quyền... Đảo cũng có nhiều món 

ăn độc đáo: cua huỳnh đế, cua mặt trăng, ốc 
vú nàng, bò Phú Quý... 

Du khách tận hưởng không khí trong lành trên đảo. 
Ảnh: Giỏi Phú Quý. 

Ý kiến của du khách khi đến tham quan Hòn 
Tranh: 

Bạn Hồng Thúy (Nhân viên văn phòng, 
TP.HCM): “Hòn Tranh đẹp như một bức 
tranh giữa biển. Làn nước xanh trong, hàng 
dương xanh mướt. Đến Hòn Tranh bao 
nhiêu căng thẳng mệt mỏi tan biến hết, có 
điều trên đảo hơi nắng”. 

Bạn Hoài Nam (Nhân viên kinh doanh, Đồng 
Nai): “Mình chọn Hòn Tranh, Phú Quý vì nơi 
này còn hoang sơ, chưa bị tác động nhiều 
của du lịch. Hòn đảo không có quá nhiều 
điểm để tham quan, vui chơi, nhưng lại thích 
hợp với ai đang muốn refresh lại bản thân 
sau những căng thẳng của công việc”. 

Bạn Kiều Vân (Freelance, TP.HCM): “Đoạn 
đường đi hơi vất vả, vì mình bị say tàu biển, 
nhưng rất xứng đáng, được đắm mình dưới 
làn nước trong xanh thấy thích lắm. Tụi mình 
còn được chụp rất nhiều tấm hình đẹp”. 

 
Toàn Nguyễn // 

 https://zingnews.vn.- 2021 
 (ngày 12 tháng 3) 

https://zingnews.vn/kham-pha-hon-tranh-
binh-yen-voi-2-5-trieu-dong-

post1192199.html

 

 

 

https://zingnews.vn/kham-pha-hon-tranh-binh-yen-voi-2-5-trieu-dong-post1192199.html
https://zingnews.vn/kham-pha-hon-tranh-binh-yen-voi-2-5-trieu-dong-post1192199.html
https://zingnews.vn/kham-pha-hon-tranh-binh-yen-voi-2-5-trieu-dong-post1192199.html
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KHÁM PHÁ MŨI KÊ GÀ  

ách thành phố Phan Thiết (Bình 
Thuận) khoảng 40km về phía Tây 
Nam, Mũi Kê Gà nổi tiếng với vẻ đẹp 

thơ mộng của biển xanh, cát trắng cùng với 
nét cổ xưa của ngọn hải đăng gần 130 năm 
tuổi. 

 

Đến Mũi Kê Gà, du khách sẽ bắt gặp ngay 
khu “vườn đá” với những tảng đá đủ hình 
dạng và màu sắc khác nhau, được phủ rêu 
phong, nằm xem kẽ nhau vô cùng độc đáo. 
Xung quanh khu “vườn đá” là những phiến 
đá lớn, nhấp nhô như ôm gọn cả Mũi Kê Gà. 

Tham quan ngọn hải đăng Kê Gà cổ nhất 
Đông Nam Á, nằm trên một hòn đảo nhỏ gần 
với bờ biển, là điểm đến không thể thiếu 
trong hành trình khám phá Mũi Kê Gà. Ngọn 
hải đăng được xây dựng hoàn toàn bằng đá 
vào năm 1890, cao 35m. Bên trong hải đăng 
có 183 bậc thang xoắn ốc bằng thép dẫn đến 
đỉnh hải đăng cùng hàng chục bậc tam cấp 
dẫn lên đến đỉnh đèn. Đứng từ đỉnh ngọn hải 
đăng, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn 
bộ cảnh đẹp hùng vĩ của Mũi Kê Gà. 

Đến Mũi Kê Gà, du khách đừng bỏ lỡ dịp 
cùng hòa mình vào phiên chợ cá sôi động 
đầy màu sắc với đủ những âm thanh rộn rã. 
Không những tận mắt nhìn thấy từng công 
đoạn đánh bắt truyền thống của người dân 
ở đây, du khách còn được thưởng thức 
những món hải sản tươi ngon. 

 

Khoảnh khắc ngắm bình minh ở Mũi Kê 
Gà luôn khiến du khách không thể nào quên 
với tia nắng mặt trời bắt đầu sưởi ấm mặt 
biển, những tảng đá rêu phong, những chiếc 
thuyền cá bồng bềnh của ngư dân. 

Cách ngọn hải đăng Kê Gà khoảng 400m 
có tòa lâu đài bỏ hoang được xem là một 
trong những địa điểm check-in được các bạn 
trẻ yêu thích. 

Trúc Anh // 
https://dulich.petrotimes.vn.- 2021 

 (ngày 14 tháng 3) 

https://dulich.petrotimes.vn/kham-pha-
mui-ke-ga-603090.html 

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

PHAN THIẾT SẮP CÓ SIÊU DỰ ÁN NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ CAO CẤP 

iá trị vượt trội của dự án Sunshine 
Heritage Mũi Né chính là chuỗi các 
căn villas có view biển và view sân 

golf tuyệt đẹp.  

Sở hữu vị trí đắc địa tại Mũi Né (Phan 
Thiết, Bình Thuận), Sunshine Heritage Mũi 
Né là siêu dự án nghỉ dưỡng, giải trí và trải 
nghiệm văn hóa rộng hàng trăm hecta đã 
được Sunshine Group trình làng cuối năm 
2020 hứa hẹn sẽ là đại đô thị di sản - nghỉ 
dưỡng tầm cỡ khu vực. 

Đại đô thị di sản nằm ngay “trái tim” 
Bình Thuận 

Mũi Né là “trái tim” của du lịch Bình 
Thuận, một điểm đến có thương hiệu trên 
bản đồ du lịch Việt Nam, thường xuyên 
được nhắc tới trong top những điểm đến hấp 
dẫn nhất do các tạp chí, trang web du lịch 
nổi tiếng thế giới bình chọn. 

Tạp chí Lonely Planet chọn Mũi Né là một 
trong bảy bãi biển đẹp nhất Việt Nam 

C 

G 

https://dulich.petrotimes.vn/kham-pha-mui-ke-ga-603090.html
https://dulich.petrotimes.vn/kham-pha-mui-ke-ga-603090.html
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hay website du lịch lớn nhất thế giới 
TripAdvisor cũng công bố TP Phan Thiết vào 
top 10 điểm đến tốt nhất trong nước… 

Đầu năm 2021, Bình Thuận đón nhận tin 
vui khi dự án Cảng Hàng không Phan Thiết 
bắt đầu triển khai, mở rộng quy hoạch, trở 
thành là 1 trong 15 cảng hàng không quốc 
nội trong thời gian tới. Với tiềm năng sẵn có 
cùng hạ tầng ngày một hiện đại, Bình Thuận 
đã đủ thế và lực để bật dậy trở thành “Điểm 
đến du lịch an toàn, thân thiện, đẳng cấp thế 
giới” như chiến lược của ngành du lịch tỉnh 
đã đề ra.  

Chính vì những lợi thế đó, Sunshine 
Group đã chọn Phan Thiết để xây dựng một 
trong ba siêu dự án tỷ đô, hội tụ yếu tố nghỉ 
dưỡng, giải trí và trải nghiệm văn hoá tại 
không gian hàng trăm hecta ngay trong khu 
du lịch Mũi Né.  

Ngay từ khi mới “trình làng”, Sunshine 
Heritage Mũi Né đã thu hút sự chú ý của dư 
luận. Lần đầu tiên thị trường bất động sản 
đón nhận dự án được phát triển theo mô 
hình đô thị di sản với những đại tổ hợp du 
lịch - nghỉ dưỡng - giải trí thông minh được 
lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa di sản và 
cảnh sắc thiên nhiên “có một không hai” của 
dải đất hình chữ S.  

Biệt thự view “triệu đô”: chuỗi ngọc 
giữa thiên đường biển xanh  

Biệt thự view biển với trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng 
sang tại Sunshine Heritage Mũi Né 

Những căn biệt thự đắt giá của Sunshine 
Heritage Mũi Né được xem là “chuỗi ngọc” 
tỏa sáng giữa thiên đường ấy. Biệt thự của 
Sunshine Heritage Mũi Né được thiết kế 
theo xu hướng của tương lai và những villa 
hướng biển, sân golf lớn nhất khu vực, dự 

án giải tỏa cơn khát cho giới đầu tư về một 
chốn nghỉ dưỡng có một mà không có hai. 

Sunshine Heritage Mũi Né sở hữu 
chuỗi biệt thự view biển biệt lập và riêng tư 
với các phong cách kiến trúc xa hoa, dịch vụ 
đặc quyền như các khách sạn "bảy sao". 
Niềm tự hào của Sunshine Heritage tại Phan 
Thiết còn phải kể đến Tổ hợp sân golf 36 lỗ, 
có địa hình tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, tương 
đồng với sân golf quốc tế St Andrews Link 
huyền thoại tại Scotland. Đây sẽ điểm đến 
mơ ước của các golf thủ chuyên nghiệp và 
những người yêu môn thể thao quý tộc này.  

Tổ hợp sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế cùng biệt thự 
sang trọng là điểm nhấn của Sunshine Heritage Mũi 
Né 

Những biệt thự tại Sunshine Heritage Mũi 
Né còn chọn điểm nhấn trong từng không 
gian, chi tiết kiến trúc sắc sảo cùng các công 
trình mang tính biểu tượng của lối kiến trúc 
vượt thời gian như kiến trúc Indochine, kiến 
trúc Địa Trung Hải…   

Sức hút của Sunshine Heritage Mũi Né 
không chỉ khiến người ta mãn nhãn bởi 
những công trình với lối kiến trúc trác tuyệt 
mà còn mang đến những trải nghiệm dịch vụ 
sáu sao đẳng cấp nhất Việt Nam nhằm thỏa 
mãn mọi giác quan. Một không gian lễ hội 
suốt 365 ngày cùng những hoạt động nghệ 
thuật văn hóa - di sản đặc trưng của Việt 
Nam và thế giới, những bữa tiệc sôi động, 
những khu beach bar, wellness, spa chăm 
sóc sức khỏe... sẵn sàng phục vụ những 
thượng khách từ khắp nơi trên thế giới.  

PV // https://plo.vn/.- 2021 
 (ngày 23 tháng 3) 

https://plo.vn/bat-dong-san/phan-thiet-
sap-co-sieu-du-an-nghi-duong-giai-tri-cao-

cap-974100.html

 

https://plo.vn/tags/IG3DtCBow6xuaCDEkcO0IHRo4buLIGRpIHPhuqNu/mo-hinh-do-thi-di-san.html
https://plo.vn/tags/IG3DtCBow6xuaCDEkcO0IHRo4buLIGRpIHPhuqNu/mo-hinh-do-thi-di-san.html
https://plo.vn/tags/U3Vuc2hpbmUgSGVyaXRhZ2UgTcWpaSBOw6k=/sunshine-heritage-mui-ne.html
https://plo.vn/tags/U3Vuc2hpbmUgSGVyaXRhZ2UgTcWpaSBOw6k=/sunshine-heritage-mui-ne.html
https://plo.vn/tags/IGJp4buHdCB0aOG7sSB2aWV3IGJp4buDbg==/biet-thu-view-bien.html
https://plo.vn/tags/IHPDom4gZ29sZiAzNiBs4buX/san-golf-36-lo.html
https://plo.vn/tags/IGtp4bq_biB0csO6YyBJbmRvY2hpbmU=/kien-truc-indochine.html
https://plo.vn/tags/IGtp4bq_biB0csO6YyDEkOG7i2EgVHJ1bmcgSOG6o2k=/kien-truc-dia-trung-hai.html
https://plo.vn/tags/IGtp4bq_biB0csO6YyDEkOG7i2EgVHJ1bmcgSOG6o2k=/kien-truc-dia-trung-hai.html
https://plo.vn/bat-dong-san/phan-thiet-sap-co-sieu-du-an-nghi-duong-giai-tri-cao-cap-974100.html
https://plo.vn/bat-dong-san/phan-thiet-sap-co-sieu-du-an-nghi-duong-giai-tri-cao-cap-974100.html
https://plo.vn/bat-dong-san/phan-thiet-sap-co-sieu-du-an-nghi-duong-giai-tri-cao-cap-974100.html
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PHAN THIẾT SỞ HỮU NHIỀU LỢI THẾ TRỞ THÀNH 
THÀNH PHỐ DU LỊCH MICE SỐ 1 

han Thiết sở hữu vị trí kinh tế-xã hội 

thuận lợi: Cửa ngõ khu vực kinh tế 

trọng điểm Đông Nam bộ và là một 

đỉnh của tứ giác vàng du lịch “Thành phố Hồ 

Chí Minh-Đà Lạt-Phan Thiết-Nha Trang.” 

Các diễn giả và khách mời tại Hội nghị hội nghị trực 
tuyến chủ đề 'Sáng kiến mô hình thành phố kiểu mẫu 
chào mừng Liên hợp quốc 100 năm.' 

Tối 17/3, hội nghị trực tuyến với chủ đề 

“Sáng kiến mô hình thành phố kiểu 

mẫu chào mừng Liên hợp quốc 100 năm” đã 

dành riêng một phần để thảo luận về mục 

tiêu đưa Phan Thiết (Bình Thuận) trở thành 

“Thành phố du lịch MICE số 1 khu vực và thế 

giới.” 

Đây là một trong những hoạt động của 

Sáng kiến 100 năm Liên hợp quốc (UN 

2045) do Liên hợp quốc và Diễn đàn Toàn 

cầu Boston tổ chức. 

Hội nghị với sự tham gia của do ông 

Ramu Damodaran - Tổng Biên tập Tạp chí 

Biên Niên Sử của Liên hợp quốc, Trưởng 

Academic Impact của Liên hợp quốc - điều 

phối chính. 

Các diễn giả bao gồm ông Kamal 

Malhotra - Điều phối viên thường trú Liên 

hợp quốc tại Việt Nam, Thống đốc Michael 

Dukakis - Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu 

Boston và Viện Michael Dukakis, Giáo sư 

Thomas Patterson (Đại học Harvard), Giáo 

sư John Quelch (Đại học Harvard), Giáo sư 

Alex Pentland (Đại học MIT). Phía Việt Nam, 

các diễn giả của Hội nghị gồm có ông 

Nguyễn Trùng Khánh - Tổng Cục trưởng 

Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Lê Tuấn 

Phong - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bình 

Thuận, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị Tập đoàn Novaland... 

Phan Thiết với cơ hội trở thành Điểm 

đến du lịch MICE số 1 

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục 

trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam, cho biết 

chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã 

xác định thu hút đầu tư, phát triển du lịch 

MICE là một trong những định hướng quan 

trọng cần được quan tâm ở Việt Nam. 

Trong đó, Bình Thuận được thiên nhiên 

ưu đãi với bờ biển dài (được lọt vào top 10 

bãi biển đẹp nhất châu Á-Thái Bình Dương 

do Skyscanner bình chọn). Nhiều thắng 

cảnh và di tích lịch sử, văn hóa bản địa đặc 

sắc, thích hợp với nhu cầu giải trí, nghỉ 

dưỡng của khách du lịch MICE. Bên cạnh 

đó, khí hậu ôn hòa và ổn định đảm bảo Phan 

Thiết có thể đón khách quanh năm. 

Phan Thiết cũng sở hữu vị trí kinh tế-xã 

hội thuận lợi: cửa ngõ khu vực kinh tế trọng 

điểm Đông Nam bộ, là một đỉnh của tứ giác 

vàng du lịch “Thành phố Hồ Chí Minh-Đà 

Lạt-Phan Thiết-Nha Trang.” “Như vậy, có thể 

nói Phan Thiết có đầy đủ những yếu tố cơ 

bản để phát triển du lịch MICE,” ông Khánh 

nói. 

Tuy nhiên, ông Khánh cũng cho rằng, du 

lịch MICE là một loại hình du lịch cao cấp với 

nhiều đặc trưng, yêu cầu cao về mức độ 

chuyên nghiệp. Để trở thành trung tâm du 

lịch MICE lớn, Phan Thiết cần chú ý nhanh 

P 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Th%c3%a0nh-ph%e1%bb%91-ki%e1%bb%83u-m%e1%ba%abu.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Th%c3%a0nh-ph%e1%bb%91-ki%e1%bb%83u-m%e1%ba%abu.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Th%c3%a0nh-ph%e1%bb%91-du-l%e1%bb%8bch-MICE.vnp
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chóng đầu tư hoàn thiện các cơ sở, địa điểm 

có sức chứa lớn, trang bị cơ sở vật chất, kỹ 

thuật cao để đáp ứng yêu cầu tổ chức các 

sự kiện, hội nghị chuyên nghiệp, quy mô. 

Cần nâng cao khả năng kết nối giao thông 

với các trung tâm, thị trường nguồn. 

Theo ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy 

ban Nhân dân Bình Thuận, với đầy đủ tiềm 

năng về phát triển du lịch, thành phố Phan 

Thiết được quốc tế biết đến như một thiên 

đường nghỉ dưỡng. Thủ tướng Chính phủ 

đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 

Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2040. 

Centara Mirage Resort Mui Ne - địa điểm dự kiến tổ 
chức sự kiện Hội nghị Liên minh Lãnh đạo Thế giới - 
Club de Madrid năm 2022. 

Theo đó, Mũi Né và các khu vực lân cận 

đã được lựa chọn để trở thành khu vực ưu 

tiên phát triển du lịch của Việt Nam, tạo một 

sức bật mạnh mẽ và sự thu hút đầu tư giúp 

Bình Thuận trở thành một điểm đến du lịch 

hấp dẫn, có thể cạnh tranh với Pattaya, 

Phuket của Thái Lan. 

"Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận có khát vọng 

đến năm 2030 Phan Thiết là một viên ngọc 

quý, một điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng 

đáng mơ ước cho các mục đích du lịch biển 

và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du 

lịch văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc sức 

khoẻ, nghỉ dưỡng và đặc biệt là du lịch hội 

nghị (MICE)," ông Phong cho biết. 

Tận dụng sức mạnh của trí tuệ thế giới 

Theo ông Lê Tuấn Phong, mục tiêu đưa 

Phan Thiết thành “Thành phố du lịch MICE 

số 1 Khu vực và Thế giới” không chỉ ở ý chí 

của lãnh đạo địa phương mà đã có những 

chiến lược và kế hoạch triển khai bài bản. 

Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã có 

những bước chuyển mình đáng kể về tầm 

nhìn, triển khai quy hoạch đồng bộ về cơ sở 

hạ tầng như đường cao tốc mới đang xây 

dựng, sân bay Phan Thiết đang hoàn tất thủ 

tục đầu tư, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 

4/2021. Đến năm 2025, hạ tầng giao thông 

kết nối với thành phố Phan Thiết sẽ được 

hoàn thiện. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thành 

Nhơn-Chủ tịch Tập đoàn Novaland chia sẻ, 

trong quá trình phát triển dự án NovaWorld 

Phan Thiet - một Siêu thành phố biển-du 

lịch-sức khỏe quy mô 1,000 ha tại Tiến 

Thành-Phan Thiết, Tập đoàn nhận thấy nơi 

đây hội đủ các điều kiện, là cơ hội vàng để 

trở thành một điểm đến sáng tạo mới lạ toàn 

cầu. 

NovaWorld Phan Thiet và Thành phố Xã Hội Trí Tuệ 
Nhân Tạo (AIWS City) - sự kết hợp giữa thành phố 
ảo và thành phố thật tạo nên một mẫu hình đặc sắc 
của thế giới năm 2045 (Ảnh phối cảnh NovaWorld 
Phan Thiet) 

Phan Thiết là nơi nổi danh với “Biển xanh, 

cát trắng, nắng vàng” đang có nhiều lợi thế 

về giao thông kết nối với các thành phố lớn 

trên thế giới qua sân bay Quốc tế, cảng biển, 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Ph%c3%a1t-tri%e1%bb%83n-du-l%e1%bb%8bch.vnp
https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/mzdic/2021_03_22/phan_thiet_du_lich_2_2203.jpg
https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/mzdic/2021_03_22/phan_thiet_du_lich_3_2203.jpg
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đường cao tốc. Nơi đây hội đủ các điều kiện 

để trở thành điểm đến toàn cầu: Có khu du 

lịch quốc gia Mũi Né; có nền văn hóa 

Champa độc đáo, nhiều bãi biển sạch đẹp 

tự nhiên, khí hậu quanh năm nắng ấm, quỹ 

đất dồi dào đa dạng, chi phí sinh hoạt thấp 

và đang được quy hoạch phát triển. Đặc 

biệt, chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh 

khoảng 150km, Phan Thiết khi kết nối với 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành liên kết 

vùng nổi trội. 

“Chúng tôi mời gọi và trân quý ghi nhận 

mọi sự đóng góp về trí tuệ, tài lực từ Cộng 

đồng; Đặc biệt từ Liên hợp quốc và các 

Thành viên tổ chức của mình để cùng xây 

dựng nên một Thành phố Phan Thiết là viên 

ngọc quý của nhân loại trong thế kỷ 21,” ông 

Nhơn cho hay. 

Tại Hội nghị, các diễn giả đề xuất 

sáng kiến mô hình kết nối giữa 

NovaWorld Phan Thiet và Thành phố Xã 

Hội Trí Tuệ Nhân Tạo (AIWS City) - sự 

kết hợp giữa thành phố ảo và thành phố 

thật tạo nên một mẫu hình đặc sắc của 

thế giới năm 2045; đồng thời thảo luận 

các hoạt động giúp đưa Phan Thiết trở 

thành “Thành phố du lịch MICE số 1 Khu 

vực và Thế giới”. 

Ông Michael Dukakis - Chủ tịch Diễn 

đàn Toàn cầu Boston, Chủ tịch Viện 

Michael Dukakis: “AIWS City sẽ tạo ra 

những giá trị mới như các Giải thưởng 

AIWS để tôn vinh những ý tưởng, sáng 

kiến và giải pháp đột phá của các nhà tư 

tưởng và sáng tạo nhằm xây dựng một 

thế giới văn minh, thịnh vượng, hòa bình 

và hạnh phúc. Chúng tôi rất vui mừng 

được phối hợp với NovaWorld Phan 

Thiet, Liên minh Lãnh đạo Toàn cầu 

Club de Madrid tổ chức các sự kiện 

quan trọng; trước tiên sẽ là Hội nghị tại 

Phan Thiết vào năm 2022 - nền tảng 

góp phần xây dựng Phan Thiết trở thành 

điểm đến nổi bật dành cho Hội họp, 

Khen thưởng, Hội nghị và Triển lãm 

(MICE) trên thế giới.” 

Ông Thomas Patterson - Giáo sư 

Trường Quản lý nhà nước Kennedy, 

thuộc Đại học Harvard: “AIWS City sẽ 

cống hiến những ý tưởng để phát triển 

NovaWorld Phan Thiet, từ đó góp phần 

xây dựng hệ sinh thái tại thành 

phố Phan Thiết dựa trên các tiêu chí về 

phát triển bền vững, cải tiến công nghệ, 

sáng tạo trong giáo dục và bảo tồn văn 

hóa.” 

 

Trần Mạnh // 
https://www.vietnamplus.vn/.- 2021 

(ngày 22 tháng 3) 

https://www.vietnamplus.vn/phan-thiet-
so-huu-nhieu-loi-the-tro-thanh-thanh-pho-

du-lich-mice-so-1/700777.vnp 
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CÓ GÌ ĐỘC ĐÁO TRONG DINH VẠN THỦY TÚ Ở TỈNH BÌNH THUẬN? 

ằm tại Phan Thiết (Bình Thuận), 

Dinh Vạn Thủy Tú là nơi lưu giữ bộ 

cốt của hơn 100 cá ông lớn nhỏ, 

trong đó có một “ông” có kích thước dài 22 

mét, nặng tới 65 tấn... 

Đến với Phan Thiết (Bình Thuận), khách 

thập phương có thể tới thăm Dinh Vạn Thủy 

Tú trên đường Ngư Ông. Đây là 1 trong 13 

dinh làng chài của 15 huyện tại Phan Thiết, 

song trở nên đặc sắc vì từng là nơi lụy bờ 

(chết trên bờ biển) của nhiều cá voi (hay còn 

gọi là cá ông). 

Tại Vạn Thủy Tú còn trưng bày một “ông” 

có kích thước dài 22 mét, nặng tới 65 tấn. 

Bộ xương này giữ kỷ lục bộ cốt cá voi lớn 

nhất Việt Nam, thậm chí còn được coi là lớn 

nhất Đông Nam Á. 

Tôn thờ cá ông, ngư dân xây mộ đầy trang trọng trong 
khuôn viên của Dinh Vạn Thủy Tú. (Ảnh: Minh 
Anh/Vietnam+) 

Ngư dân Phan Thiết luôn rất hào hứng khi 

giới thiệu về tín ngưỡng thờ cá ông. Họ tin 

rằng cá ông chính là thần Nam Hải - vị thần 

phù trợ cho dân biển cuộc sống an lành, ấm 

no. Bởi vậy, họ có những hình thức mai 

táng, chôn cất rất chu đáo và trang trọng. 

Theo các ngư dân, nếu gặp cá ông nhỏ 

lụy bờ, họ sẽ rửa sạch cho “ông” bằng rượu 

rồi phơi dưới nắng lớn nhiều ngày để giảm 

mùi hôi, sau đó đem cá ông chôn trong Ngọc 

Lân Thánh Địa và dựng bia đá khắc tên theo 

phân loại cá ông của ngư dân... 

Cá ông lớn khi qua đời thì lại được chôn 

cất ngoài biển để tránh gây ô nhiễm trong 

đất liền. Nhưng dù chôn cất ở đâu, ngư dân 

đều rất trang trọng thắp hương, cúng vái cho 

cá ông rồi khâm liệm bằng vải đỏ để thể hiện 

lòng tôn kính. 

Sau nhiều năm, khi xác cá ông chỉ còn 

xương, người dân tiếp tục đưa bộ cốt vào 

trong tẩm để thờ, tế chung. Trải qua gần 260 

năm tồn tại kể từ khi xây dựng năm 

1762, Dinh Vạn Thủy Tú là nơi lưu giữ bộ cốt 

của hơn 100 cá ông lớn nhỏ, chứa đựng các 

giá trị tín ngưỡng văn hóa đặc sắc. 

Đại diện Ban quản lý tại Dinh Vạn Thủy 

Tú cho biết ngày nay ngư dân bám biển đã 

giảm nhiều, chỉ còn 30-40% so với trước 

đây. Thế nhưng, các lễ hội như Lễ tế Xuân, 

Lễ cầu ngư đầu mùa và Lễ cầu ngư chính 

mùa vẫn luôn thu hút được sự quan tâm và 

tham gia của người dân.  

 

Minh Anh / 

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

(ngày 4 tháng 3) 

https://www.vietnamplus.vn/co-gi-doc-

dao-trong-dinh-van-thuy-tu-o-tinh-binh-

thuan/697889.vnp 

 

 

 

N 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/th%e1%bb%9d-c%c3%a1-%c3%b4ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/th%e1%ba%a7n-Nam-h%e1%ba%a3i.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/dinh-v%e1%ba%a1n-th%e1%bb%a7y-t%c3%ba.vnp
https://www.vietnamplus.vn/co-gi-doc-dao-trong-dinh-van-thuy-tu-o-tinh-binh-thuan/697889.vnp
https://www.vietnamplus.vn/co-gi-doc-dao-trong-dinh-van-thuy-tu-o-tinh-binh-thuan/697889.vnp
https://www.vietnamplus.vn/co-gi-doc-dao-trong-dinh-van-thuy-tu-o-tinh-binh-thuan/697889.vnp


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 03  năm 2021                                                      -108- 
 

Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận 

VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

 

1. Một người tông cọc tiêu trên QL1 dẫn đến tử vong / PN // https://plo.vn/.- 2021 (ngày 24 

tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-1-nguoi-tong-coc-tieu-tren-ql1-dan-den-tu-vong-

974484.html 

2. 3 Đại tá trong Ban Giám đốc tham gia 1 chuyên án ở Bình Thuận / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2021 (ngày 9 tháng 3) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ho-so-pha-an/3-dai-ta-trong-ban-giam-doc-tham-gia-1-

chuyen-an-o-binh-thuan-971288.html 

3. 11 năm tù cho kẻ máu lạnh / Phan Trà - Thanh Bình // https://conglyxahoi.net.vn.- 2021 

(ngày 17 tháng 3) 

https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/11-nam-tu-cho-ke-mau-lanh-

75417.html 

4. 16 năm chưa giải quyết được đồng muối gây ô nhiễm / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2021 (ngày 9 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/16-nam-chua-giai-quyet-duoc-dong-muoi-gay-o-nhiem-

971338.html 

5. Bình Thuận: 4.000 xe vi phạm bị camera 'bắt quả tang' / Phương Nam // https://plo.vn/.- 

2021 (ngày 4 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-4000-xe-vi-pham-bi-camera-bat-qua-tang-970434.html 

6. Bình Thuận: 12 năm tù cho gã người tình bất nhân / Thanh Bình - Phan Trà // 

https://conglyxahoi.net.vn.- 2021 (ngày 13 tháng 3) 

https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/binh-thuan-12-nam-tu-cho-ga-

nguoi-tinh-bat-nhan-74995.html 

7. Bình Thuận: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong rừng tràm / PN // https://plo.vn.- 

2021 (ngày 2 tháng 3) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-rung-

tram-970071.html 

8. Bình Thuận: Phát hiện 2.712 mũ bảo hiểm hiệu giả mạo thương hiệu Nón Sơn / Thiên 

An // https://doanhnghiepvn.vn.- 2021 (ngày 31 tháng 3) 

https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tieu-dung/binh-thuan-phat-hien-2-712-mu-bao-hiem-

hieu-gia-mao-thuong-hieu-non-son/20210331070345137 

9. Bình Thuận: Sau vi phạm tốc độ, tài xế chống đối lực lượng CSGT trên QL1 / Di Linh // 

https://www.phapluatplus.vn.- 2021 (ngày 31 tháng 3)  

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-sau-vi-pham-toc-do-tai-xe-

chong-doi-luc-luong-csgt-tren-ql1-d152198.html 

10. Bình Thuận thông tin chính chức hoạt động của ông Võ Hoàng Yên / Nguyễn Đắc Phú // 

https://www.nguoiduatin.vn.- 2021 (ngày 12 tháng 3 ) 

https://www.nguoiduatin.vn/binh-thuan-thong-tin-chinh-chuc-hoat-dong-cua-ong-vo-

hoang-yen-a508320.html 

11. Bình Thuận xử phạt dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay / Kim Sơ // 

https://nongnghiep.vn.- 2021 (ngày 8 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-1-nguoi-tong-coc-tieu-tren-ql1-dan-den-tu-vong-974484.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-1-nguoi-tong-coc-tieu-tren-ql1-dan-den-tu-vong-974484.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ho-so-pha-an/3-dai-ta-trong-ban-giam-doc-tham-gia-1-chuyen-an-o-binh-thuan-971288.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ho-so-pha-an/3-dai-ta-trong-ban-giam-doc-tham-gia-1-chuyen-an-o-binh-thuan-971288.html
https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/11-nam-tu-cho-ke-mau-lanh-75417.html
https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/11-nam-tu-cho-ke-mau-lanh-75417.html
https://plo.vn/thoi-su/16-nam-chua-giai-quyet-duoc-dong-muoi-gay-o-nhiem-971338.html
https://plo.vn/thoi-su/16-nam-chua-giai-quyet-duoc-dong-muoi-gay-o-nhiem-971338.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-4000-xe-vi-pham-bi-camera-bat-qua-tang-970434.html
https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/binh-thuan-12-nam-tu-cho-ga-nguoi-tinh-bat-nhan-74995.html
https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/binh-thuan-12-nam-tu-cho-ga-nguoi-tinh-bat-nhan-74995.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-rung-tram-970071.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-rung-tram-970071.html
https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tieu-dung/binh-thuan-phat-hien-2-712-mu-bao-hiem-hieu-gia-mao-thuong-hieu-non-son/20210331070345137
https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/tieu-dung/binh-thuan-phat-hien-2-712-mu-bao-hiem-hieu-gia-mao-thuong-hieu-non-son/20210331070345137
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-sau-vi-pham-toc-do-tai-xe-chong-doi-luc-luong-csgt-tren-ql1-d152198.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/binh-thuan-sau-vi-pham-toc-do-tai-xe-chong-doi-luc-luong-csgt-tren-ql1-d152198.html
https://www.nguoiduatin.vn/binh-thuan-thong-tin-chinh-chuc-hoat-dong-cua-ong-vo-hoang-yen-a508320.html
https://www.nguoiduatin.vn/binh-thuan-thong-tin-chinh-chuc-hoat-dong-cua-ong-vo-hoang-yen-a508320.html
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https://nongnghiep.vn/binh-thuan-xu-phat-du-an-to-hop-nghi-duong-thanh-long-bay-

d285610.html 

12. Bộ Y tế yêu cầu xác minh giấy phép hành nghề của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên / Thúy Hạnh 

// https://vietnamnet.vn.- 2021 (ngày 11 tháng 3) 

https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/bo-y-te-yeu-cau-xac-minh-giay-phep-hanh-nghe-cua-

than-y-vo-hoang-yen-718999.html 

13. Cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh nặng trên biển / Nguyễn Thanh // 

https://baotintuc.vn/.- 2021 (ngày 18 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/cap-cuu-kip-thoi-1-ngu-dan-bi-benh-nang-tren-bien-

20210318114618970.htm 

14. Cha chém mẹ chết, bỏ lại 5 con bơ vơ: Dặn con thắp nhang xin mẹ tha thứ / Hợp Phố // 

https://nld.com.vn/.- 2021 (ngày 4 tháng 3) 

https://nld.com.vn/phap-luat/cha-chem-me-chet-bo-lai-5-con-bo-vo-dan-con-thap-

nhang-xin-me-tha-thu-20210304083715436.htm 

15. Cháy lớn đe dọa hàng loạt dự án điện gió, Chủ tịch huyện trực tiếp chỉ đạo dập lửa / 

Nguyễn Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 2021 (ngày 10 tháng 3) 

https://www.sggp.org.vn/chay-lon-de-doa-hang-loat-du-an-dien-gio-chu-tich-huyen-truc-

tiep-chi-dao-dap-lua-717918.html 

16. 'Cò đất' nườm nượp đổ về sân bay Phan Thiết / Huỳnh Hải // https://zingnews.vn.- 

2021(ngày 13 tháng 3) 

https://zingnews.vn/co-dat-nuom-nuop-do-ve-san-bay-phan-thiet-post1192612.html 

17. Đất trồng bạch đàn biến thành công trường khai thác cát / Đức Trong // https://tuoitre.vn/.- 

2021 (ngày 26 tháng 3) 

https://tuoitre.vn/dat-trong-bach-dan-bien-thanh-cong-truong-khai-thac-cat-

20210325220559466.htm 

18. Đề phòng đất xung quanh sân bay Phan Thiết sốt trở lại / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2021 (ngày 6 tháng 3) 

https://plo.vn/bat-dong-san/de-phong-dat-xung-quanh-san-bay-phan-thiet-sot-tro-lai-

970822.html 

19. Điều tra người đàn ông ngoại quốc tử vong trong biệt thự hoang / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 28 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/dieu-tra-nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-tu-vong-trong-biet-thu-hoang-

975314.html 

20. Đình chỉ sinh hoạt đảng nguyên Phó Giám đốc BV Bình Thuận / PN // https://plo.vn/.- 

2021 (ngày 19 tháng 3) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dinh-chi-sinh-hoat-dang-nguyen-pho-giam-doc-bv-binh-

thuan-973549.html 

21. Đôi nam nữ tử vong ở biển Phan Thiết vì lờ cảnh báo cứu hộ / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 3 tháng 3) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/doi-nam-nu-tu-vong-o-bien-phan-thiet-vi-lo-canh-bao-cuu-

ho-970272.html 

22. Gần 20 cán bộ dính sai phạm đất đai ở Mũi Né / Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 

(ngày 23 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/gan-20-can-bo-dinh-sai-pham-dat-dai-o-mui-ne-974228.html 

23. Giải pháp nào cho khối lượng lớn tro, xỉ tại Bình Thuận / Phi Long, Duy Quan // 

https://baoxaydung.com.vn/.- 2021 (ngày 26 tháng 3) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-xu-phat-du-an-to-hop-nghi-duong-thanh-long-bay-d285610.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-xu-phat-du-an-to-hop-nghi-duong-thanh-long-bay-d285610.html
https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/bo-y-te-yeu-cau-xac-minh-giay-phep-hanh-nghe-cua-than-y-vo-hoang-yen-718999.html
https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/bo-y-te-yeu-cau-xac-minh-giay-phep-hanh-nghe-cua-than-y-vo-hoang-yen-718999.html
https://baotintuc.vn/xa-hoi/cap-cuu-kip-thoi-1-ngu-dan-bi-benh-nang-tren-bien-20210318114618970.htm
https://baotintuc.vn/xa-hoi/cap-cuu-kip-thoi-1-ngu-dan-bi-benh-nang-tren-bien-20210318114618970.htm
https://nld.com.vn/phap-luat/cha-chem-me-chet-bo-lai-5-con-bo-vo-dan-con-thap-nhang-xin-me-tha-thu-20210304083715436.htm
https://nld.com.vn/phap-luat/cha-chem-me-chet-bo-lai-5-con-bo-vo-dan-con-thap-nhang-xin-me-tha-thu-20210304083715436.htm
https://www.sggp.org.vn/chay-lon-de-doa-hang-loat-du-an-dien-gio-chu-tich-huyen-truc-tiep-chi-dao-dap-lua-717918.html
https://www.sggp.org.vn/chay-lon-de-doa-hang-loat-du-an-dien-gio-chu-tich-huyen-truc-tiep-chi-dao-dap-lua-717918.html
https://zingnews.vn/co-dat-nuom-nuop-do-ve-san-bay-phan-thiet-post1192612.html
https://tuoitre.vn/dat-trong-bach-dan-bien-thanh-cong-truong-khai-thac-cat-20210325220559466.htm
https://tuoitre.vn/dat-trong-bach-dan-bien-thanh-cong-truong-khai-thac-cat-20210325220559466.htm
https://plo.vn/bat-dong-san/de-phong-dat-xung-quanh-san-bay-phan-thiet-sot-tro-lai-970822.html
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https://baoxaydung.com.vn/giai-phap-nao-cho-khoi-luong-lon-tro-xi-tai-binh-thuan-

302205.html 

24. Giám định tượng cổ vụ thanh niên cầm súng đe dọa chủ resort / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 20 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/giam-dinh-tuong-co-vu-thanh-nien-cam-sung-de-doa-chu-resort-

973711.html 

25. Kết thúc tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng sau 2 tháng bị mất tích / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 4 tháng 3) 

https://plo.vn/thoi-su/ket-thuc-tim-kiem-2-nhan-vien-hai-dang-sau-2-thang-bi-mat-tich-

970391.html 

26. Khám xét chỗ ở của bị cáo liên quan đến phi vụ 80 triệu USD / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 24 tháng 3) 

https://plo.vn/phap-luat/kham-xet-cho-o-cua-bi-cao-lien-quan-den-phi-vu-80-trieu-usd-

974514.html 

27. Khẩn trương chặn sự cố tràn dầu và tro xỉ trên vùng biển Mũi Né / Hợp Phố // 

https://nld.com.vn.- 2021 (ngày 17 tháng 3) 

https://nld.com.vn/thoi-su/vu-chim-tau-tren-bien-binh-thuan-khan-truong-chan-su-co-

tran-dau-va-tro-xi-2021031622363701.htm 

28. Khó khăn nguồn cung cấp vật liệu thi công cao tốc bắc-nam, đoạn qua Bình Thuận / Đình 

Châu // https://nhandan.com.vn/.- 2021 (ngày 4 tháng 3) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/kho-khan-nguon-cung-cap-vat-lieu-thi-cong-cao-

toc-bac-nam-doan-qua-binh-thuan-637379/ 

29. Khởi tố 2 Giám đốc chi nhánh thuộc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát / Nguyễn Thanh // 

https://baotintuc.vn/.- 2021 (ngày 24 tháng 3) 

https://baotintuc.vn/phap-luat/khoi-to-2-giam-doc-chi-nhanh-thuoc-cong-ty-dia-oc-hung-

thinh-phat-20210324170610979.htm 

30. Kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân liên quan sai phạm đất đai tại Mũi Né / Nguyễn Thanh // 

https://www.vietnamplus.vn/.- 2021 (ngày 23 tháng 3) 
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