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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BÌNH THUẬN: 820 ĐIỂM BỎ PHIẾU ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỐNG DỊCH 

úng 7g sáng nay 23-5, 820 Tổ bầu 
cử, tương ứng với 820 địa điểm bỏ 
phiếu ở Bình Thuận đã đồng loạt khai 

mạc, đón những cử tri đầu tiên.  

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu phố 1, 
phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận, trước khi vào điểm bỏ phiếu, các cử 
tri đã được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát 
khuẩn... theo quy trình phòng chống dịch 
COVID-19 chặt chẽ. Ông Lê Tuấn Phong, 
Chủ tịch UBND tỉnh là người đến khá sớm 
bỏ phiếu ở điểm bỏ phiếu này. 

 
Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: PN 

Trao đổi nhanh với PLO, ông Phong cho 
biết, các điểm bỏ phiếu ở Bình Thuận đều tổ 
chức rất tốt, chặt chẽ, khoa học, đúng luật 
và việc phòng chống dịch COVID-19 đã 
được thực hiện bài bản theo đúng quy trình. 

Được biết, toàn tỉnh Bình Thuận có 135 
Ủy ban bầu cử các cấp, 937 Ban bầu cử, 
toàn tỉnh có 982.517 cử tri (tăng 25.547 cử 
tri so với nhiệm kỳ 2016 – 2021). Trong đó 
có 489.193 cử tri nam và 493.024 cử tri nữ. 

“Công tác đảm bảo y tế, vệ sinh phòng 
chống dịch được Ủy ban bầu cử tỉnh hết sức 
quan tâm triển khai tại các địa phương và địa 
điểm bầu cử Về công tác phòng chống dịch 
COVID – 19 cho ngày bầu cử. Đến nay Bình 
Thuận đã liên tiếp 436 ngày không ghi nhận 
thêm trường hợp nhiễm COVID – 19 ngoài 
cộng đồng”, Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám 

đốc Sở Y tế; Phó Ban Chỉ đạo phòng chống 
COVID-19 tỉnh Bình Thuận cho biết. 

 
Cử tri được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi 
vào điểm bỏ phiếu. Ảnh: PN 

Đông đảo cử tri Bình Thuận đi bầu từ rất sớm. Ảnh: 
PN 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng 
chống COVID-19 tỉnh, hiện nay, tại khu cách 
ly Bệnh viện đa khoa tỉnh, chỉ thực hiện cách 
ly một trường hợp nhập cảnh từ Indonesia 
về với sức khỏe ổn định.  

Tình hình dịch COVID – 19 trên địa bàn 
tỉnh trong tầm kiểm soát và Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch COVID– 19 của tỉnh và Sở 
Y tế đã lên kịch bản mọi tình huống trong 
công tác phòng dịch, để đảm bảo cuộc bầu 
cử diễn ra an toàn. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 23 tháng 5) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-820-
diem-bo-phieu-dam-bao-an-toan-chong-

dich-987159.html

Đ 

https://plo.vn/tags/IFBow7ogVHJpbmg=/phu-trinh.html
https://plo.vn/tags/TMOqIFR14bqlbiBQaG9uZw==/le-tuan-phong.html
https://plo.vn/tags/IENo4bunIFThu4tjaCBVQk5EIFThu4luaA==/chu-tich-ubnd-tinh.html
https://plo.vn/tags/IEtob2EgSOG7jWM=/khoa-hoc.html
https://plo.vn/tags/IELhuqd1IEPhu60=/bau-cu.html
https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-820-diem-bo-phieu-dam-bao-an-toan-chong-dich-987159.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-820-diem-bo-phieu-dam-bao-an-toan-chong-dich-987159.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-820-diem-bo-phieu-dam-bao-an-toan-chong-dich-987159.html
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_23/b2_sdzd.jpg
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_23/b_ryia.jpg
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BÌNH THUẬN BẦU ĐỦ 7 ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

ỉnh Bình Thuận đã bầu đủ 7 đại biểu 
Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử 
viên, trong đó có 3 đại biểu do Trung 

ương giới thiệu, 4 đại biểu làm việc và cư trú 
tại địa phương. 

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở 
Nội vụ Bình Thuận, kỳ bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh diễn ra an toàn, 
đúng luật. Công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 trong bầu cử được các địa 
phương triển khai nghiêm túc, bảo đảm 
đúng theo quy định. Tình hình an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông và thông 
tin liên lạc trong ngày bầu cử được bảo đảm, 
thông suốt. Nhân dân trong tỉnh tin tưởng 
những người trúng cử đại biểu Quốc hội và 
đại biểu HĐND các cấp sẽ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của 
cử tri. 

Trong ngày bầu cử, toàn tỉnh có 
1.004.662 cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,90%, 
trong đó huyện Phú Quý và Hàm Thuận 
Nam có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Đây là tỉ 

lệ cử tri đi bầu đạt cao nhất từ trước đến nay. 
Kết quả, đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa 
XV trong số 13 ứng cử viên, trong đó có 3 
đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu 
làm việc và cư trú tại địa phương. Cử tri cũng 
đã bầu đủ 53 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 
2021-2026 trong số 87 ứng cử viên, trong đó 
đại biểu nữ chiếm 28,3%, đại biểu tái cử 
chiếm tỉ lệ 49,06%. Đối với bầu cử đại biểu 
HĐND cấp huyện, 10/10 huyện, thị xã, thành 
phố đã bầu đủ 339 đại biểu trong số 561 ứng 
cử viên. Đối với bầu cử HĐND cấp xã, số đại 
biểu được bầu là 2.992/3.016 đại biểu, thiếu 
24 đại biểu so với số đại biểu được bầu cử 
ở các đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh không có đơn 
vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu 
cử lại. 

Tại cuộc họp, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã 
biểu quyết thông qua Biên bản xác định kết 
quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh 
và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu 
HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

// http://baochinhphu.vn/.- 2021 
 (ngày 28 tháng 5) 

http://baochinhphu.vn/thoi-su/binh-thuan-
bau-du-7-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-

xv/432665.vgp

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

BÌNH THUẬN BẦU ĐỦ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU, ĐẢM BẢO CƠ CẤU THÀNH PHẦN 

áng 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình 
Thuận đã tổ chức hội nghị báo cáo kết 
quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021- 2026.  

Theo ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở 
Nội vụ, Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026 ở tỉnh diễn ra an toàn, đúng 
luật. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 
trong bầu cử được các địa phương triển khai 
nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, giao thông và thông tin liên lạc trong 

Ngày Bầu cử được bảo đảm, thông suốt. 
Nhân dân trong tỉnh tin tưởng những người 
trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp sẽ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của 
cử tri. 

Trong Ngày Bầu cử, toàn tỉnh có 
1.004.662 cử tri đi bầu cử, đạt 99,90%, trong 
đó huyện Phú Quý và Hàm Thuận Nam có 
tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Đây là tỷ lệ cử 
tri đi bầu đạt cao nhất từ trước đến nay. 

Kết quả cho thấy, tỉnh đã bầu đủ 7 đại 
biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 đại 
biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu làm 
việc và cư trú tại địa phương. Cử tri tỉnh Bình 

T 

S 

http://baochinhphu.vn/thoi-su/binh-thuan-bau-du-7-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv/432665.vgp
http://baochinhphu.vn/thoi-su/binh-thuan-bau-du-7-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv/432665.vgp
http://baochinhphu.vn/thoi-su/binh-thuan-bau-du-7-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv/432665.vgp
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Thuận đã bầu đủ 53 đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đại 
biểu nữ chiếm 28,3%, đại biểu tái cử chiếm 
49,06%. Các huyện, thị xã, thành phố đã bầu 
đủ 339 đại biểu HĐND cấp huyện. Ở cấp xã 
có 2.992/3.016 đại biểu được bầu. Toàn tỉnh 
không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu 
phải tổ chức bầu cử lại. 

Dịp này, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã biểu 
quyết thông qua Biên bản xác định kết quả 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh 
Bình Thuận và Biên bản tổng kết cuộc bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 
Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ông Nguyễn Hoài Anh (đầu tiên, bên phải), Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh bỏ phiếu bầu tại khu vực 
bỏ phiếu số 5, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, 
Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2021 
(ngày 27 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-
bau-du-so-luong-dai-bieu-dam-bao-co-cau-

thanh-phan-20210527095659354.htm 

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

BÌNH THUẬN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẾN NGƯ DÂN 

hông tin liên quan đến công tác bầu 
cử, ngày tổ chức cuộc bầu cử được 
lực lượng bộ đội biên phòng phát loa 

thông báo thường xuyên, liên tục đến 
phương tiện đang khai thác đánh bắt hải sản 
trên biển. 

Tuyên truyền về công tác bầu cử qua điện đàm đến 
ngư dân. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Bình Thuận có bờ biển dài 192km, ngư 
trường rộng lớn 52.000km2, có huyện đảo 
Phú Quý nằm cách đất liền 56 hải lý, vì vậy 
ngư dân làm nghề biển chiếm số lượng lớn. 

Mỗi chuyến ra khơi của ngư dân kéo dài 
nhiều ngày, thậm chí hàng tháng. Do vậy, 
cùng với các cấp, ngành và chính quyền địa 
phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận 
đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tuyên 
truyền để quần chúng nhân dân, đặc biệt là 
ngư dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ trong 
ngày bầu cử sắp tới. 

Từ giữa tháng 3/2021 đến nay, Đồn Biên 
phòng Phước Lộc, thị xã La Gi đẩy mạnh 

tuyên truyền về ngày bầu cử đến với ngư 
dân, tần suất 3 lần/ngày. 

Thông tin liên quan đến công tác bầu cử, 
đặc biệt là ngày tổ chức cuộc bầu cử được 
phát loa thông báo thường xuyên, liên tục 
đến phương tiện đang khai thác đánh bắt hải 
sản trên biển. 

Ngư dân Khương Đình Danh, phường 
Bình Tân, thị xã La Gi cho biết, lực lượng Bộ 
đội Biên phòng đã tuyên truyền cho ngư dân 
biết về ngày bầu cử 23/5 sắp tới. Bản thân 
anh đã tìm hiểu và sẽ lựa chọn đại biểu xứng 
đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Theo Thượng úy Trần Văn Bảy, nhân viên 
thông tin Đồn Biên phòng Phước Lộc, thông 
qua phương tiện liên lạc phòng, chống thiên 
tai tìm kiếm cứu nạn trên biển, đơn vị thường 
xuyên tuyên truyền về ngày bầu cử, đồng 
thời yêu cầu ngư dân vào đất liền tham gia 
cuộc bầu cử theo đúng quy định. 

Địa bàn quản lý của Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh gồm 35 phường, xã với 
452.881 nhân khẩu, trong đó có hơn 7.000 
tàu thuyền và trên 38.000 lao động tham gia 
khai thác đánh bắt trên biển. 

Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
xác định công tác tuyên truyền cho quần 
chúng nhân dân, đặc biệt là ngư dân về cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

T 

https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-bau-du-so-luong-dai-bieu-dam-bao-co-cau-thanh-phan-20210527095659354.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-bau-du-so-luong-dai-bieu-dam-bao-co-cau-thanh-phan-20210527095659354.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-bau-du-so-luong-dai-bieu-dam-bao-co-cau-thanh-phan-20210527095659354.htm
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ng%c6%b0-d%c3%a2n.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/B%e1%ba%a7u-c%e1%bb%ad.vnp
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biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 
cần thực hiện. 

Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã 
có kế hoạch công tác từ sớm, phân công 
nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên, 
nhất là phân công phụ trách các xã, phường 
vùng biển để theo dõi, đôn đốc việc tuyên 
truyền về bầu cử. 

Ngoài tuyên truyền cho ngư dân đang 
khai thác trên biển thông qua hệ thống thông 
tin liên lạc, công tác này còn được thực hiện 
thường xuyên, với nhiều hình thức sinh 
động, phong phú. 

Thượng tá Trần Việt Hưng, Phó Chính ủy 
Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết, đơn 
vị đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyên 
truyền cho ngư dân về cuộc bầu cử sắp tới 
bằng nhiều hình thức như, thông qua hệ 
thống truyền thanh nội bộ, hệ thống truyền 
thanh của các thôn, khu phố, bến cảng, tổ 
đội làm công tác tại địa bàn, người có uy tín 
ở địa phương… 

Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp 
ngư dân cập nhật liên tục và kịp thời nội 
dung liên quan đến cuộc bầu cử, hiểu rõ hơn 
về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân, quyền nghĩa vụ của 
công dân đối với bầu cử, thời gian tổ chức 
bầu cử... 

Do đại bộ phận người dân tại các xã ven 
biển thường ra khơi bám biển nên ngoài 
thông báo trên phương tiện thông tin đại 
chúng, thành viên Ban bầu cử các xã phối 
hợp lực lượng Biên phòng đi đến từng nhà 
truyền tải thông tin cần thiết đến người dân. 
Qua đó, đơn vị nắm được số người đi làm 
ăn xa để thông báo về tham gia bầu cử kịp 
thời hoặc liên hệ địa phương nơi tạm trú bỏ 
phiếu. 

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026. Sự tích cực trong công tác thông tin, 
tuyên truyền của lực lượng Bộ đội Biên 
phòng Bình Thuận sẽ đóng góp tích cực vào 
thành công của cuộc bầu cử diễn ra vào 
ngày 23/5. 

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

 (ngày 4 tháng 5) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-tac-bau-

cu-den-ngu-dan/710423.vnp 

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

BÌNH THUẬN KIỆN TOÀN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO TỈNH 

ng Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban 
Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận được 

bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận với số phiếu đồng ý đạt 92.6%. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng ông 
Phan Văn Đăng. Ảnh: binhthuan.gov.vn 

Sáng 11/5, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 
X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp 
chuyên đề (lần thứ 11) để xem xét và quyết 

định một số nội dung, trong đó bao gồm nội 
dung về công tác cán bộ thuộc thẩm của 
HĐND tỉnh. 

Tại kỳ họp, ông Phan Văn Đăng, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã được bầu 
giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số 
phiếu đồng ý đạt 92,6%. 

Ông Phan Văn Đăng, sinh năm 1965, quê 
quán: xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận; trình độ chuyên môn: 
Đại học Luật; trình độ lý luận chính trị: Cử 
nhân; vào Đảng ngày 06/6/1989. Ông Phan 
Văn Đăng từng kinh qua nhiều chức vụ quan 
trọng như: Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng 
ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Ô 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%e1%ba%a1i-bi%e1%bb%83u-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-tac-bau-cu-den-ngu-dan/710423.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-tac-bau-cu-den-ngu-dan/710423.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-day-manh-tuyen-truyen-ve-cong-tac-bau-cu-den-ngu-dan/710423.vnp
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Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, 
thảo luận các Tờ trình và thông qua 6 nghị 
quyết quan trọng như: Quy định mức phụ 
cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên 
địa bàn tỉnh; nghị quyết về bổ sung danh 
mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu 
hồi đất thực hiện năm 2021; nghị quyết về 
phê duyệt chủ trương Dự án Hợp phần bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư-giai đoạn 2 Dự án 
hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình; 
phê duyệt chủ trương dự án Kênh chính Bắc 

hồ Sông Quao; phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông 
Dinh, thị xã La Gi; phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án cầu Văn Thánh, TP. Phan Thiết. 

PV // https://baovephapluat.vn.- 2021 
(ngày 12 tháng 5) 

https://baovephapluat.vn/kiem-sat-
24h/nhan-su-moi/binh-thuan-kien-toan-

nhan-su-lanh-dao-tinh-105315.html 

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

BÌNH THUẬN: QUÂN, DÂN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ TRỌN VẸN TẤM LÒNG 
VỚI TỔ QUỐC THIÊNG LIÊNG 

gay từ tờ mờ sáng, toàn bộ quân, dân 
sinh sống và công tác trên huyện đảo 
Phú Quý đã nô nức di chuyển đến 

các điểm bầu cử. Với những người dân nơi 
đây, ngày bầu cử được xem là một ngày cực 
kỳ đặc biệt bởi với họ, nó không chỉ để thực 
hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là 
tấm lòng trọn vẹn hướng về Tổ quốc thiêng 
liêng. 

377/377 cán bộ chiến sĩ  LLVT làm nhiệm vụ trên đảo 
Phú Quý đã hoàn thành nghĩa vụ công dân 

Với những cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở hải đảo, 
ngày bầu cử còn là ngày hội, giúp thắt chặt tình quân 
dân 

Đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn Bình Thuận nói 
chung và huyện đảo Phú Quý nói riêng luôn trân trọng 
ngày hội non sông 

Cử tri huyện đảo Phú Quý ưu tiên cho việc bỏ phiếu, 
hoàn thành nghĩa vụ công dân trước mọi việc trong 
ngày 

Ngư dân đi biển đã tạm thời dừng hoạt động tàu 
thuyền, vào bờ đi bầu cử 

N 

https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/binh-thuan-kien-toan-nhan-su-lanh-dao-tinh-105315.html
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/binh-thuan-kien-toan-nhan-su-lanh-dao-tinh-105315.html
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/binh-thuan-kien-toan-nhan-su-lanh-dao-tinh-105315.html
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Công tác bầu cử được diễn ra trong không khí vui tươi 
và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

Đình Thu // 
https://sao.baophapluat.vn.- 2021 

 (ngày 21 tháng 5) 

https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-
tiet/binh-thuan-quan-dan-huyen-dao-phu-
quy-tron-ven-tam-long-voi-to-quoc-thieng-

lieng-21330/ 

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

BÌNH THUẬN RÀ SOÁT, BỔ SUNG DANH SÁCH CỬ TRI, TUYÊN TRUYỀN 
CHO NGƯ DÂN 

ình Thuận đã hoàn thành việc tổ chức 
các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động 
bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc 

hội và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân 
dân.  

Cử tri huyện đảo Phú Quý xem danh sách người ứng 
cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN) 

Ngày 20/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình 
Thuận phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh tổ 
chức họp báo thông tin về cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Đến nay, hầu hết các công đoạn chuẩn bị 
đã hoàn thành và Bình Thuận đã sẵn sàng 
cho ngày bầu cử. 

Tính đến ngày 20/5, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã hoàn 
thành việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử 
tri, vận động bầu cử của ứng cử viên đại 
biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu Hội 
đồng nhân dân.  

Chương trình hành động của các ứng cử 
viên tập trung vào các vấn đề mà cử tri đang 

quan tâm hiện nay như giải pháp khắc phục 
tình trạng hạn hán thiếu nước sinh hoạt và 
sản xuất; hướng giải quyết đầu ra cho trái 
thanh long; chính sách phát triển nông 
nghiệp; phát triển y tế, giáo dục, xóa đói 
giảm nghèo… 

Tại các điểm tiếp xúc, các cử tri rất tâm 
đắc với các chương trình hành động của các 
ứng cử viên đã trình bày tại các hội nghị tiếp 
xúc và thể hiện mong muốn những người 
ứng cử nếu được bầu phải cố gắng thể hiện 
đúng chương trình hành động của mình, 
phát huy vai trò của người đại biểu dân cử.  

Ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ 
tỉnh Bình Thuận, cho biết công tác chuẩn bị 
bầu cử trên địa bàn tỉnh đang được triển khai 
đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn 
ra. Toàn tỉnh đã có 135 Ủy ban bầu cử các 
cấp, 937 Ban bầu cử, 820 Tổ bầu cử. 

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận 
tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN) 

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế 
Bình Thuận, cho biết Ủy ban bầu cử tỉnh đã 
có văn bản hướng dẫn các địa phương theo 
dõi, cập nhật danh sách cử tri đối với người 

B 

https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-quan-dan-huyen-dao-phu-quy-tron-ven-tam-long-voi-to-quoc-thieng-lieng-21330/
https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-quan-dan-huyen-dao-phu-quy-tron-ven-tam-long-voi-to-quoc-thieng-lieng-21330/
https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-quan-dan-huyen-dao-phu-quy-tron-ven-tam-long-voi-to-quoc-thieng-lieng-21330/
https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-quan-dan-huyen-dao-phu-quy-tron-ven-tam-long-voi-to-quoc-thieng-lieng-21330/
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%91%e1%ba%a1i-bi%e1%bb%83u-Qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/c%e1%bb%ad-tri.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/c%e1%bb%ad-tri.vnp
https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/hotnnz/2021_05_20/ttxvnbinh_thuan.jpg
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đang thực hiện các ly y tế phòng, chống dịch 
COVID-19; bổ sung danh sách đối với người 
cách ly y tế tại cơ sở các ly tập trung; triển 
khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 
trong quá trình tổ chức bầu cử tại địa 
phương.  

Trong thời gian từ ngày 18-22/5, cán bộ y 
tế phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm bỏ 
phiếu bầu cử trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, 
toàn tỉnh đã thành lập Tổ giám sát và tuyên 
truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng 
đồng. 

Về công tác triển khai từ nay đến ngày 
bầu cử (23/5/2021), Ủy ban bầu cử tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục 
rà soát, bổ sung danh sách cử tri trên địa 
bàn.  

Các địa phương tiếp tục chuẩn bị đầy đủ 
cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, an ninh trật 
tự ngày bầu cử; vận động ngư dân đánh bắt 
xa bờ nhanh chóng vào bờ sớm để thực hiện 
quyền và nghĩa vụ công dân; dự kiến các 
tình huống diễn ra đột xuất để có phương án 
đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.  

Từ nay đến ngày 22/5/2021, Tổ bầu cử 
thường xuyên thông báo cho cử tri tại khu 
vực bỏ phiếu biết ngày bầu cử, địa điểm bỏ 
phiếu, thời gian bỏ phiếu trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của địa phương./. 

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

 (ngày 20 tháng 5) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
ra-soat-bo-sung-danh-sach-cu-tri-tuyen-

truyen-cho-ngu-dan/714010.vnp 

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

BÌNH THUẬN: SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TUỔI TRẺ HƯỚNG VỀ 
NGÀY BẦU CỬ 

ướng tới ngày hội bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân 
dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, 

nhiều ngày qua, tuổi trẻ trong toàn tỉnh sôi 
nổi hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền 
và chào mừng cuộc bầu cử được Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn 
trong tỉnh phát động. 

 

Xác định mỗi đoàn viên thanh niên phải là 
một cử tri gương mẫu, là tuyên truyền viên 
tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử 
tại địa phương, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh 
đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực với mục đích nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về 
mục đích, tầm quan trọng của việc bầu cử.  

 

 Theo đó, các kênh thông tin của Đoàn đã 
đăng tải, giới thiệu các nội dung về Luật Bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các 
quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng 
cử, về quyền bầu cử của công dân; các quy 
định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử 
từ đó tự giác, tích cực chủ động tham gia 
cuộc bầu cử.  

 

H 

https://www.vietnamplus.vn/tags/COVID-19.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/ng%c6%b0-d%c3%a2n-%c4%91%c3%a1nh-b%e1%ba%aft-xa-b%e1%bb%9d.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/ng%c6%b0-d%c3%a2n-%c4%91%c3%a1nh-b%e1%ba%aft-xa-b%e1%bb%9d.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-ra-soat-bo-sung-danh-sach-cu-tri-tuyen-truyen-cho-ngu-dan/714010.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-ra-soat-bo-sung-danh-sach-cu-tri-tuyen-truyen-cho-ngu-dan/714010.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-ra-soat-bo-sung-danh-sach-cu-tri-tuyen-truyen-cho-ngu-dan/714010.vnp
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 Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn làm 
tốt công tác tham mưu, tham gia hiệp 
thương, đảm bảo cơ cấu đại biểu trẻ tham 
gia ứng cử HĐND các cấp; tổ chức tuyên 
truyền lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chi 
đoàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao, các sân chơi kiến thức cho 
đoàn viên thanh niên như: Cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp 
tổ chức; Tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử 
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cử tri 
đủ 18 tuổi lần đầu đi bầu cử; tổ chức online 
chương trình “Khi tôi 18”, “Cử tri trẻ lần đầu 
đi bỏ phiếu”; tổ chức chương trình toạ đàm, 
sinh hoạt online với chủ đề “Lá phiếu bầu cử 
và trách nhiệm của cử tri trẻ là sinh viên”; 
diễu hành tuyên truyền trực quan bằng xe 
loa lưu động, treo poster, khẩu hiệu, phát tờ 
rơi tuyên truyền; triển khai Tuần cao điểm 
tuyên truyền, tham gia bầu cử đại biểu Quốc 
hội khoá XV, Hội đồng Nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 trong học sinh sinh viên 
(từ ngày 17-23/5/2021);... 

 

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, các 
cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực tham 
gia các công trình, phần việc thanh niên 
hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021- 2026, như: khánh thành Công trình 
thanh niên Điểm trường học La Bá 1, thôn 
La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận; tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ 
làm theo lời Bác – Tình nguyện vì cuộc sống 
cộng đồng; trao tặng sân chơi cho thiếu nhi; 
thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, 
gia đình khó khăn, các em học sinh nghèo 
vượt khó… 

 

 Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang 
đến gần. Với những hoạt động thiết thực, cụ 
thể trên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thể 
hiện rõ vai trò xung kích, giúp đoàn viên, 
thanh niên và người dân hiểu rõ mục đích, ý 
nghĩa của cuộc bầu cử, chủ động tham gia 
thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân, 
góp phần vào sự thành công chung của cuộc 
bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 – 2026./. 

  

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

(ngày 19 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/bau-cu-
quoc-hoi-khoa-xv/binh-thuan-soi-noi-cac-

hoat-dong-cua-tuoi-tre-huong-ve-ngay-bau-
cu

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

BÌNH THUẬN: TẠM DỪNG NHỮNG DỊCH VỤ KHÔNG THIẾT YẾU 
ĐỂ CHỐNG DỊCH COVID-19 

ối 2/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi các 
sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc 
tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19.  

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố tiếp tục thực hiện Công văn số 
1492/UBND-KGVXNV ngày 30/4/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thực hiện 
nghiêm các nội dung cụ thể như: từ 0 giờ 
ngày 3/5/2021 tạm dừng một số dịch vụ 
không thật sự cần thiết và có nguy cơ cao 
lây lan dịch COVID-19 như quán bar, 

T 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv/binh-thuan-soi-noi-cac-hoat-dong-cua-tuoi-tre-huong-ve-ngay-bau-cu
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv/binh-thuan-soi-noi-cac-hoat-dong-cua-tuoi-tre-huong-ve-ngay-bau-cu
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv/binh-thuan-soi-noi-cac-hoat-dong-cua-tuoi-tre-huong-ve-ngay-bau-cu
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/bau-cu-quoc-hoi-khoa-xv/binh-thuan-soi-noi-cac-hoat-dong-cua-tuoi-tre-huong-ve-ngay-bau-cu
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karaoke, massage, vũ trường, game...; tạm 
dừng các hoạt động tập trung đông người 
không cần thiết (các lễ hội, hội chợ, chợ 
đêm…); trong trường hợp có tổ chức thì phải 
bảo đảm an toàn, phòng chống dịch; thực 
hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo 
quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi 
ra ngoài và tại nơi công cộng… 

Phun thuốc sát khuẩn tại Bình Thuận. Ảnh tư liệu: 
Nguyễn Thanh/TTXVN 

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần 
tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi 
công cộng để phòng chống dịch COVID-19; 
xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; 
tăng cường công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 
hội để nhân dân chấp hành nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố tiếp tục duy trì Tổ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 để kiểm tra, kiểm soát 
công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tổ 
công tác của Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch cần kiểm tra đột xuất công tác 
phòng, chống dịch ở các địa phương, nếu 
phát hiện việc chủ quan, lơ là, không thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh thì báo cáo, đề xuất Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân  tỉnh xử lý theo quy định. 

* Chiều 2/5, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã 
có công văn gởi các sở, ban, ngành; Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị, thành phố trong 
tỉnh và Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, yêu cầu 
tiếp tục cập nhật và cung cấp danh sách các 
địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 
để các cơ quan, đơn vị và địa phương trong 
tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch theo đúng quy định. 

Theo đó, những người đến Bình Thuận từ 
4 địa phương sau đây phải thực hiện việc 
cách ly tập trung gồm: thôn Quan Nhân, thôn 
Thọ Lão ( xã Đạo Lý), thôn Đồng Yên (xã 
Chân Lý); thôn Nội Đọ (xã Bắc Lý) của 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; thôn Hoàng 
Xá, Hoàng Các và Nại Khê (xã Tiên Tiến) 
của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; hẻm 20 
và hẻm 77, đường Phạm Đăng Giảng, Khu 
phố 2 thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; khu 
Trung và khu tập thể ga Cổ Loa, thôn Trung 
(xã Việt Hùng), khu công nghiệp Bắc Thăng 
Long, (xã Kim Cung) thuộc huyện Đông Anh, 
Hà Nội. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2021  
(ngày 2 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-
tam-dung-nhung-dich-vu-khong-thiet-yeu-

de-chong-dich-covid19-
20210502224059537.htm

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

BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 BẢO ĐẢM AN TOÀN 
CHO NGÀY BẦU CỬ 

áng 20/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình 
Thuận họp báo thông tin về Cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Trước những diễn biến hết sức phức tạp 
của dịch Covid-19, ngành y tế Bình Thuận 
đã thành lập Tổ giám sát và tuyên truyền 
phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng. Qua 
đó, vận động, nhắc nhở người dân thường 
xuyên đeo khẩu trang; rửa tay bằng xà 

phòng; giữ khoảng cách và hạn chế tiếp 
xúc… 

Bác sĩ Lê Văn Hồng – Phó Giám đốc Sở 
Y tế Bình Thuận cho biết, ngành y tế đã xây 
dựng các phương án phòng chống dịch 
Covid-19 trước, trong và sau ngày bầu cử. 

“Nếu có trường hợp khách vãng lai đến 
điểm bầu cử, chúng tôi sẽ tiếp cận ngay và 
đề nghị khai báo y tế. Sau đó xem xét yếu tố 
dịch tễ của trường hợp này như thế nào. 

S 

https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-tam-dung-nhung-dich-vu-khong-thiet-yeu-de-chong-dich-covid19-20210502224059537.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-tam-dung-nhung-dich-vu-khong-thiet-yeu-de-chong-dich-covid19-20210502224059537.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-tam-dung-nhung-dich-vu-khong-thiet-yeu-de-chong-dich-covid19-20210502224059537.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-tam-dung-nhung-dich-vu-khong-thiet-yeu-de-chong-dich-covid19-20210502224059537.htm
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Trường hợp không đi từ vùng dịch về thì sẽ 
tiến hành hướng dẫn một số quy định về 
phòng, chống dịch rồi cho họ bỏ phiếu bình 
thường. Còn giả sử người này về từ vùng 
dịch thì phải xác định ngay là cần phải cách 
ly tại nhà hay là cách ly tập trung”. 

Đại diện Ban Tuyên giáo Bình Thuận phát biểu tại 
buổi họp báo. 

Uỷ ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đề nghị 
các địa phương chủ động theo dõi, rà soát, 
cập nhật danh sách cử tri đối với người đang 
thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch 
Covid-19; lập, bổ sung danh sách cử tri đối 
với người được cách ly y tế tại cơ sở cách 

ly tập trung. Đối với các địa phương có cán 
bộ, công nhân, người lao động ngoài tỉnh 
đang tạm trú để thi công dự án đường cao 
tốc Bắc - Nam và các công trình xây dựng 
khác, khẩn trương rà soát, tiếp tục cập nhật 
danh sách cử tri. 

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026, Bình Thuận có 13 ứng cử viên 
đại biểu Quốc hội (trong đó 3 ứng cử viên do 
Trung ương giới thiệu), 87 ứng cử viên đại 
biểu HĐND tỉnh, 561 ứng cử viên HĐND cấp 
huyện và 5.058 ứng cử viên HĐND cấp 
xã. Toàn tỉnh có 135 Ủy ban bầu cử các cấp, 
937 Ban bầu cử và 820 Tổ bầu cử, với 
982.517 cử tri./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2021 
 (ngày 19 tháng 5) 

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/binh-thuan-
tang-cuong-phong-chong-covid-19-bao-

dam-an-toan-cho-ngay-bau-cu-859329.vov

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

BÌNH THUẬN THÀNH LẬP TỔ GIÁM SÁT VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, 
CHỐNG COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG  

ỉnh Bình Thuận thành lập Tổ giám sát 
và tuyên truyền phòng, chống covid-
19 tại cộng đồng, với nhiệm vụ hàng 

ngày ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
người’.  

Ngày 11/5, Sở Y tế Bình Thuận đã có văn 
bản gửi UBND huyện, thị xã, thành phố về 
việc hướng dẫn thành lập các Tổ phòng 
chống Covid-19 cộng đồng. 

Theo đó, thực hiện công văn số 1594 
ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận về việc tiếp tục thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19, Sở 
Y tế căn cứ vào Quyết định số 3468 ngày 
07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 
“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, 
chống Covid-19” hướng dẫn cho các huyện, 
thị xã, thành phố việc thành lập Tổ “Giám sát 
và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại 
cộng đồng” (gọi tắt là “Tổ Covid cộng đồng). 

Tổ Covid cộng đồng được thành lập ở tất 
cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận. Mỗi tổ có từ 2 - 3 người là cán bộ tổ, 

thôn, khu phố, các đoàn thể, tình nguyện 
viên tại khu dân cư. Mỗi tổ phụ trách từ 30-
50 hộ gia đình và có phần công danh sách 
hộ gia đình cụ thể đến từng tổ. Nhiệm vụ của 
tổ Covid cộng đồng là hàng ngày “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để thực 
hiện tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân 
dân các biện pháp phòng chống dịch theo 
quy định tại từng hộ gia đình. 

Cụ thể như đeo khẩu trang, rửa tay bằng 
xà phòng, giữ khoảng cách; hạn chế tiếp 
xúc; ở tại nhà, không đi ra ngoài khi không 
thực sự cần thiết và khai báo y tế. Yêu cầu 
và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức 
khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các 
thành viên trong hộ gia đình (nếu gia đình có 
nhiệt kế). 

Bên cạnh đó, cung cấp số điện thoại và 
yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế 
ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình 
có biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện 
nghi ngờ mắc bệnh. Đồng thời hỏi, giám sát, 
phát hiện và báo cáo ngay (bằng điện 

T 

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/binh-thuan-tang-cuong-phong-chong-covid-19-bao-dam-an-toan-cho-ngay-bau-cu-859329.vov
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/binh-thuan-tang-cuong-phong-chong-covid-19-bao-dam-an-toan-cho-ngay-bau-cu-859329.vov
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/binh-thuan-tang-cuong-phong-chong-covid-19-bao-dam-an-toan-cho-ngay-bau-cu-859329.vov
https://nongnghiep.vn/so-y-te-binh-thuan-tag98665/
https://nongnghiep.vn/to-covid-cong-dong-tag134576/
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thoại,...) cho chính quyền địa phương và y 
tế tuyến xã những trường hợp nghi mắc 
Covid-19 phát hiện được tại các hộ gia đình 
như: sốt, ho, đau họng, cảm cúm, ốm mệt; 
viêm đường hô hấp ... Từ đó, để tổ chức 
cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 
kịp thời. Cũng như phát hiện, báo cáo các 
cấp có thẩm quyền những trường hợp 
không tự giác khai báo y tế; không chấp 
hành thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch theo quy định. Trợ giúp chính quyền và 
cơ quan y tế truy vết F1, F2, F3 khi có ca 
bệnh liên quan ở địa bàn phụ trách. Thực 
hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả 
năng do Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp 
xã, phường, thị trấn phân công. Tổ Covid 
cộng đồng hoạt động dưới sự quản lý, điều 
hành của UBND cấp xã/phường/thị trấn. 

Nhằm phòng tránh lây nhiễm cho tổ Covid 
cộng đồng, các thành viên khi làm nhiệm vụ 
phải luôn đeo khẩu trang, sử dụng nước sát 
trùng tay, tấm che mặt (nếu có). Trong quá 
trình làm nhiệm vụ, tổ Covid cộng đồng 
không vào bên trong nhà dân chỉ cần gõ 
cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu người dân đeo 
khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu trên 
2 mét khi giao tiếp với người trong hộ gia 
đình để đảm bảo an toàn phòng tránh lây 
nhiễm. 

KS // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 11 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thanh-
lap-to-giam-sat-va-tuyen-truyen-phong-

chong-covid-19-trong-cong-dong-
d290666.html

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG 
CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ 

gày 26/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình 
Thuận bồi dưỡng nhận thức về Đảng 
cho quần chúng ưu tú của các chi, 

Đảng bộ trực thuộc. Đại tá Lê Văn Hội, Phó 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khai mạc lớp bồi 
dưỡng. 

Tham gia lớp học có 36 quần chúng ưu tú 
là quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, 
chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, rèn 
luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng các quần chúng 
được giới thiệu, nghiên cứu 5 chuyên đề cơ 
bản của về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản 
Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở 
thành đảng viên. 

Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Văn 
Hội yêu cầu các quần chúng ưu tú phải nắm 
vững lý luận và liên hệ sát với nhiệm vụ của 
cơ quan, đơn vị, cá nhân, để mỗi quân nhân 
hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. 
Qua học tập quân nhân có thêm cơ sở và 
động lực tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, phấn 
đấu để trở thành đảng viên. 

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

(ngày 27 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang-

cho-quan-chung-uu-tu-497616782-
0022999s34010gs

N 

https://nongnghiep.vn/covid-19-tag98215/
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thanh-lap-to-giam-sat-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-trong-cong-dong-d290666.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thanh-lap-to-giam-sat-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-trong-cong-dong-d290666.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thanh-lap-to-giam-sat-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-trong-cong-dong-d290666.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thanh-lap-to-giam-sat-va-tuyen-truyen-phong-chong-covid-19-trong-cong-dong-d290666.html
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang-cho-quan-chung-uu-tu-497616782-0022999s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang-cho-quan-chung-uu-tu-497616782-0022999s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang-cho-quan-chung-uu-tu-497616782-0022999s34010gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang-cho-quan-chung-uu-tu-497616782-0022999s34010gs
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN HỘI THẢO GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
DỰ THẢO ĐIỀU LỆNH QUẢN LÝ BỘ ĐỘI 

ộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung 
dự thảo Điều lệnh quản lý bộ đội 

Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN). 

 
Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệnh 
quản lý bộ đội. 

Đại tá Trương Ngọc Trường, Phó Chỉ huy 
trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội thảo báo 
cáo đề dẫn, hướng dẫn, điều hành tham gia 
góp ý dự thảo điều lệnh. Sỹ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp LLVT tỉnh cơ bản thống nhất 
với một số nội dung sửa đổi so với Điều lệnh 
2015. Thống nhất cao với các chương, điều 
bổ sung về quản lý đất quốc phòng, an ninh 
mạng, quản lý trang thiết bị công nghệ thông 

tin. Các đại biểu đề xuất nội dung chỉnh lý, 
bổ sung, sửa đổi về quy định đối tượng áp 
dụng điều lệnh là dân quân tự vệ, quân dự 
bị khi động viên, triệu tập; bổ sung, sửa đổi 
1 số từ và cụm từ cho dễ hiểu, rõ nghĩa; bảo 
đảm an toàn thông tin quân sự, thông tin 
mạng… 

Các ý kiến tham luận được Hội thảo ghi 
nhận, tổng hợp báo cáo Quân khu, Bộ Tổng 
Tham mưu nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung 
hoàn chỉnh Điều lệnh Quản lý bộ đội 
QĐNDVN phù hợp với tình hình hiện nay, 
bảo đảm sự thống nhất trong toàn quân, góp 
phần xây dựng QĐNDVN cách mạng, chính 
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn 
SSCĐ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong 
tình hình mới. 

 
Duy Thỉnh // 

 https://baoquankhu7.vn.- 2021 
 (ngày 16 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-hoi-thao-gop-y-sua-doi-bo-sung-

du-thao-dieu-lenh-quan-ly-bo-doi--
2015806821-0022848s34010gs 

 

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN HỘI THI TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP 

ảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tổ 
chức Hội thi báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, quán triệt, triển khai, 

tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp trong LLVT tỉnh năm 2021. 

Tham dự hội thí có 29 cán bộ là chính ủy, 
chính trị viên, bí thư, phó bí thư các chi, 
Đảng bộ trong Đảng bộ Quân sự và LLVT 
tỉnh. Thí sinh tranh tài qua 4 phần thi gồm 
soạn giáo án, trắc nghiệm, vấn đáp và báo 
cáo, thuyết trình. 

 

 

Qua hội thi góp phần nâng cao trình độ 
tuyên truyền, quán triệt, tổ chức học tập Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp cho đội ngũ cán 
bộ các cấp trong Đảng bộ LLVT tỉnh. Khơi 
dậy phong trào, chủ động nghiên cứu, học 
tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong LLVT 
tỉnh, sớm đưa các chỉ tiêu nghị quyết vào 
thực tiễn nhiệm vụ của chi, Đảng bộ và đảng 
viên. 

B 

Đ 
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Khen thưởng các cá nhân đạt giải trong hội thi. 

    Kết quả, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình 
Thuận công nhận 18 thí sinh đạt báo cáo 
viên giỏi LLVT tỉnh. Khen thưởng 10 cá nhân 

đạt giải nhất, nhì, ba. Trung tá Phạm Văn 
Thướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên 
Ban CHQS huyện Tánh Linh và Thiếu tá 
Lương Hải Vương, Bí thư chi bộ thuộc Đảng 
bộ Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc đạt giải 
nhất. 
  

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

 (ngày 31 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-hoi-thi-tuyen-truyen-nghi-quyet-

dai-hoi-dang-cac-cap--946068308-
0023051s34410gs

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN QUÁN TRIỆT CÔNG TÁC BẦU CỬ 

gày 18/5, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
tổ chức hội nghị quán triệt công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 -2026.  

Đại tá Lê Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán 
triệt mục đích yêu cầu bầu cử. 

 

Bộ CHQS tỉnh thuộc tổ bầu cử số 2, phường 
Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Đến nay, 
mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ 

bản đã hoàn thành. Hội nghị tập trung quán 
triệt, hướng dẫn công tác bầu cử; giới thiệu 
phiếu bầu và phiếu bầu đúng; hướng dẫn sơ 
đồ tổ bầu cử, trình tự, thứ tự và cách tiến 
hành các bước khi tham gia bầu cử; quán 
triệt thể lệ bầu cử; triển khai kế hoạch phòng 
chống dịch Covid và phương án, kế hoạch 
sử dụng lực lượng, phương tiện sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ an toàn bầu cử. 

Đại tá Lê Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị quân đội, cán 
bộ, chiến sĩ thể hiện vai trò gương mẫu, 
trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ 
công dân. Tổ chức cho bộ đội nghiên cứu, 
tìm hiểu kỹ tiểu sử người ứng cử, hiểu rõ thể 
lệ, quy định bầu cử. Cán bộ, chiến sĩ luôn 
nâng cao cảnh giác, tăng cường trực sẵn 
sàng chiến đấu. Tổ chức các điểm bầu cử 
trong LLVT tỉnh đúng quy định, chặt chẽ, dân 
chủ, tiến hành bầu cử đúng nguyên tắc, thủ 
tục và an toàn tuyệt đối. 

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

(ngày 21 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-
thuan-quan-triet-cong-tac-bau-cu-

746281223-0022891s34410gs 

 

 

N 
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN THĂM BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM TỈNH  

hân dịp lễ Phật đản 2021, Đại tá Lê 
Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 
đến thăm, tặng hoa, tặng quà Ban Trị 

sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận. 

Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng hoa, tặng quà Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận. 

Đại tá Lê Văn Hội chúc mừng các vị hòa 
thượng, đại đức, thượng tọa, tăng ni, phật 
tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận nhân dịp lễ Phật đản năm 2021 - Phật 
lịch năm thứ 2565. Các năm qua, LLVT tỉnh 
luôn tăng cường xây đắp mối đoàn kết gắn 
bó, tình quân - dân nơi địa bàn đóng quân 
và mong muốn tăng, ni, phật tử luôn đồng 
hành cùng chính quyền và LLVT tỉnh trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 

Bình Thuận khẳng định sẽ tiếp tục vận động 
các tăng, ni, phật tử tích cực tham gia các 
cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu 
nước, luôn song hành cùng chính quyền và 
LLVT thực hiện công tác xã hội từ thiện, xây 
dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an 
ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ 
Tổ quốc theo đúng phương châm “Đạo 
pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. 
Trong chuyến thăm này, 2 bên cùng thống 
nhất việc xây dựng kế hoạch, quy chế phối 
hợp giữa LLVT với Giáo hội Phật giáo tỉnh, 
qua đây tiếp tục tăng cường mối quan hệ 
đoàn kết, cùng phối hợp, giúp nhau trong 
thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong thực 
hiện công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp 
nghĩa, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng địa 
bàn an toàn. 

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

 (ngày 25 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-tham-ban-tri-su-giao-hoi-phat-

giao-viet-nam-tinh-1913321968-
0022975s34010gs?AspxAutoDetectCookie

Support=1 

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

CÁC ỨNG CỬ VIÊN LẮNG NGHE NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI 

ại buổi tiếp xúc, sau khi nghe lãnh đạo 
Ủy ban MTTQ huyện Ðức Linh thông 
báo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên 
và từng ứng cử viên trình bày chương 

trình hành động nếu trúng cử, các cử tri đã bày 
tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên 
là những người có đức, có tài, đại diện cho 
tiếng nói của nhân dân trong tỉnh, đóng góp 
khả năng của mình cho sự phát triển của quê 
hương, đất nước. Trước diễn biến phức tạp, 
khó lường của đại dịch Covid-19, nhiều cử tri 
mong muốn Ðảng, Nhà nước tiếp tục có 
những quyết sách đúng đắn, biện pháp kiên 
quyết trong chỉ đạo công tác phòng, chống 
dịch; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận 
thức của người dân chung tay đẩy lùi dịch 
bệnh, không để lây lan trong cộng đồng. Bên 
cạnh đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu 

trúng cử cần kịp thời nắm bắt, phản ánh những 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quan 
tâm vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng 
sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; đề xuất các 
chính sách thúc đẩy phát triển văn hóa, giáo 
dục, y tế miền núi, các chương trình hỗ trợ 
phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm 
nghèo bền vững cho người dân. 

Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang cho 
biết, từ nay đến ngày bầu cử (23-5), tỉnh Bắc 
Giang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan, 
UBBC các huyện, thành phố và cấp xã đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống 
thông tin. Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
tăng thời lượng phát sóng tin, bài về bầu cử; 
chỉ đạo tuyên truyền trực quan qua hệ thống 
pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tại các địa điểm 
công cộng và khu vực bỏ phiếu. Các đơn vị, 

N 

T 
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địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về bầu cử để cử tri nắm được chương trình 
hành động của ứng cử viên, trên cơ sở đó lựa 
chọn đúng đại biểu. Ðài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, cơ quan tuyên truyền ở cơ sở đẩy 
mạnh tuyên truyền, xây dựng các chuyên 
trang, tuyên truyền về chương trình hành động 
của các ứng cử viên ÐBQH; đa dạng hóa kênh 
thông tin, tuyên truyền, chú trọng hướng tới 
vùng sâu, vùng xa. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các 
tổ chức, đoàn thể mở đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng để tìm hiểu, nghiên cứu công tác bầu 
cử. UBBC các cấp đẩy mạnh tuyên truyền trực 
quan tại khu đông dân cư, nhà văn hóa, nơi 
công cộng. 

Ðoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử 
ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Phó Chủ tịch Ủy ban 
T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm 
trưởng đoàn đã làm việc với UBBC tỉnh Quảng 
Trị. Tại tỉnh, đến nay, danh sách chính thức và 
tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ÐBQH và đại 
biểu HÐND các cấp đã được UBBC các cấp in 
ấn và tiến hành cấp phát cho các tổ chức bầu 
cử để kịp thời niêm yết ở các khu vực bỏ 
phiếu, các nơi công cộng, trụ sở UBND các 
cấp theo đúng thời gian quy định. Về việc tổ 
chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp mặt cử tri 
và thực hiện quyền vận động bầu cử được 
thực hiện trong thời gian từ ngày 5 đến 18-5 
với 71 điểm, trong đó ứng cử viên ÐBQH có 
15 điểm, ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh có 
56 điểm. Tại buổi làm việc, Ðoàn công tác biểu 
dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong 
công tác chuẩn bị bầu cử, các nội dung, công 
việc diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ. 
Những người được giới thiệu ứng cử bảo đảm 
tiêu chuẩn, được cử tri tín nhiệm cao về phẩm 
chất chính trị, trình độ, năng lực, sự liên hệ mật 
thiết với nhân dân. Trước diễn biến dịch 
Covid-19 đang trở nên phức tạp, để cuộc bầu 
cử ở tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn, UBBC tỉnh 
cần có các phương án cụ thể để chủ động, 
không bị bất ngờ, không để ảnh hưởng đến 
cuộc bầu cử. 

Ngày hội cử tri trẻ với cuộc bầu cử ÐBQH 
khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Tỉnh đoàn Bình 

Phước tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại thị xã 
Phước Long. Tại Ngày hội, nhiều nội dung 
hoạt động phong phú đã diễn ra, như: tuyên 
truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày 
bầu cử; chiếu các clíp phóng sự về lịch sử các 
kỳ bầu cử; tổ chức tập huấn kỹ năng, phương 
pháp cho các ứng cử viên trẻ tuổi; tổ chức Hội 
thi "Lá phiếu trách nhiệm"; tuyên truyền, triển 
khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên 
tham gia bầu cử. Do Ngày hội diễn ra trong 
điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
Ban tổ chức đã phải giảm số lượng người 
tham gia để bảo đảm thực hiện nghiêm quy 
định 5K của Bộ Y tế, nhưng Ngày hội được 
truyền trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ Phước 
Long với nhiều lượt người theo dõi. 

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành 
Văn bản số 2928/UBND-VX về việc tăng 
cường một số biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19, bảo đảm thực hiện thành công bầu 
cử ÐBQH và đại biểu HÐND các cấp. Trong 
công văn nêu rõ, để thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh, đồng thời bảo đảm 
thực hiện thành công công tác bầu cử, Chủ 
tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC thành 
phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 thành phố đề nghị, đối với các hội 
nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên ÐBQH 
và đại biểu HÐND các cấp vận động bầu cử 
tại trung tâm các quận, huyện (đầu cầu trực 
tuyến) bố trí không quá 150 người; điểm cầu 
trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn không 
quá 30 người và bảo đảm giãn cách 1 m. 
Riêng đối với quận, huyện có người dương 
tính với Covid-19 thì số lượng người dự tiếp 
xúc cử tri giảm 50% và bảo đảm giãn cách là 
2 m. Ðối với các hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu 
HÐND cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn, 
giao cho các quận, huyện căn cứ vào tình hình 
thực tế chủ động triển khai, bảo đảm chất 
lượng công tác bầu cử và công tác phòng, 
chống dịch bệnh. 

PV - CTV // 
 https://nhandan.com.vn/.- 2021  

(ngày 10 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-
kien/cac-ung-cu-vien-lang-nghe-nguyen-

vong-cua-cu-tri-645352/

 

 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-ung-cu-vien-lang-nghe-nguyen-vong-cua-cu-tri-645352/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-ung-cu-vien-lang-nghe-nguyen-vong-cua-cu-tri-645352/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-ung-cu-vien-lang-nghe-nguyen-vong-cua-cu-tri-645352/
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CÔNG BỐ DANH SÁCH TRÚNG CỬ HĐND TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA XI 

ó 53 người trúng cử đại biểu HĐND 
tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 
2021-2026. 

Ngày 28-5, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên 
dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Ủy 
ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã ký Nghị 
quyết công bố danh sách những người trúng 
cử Đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI 
(nhiệm kỳ 2021-2026). 

 
Cử tri đồng bào Chăm đi bầu cử. 

Theo Nghị quyết này, có 53 người trúng 
cử Đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI 
(nhiệm kỳ 2021-2026). Dưới đây là danh 
sách 53 tân đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận: 
 

 

C 

https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIEhvw6BpIEFuaA==/nguyen-hoai-anh.html
https://plo.vn/tags/IOG7pnkgVmnDqm4gROG7sSBLaHV54bq_dA==/uy-vien-du-khuyet.html
https://plo.vn/tags/IOG7pnkgVmnDqm4gROG7sSBLaHV54bq_dA==/uy-vien-du-khuyet.html
https://plo.vn/tags/IENo4bunIFThu4tjaA==/chu-tich.html
https://plo.vn/tags/Q8O0bmcgQuG7kQ==/cong-bo.html
https://plo.vn/tags/IFRyw7puZyBD4but/trung-cu.html
https://plo.vn/tags/IFRyw7puZyBD4but/trung-cu.html
https://plo.vn/tags/IEjEkE5EIFThu4luaCBCw6xuaCBUaHXhuq1u/hdnd-tinh-binh-thuan.html
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_28/c1jbzr_ibaw.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -21- 
 

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

 

 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -22- 
 

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

 
 

 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -23- 
 

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

 

 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -24- 
 

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

 

 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -25- 
 

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

 

 
 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 (ngày 28 tháng 5) 
https://plo.vn/thoi-su/cong-bo-danh-sach-trung-cu-hdnd-tinh-binh-thuan-khoa-xi-988457.html 

 

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

CỬ TRI ĐỒNG BÀO CHĂM Ở BÌNH THUẬN MẶC TRANG PHỤC ĐẸP 
ĐI BẦU CỬ 

àng ngàn cử tri dân tộc Chăm tại Bình 
Thuận đã đến các điểm bỏ phiếu để 
thực hiện nghĩa vụ và quyền công 

dân của mình. 

 
Sư cả Xích Dự chuẩn bị vào bỏ phiếu 

Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà Ni 
Bình Thuận đi bầu cử 

Cùng với gần 1 triệu cử tri tỉnh Bình 
Thuận, sáng nay 23-5, tại những điểm bỏ 
phiếu thuộc xã Phan Thanh, huyện Bắc 
Bình, nơi có hơn 80% cử tri là đồng bào dân 
tộc Chăm cũng đã đến các điểm bỏ phiếu để 
thực hiện quyền công dân của mình. 

Gần như các cử tri người dân tộc Chăm 
đều mặc trang phục truyền thống đẹp nhất 
của mình đến điểm bỏ phiếu và tất cả đều 
tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K, phòng 

H 

https://plo.vn/thoi-su/cong-bo-danh-sach-trung-cu-hdnd-tinh-binh-thuan-khoa-xi-988457.html
https://plo.vn/tags/IMSQ4buTbmcgQsOgbyA=/dong-bao.html
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_23/suca_uuqr.jpg
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chống dịch trước khi vào điểm bỏ phiếu và 
thực hiện bỏ phiếu. 

Tại điểm bỏ phiếu số 5 của xã Phan 
Thanh, Sư Cả Xích Dự - Chủ tịch Hội đồng 
Sư cả Hồi giáo Bà Ni tỉnh Bình Thuận có mặt 
từ rất sớm để dự lễ khai mạc bỏ phiếu.  

Sư cả Xích Dự là người đại diện cho gần 
20.000 tín đồ Hồi giáo Bà Ni trong tỉnh Bình 
Thuận, là cầu nối giữa tín đồ Hồi giáo Bà Ni 
với các cơ quan chính quyền, Mặt trận và 
các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận 
động tín đồ thực hiện các chủ trương, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 
trong phối hợp giải quyết các hoạt động tín 
ngưỡng, tôn giáo theo pháp luật.  

Nhiều cử tri là thanh niên nam nữ dân tộc 
Chăm tìm hiểu khá kỹ thông tin về các ứng 
viên trước khi đưa ra quyết định của mình. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Phan 
Thanh: 

 

 

 

 

Các điểm bầu cử an toàn, trang trọng 

 Trưa 23-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình 
Thuận đã họp trực tuyến với các địa phương 
trong tỉnh để nghe báo cáo nhanh tiến độ 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư 
Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì. 

Theo báo cáo, từ 6 giờ 45 đến 7 giờ, 
820/820 Tổ bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đã 
đồng loạt khai mạc.  

Đến 11 giờ , số lượng cử tri tham gia bỏ 
phiếu trong toàn tỉnh là 684.064 cử tri, chiếm 
tỷ lệ 68,02%, trong đó có 3/124 xã và 27/820 
Tổ bầu cử trong danh sách đi bầu cử đạt tỷ 
lệ 100% như: Xã Phan Dũng (huyện Tuy 
Phong), xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận 
Nam), xã Phan Điền (huyện Bắc Bình)… 
Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao 
như: Huyện Tánh Linh (84,23%), huyện Đức 
Linh (83,83%)…  

Riêng huyện đảo Phú Quý, tỷ lệ cử tri đi 
bầu cử đạt 83,83% với 17.200 cử tri; một tổ 
bầu cử đã hoàn thành. 

Cũng theo báo cáo, trong buổi sáng nay, 
quy trình bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa 
bàn được tổ chức trang trọng, đảm bảo dân 
chủ, công khai. Cử tri được hướng dẫn khai 
báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu 
trang và giãn cách để phòng chống dịch 
Covid-19. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 23 tháng 5) 

https://plo.vn/thoi-su/cu-tri-dong-bao-
cham-o-binh-thuan-mac-trang-phuc-dep-di-

bau-cu-987227.html

https://plo.vn/tags/Q2jhu6cgVOG7i2NoIEjhu5lpIMSQ4buTbmcgU8awIEPhuqM=/chu-tich-hoi-dong-su-ca.html
https://plo.vn/tags/Q2jhu6cgVOG7i2NoIEjhu5lpIMSQ4buTbmcgU8awIEPhuqM=/chu-tich-hoi-dong-su-ca.html
https://plo.vn/tags/IFjDrWNoIEThu7E=/xich-du.html
https://plo.vn/tags/IEjhu5NpIEdpw6Fv/hoi-giao.html
https://plo.vn/tags/IEPhuqd1IE7hu5Fp/cau-noi.html
https://plo.vn/tags/IFTDrW4gxJDhu5M=/tin-do.html
https://plo.vn/thoi-su/cu-tri-dong-bao-cham-o-binh-thuan-mac-trang-phuc-dep-di-bau-cu-987227.html
https://plo.vn/thoi-su/cu-tri-dong-bao-cham-o-binh-thuan-mac-trang-phuc-dep-di-bau-cu-987227.html
https://plo.vn/thoi-su/cu-tri-dong-bao-cham-o-binh-thuan-mac-trang-phuc-dep-di-bau-cu-987227.html
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_23/c1_jbzr.jpg
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_23/c2_jdmc.jpg
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_23/c3_acnp.jpg
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_23/c_qxpo.jpg
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CỬ TRI MONG MUỐN NGƯỜI TRÚNG CỬ THỰC HIỆN ĐÚNG 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

hiều ngày 07/05, các ứng cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử 
số 02 tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp 

xúc với cử tri phường Đức Long, xã Tiến 
Thành và Tiến Lợi của thành phố Phan 
Thiết. 

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri 

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử đại biểu 
Quốc Hội khóa XV của đơn vị bầu cử số 2 
tỉnh Bình Thuận đã trình bày chương trình 
hành động nếu trúng cử trước đông đảo cử 
tri phường Đức Long, xã Tiến Thành và Tiến 
Lợi. Chương trình hành động đã nêu những 
giải pháp, những vấn đề quan tâm và khẳng 
định sẽ làm tròn trách nhiệm của người Đại 
biểu Quốc hội, giữ mối quan hệ chặt chẽ với 
cử tri nơi ứng cử, phản ánh những nguyện 
vọng chính đáng của cử tri đến cơ quan có 
thẩm quyền. 

Sau khi nghe chương trình hành động của 
các ứng cử viên, cử tri 3 phường mong 
muốn nếu trúng cử ĐBQH khóa XV, người 
ứng cử sẽ thực hiện đúng nội dung chương 
trình hành động, đóng góp trí tuệ trong xây 
dựng pháp luật, giám sát, quyết định những 
vấn đề quan trọng của đất nước xứng đáng 
là người đại biểu dân cử. Cử tri cũng đề nghị 
người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV tại 

đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bình Thuận cần quan 
tâm các vấn đề phát triển Mũi Né Thành khu 
du lịch Quốc gia, tháo gỡ điểm nghẽn chồng 
lấn titan, phát triển hạ tầng giao thông để 
phát triển kinh tế - Xã hội tỉnh Bình Thuận 
nói chung, thành phố Phan Thiết nói riêng. 

Năm ứng cử viên ĐBQH khóa XV ở đơn 
vị bầu cử số 2 gồm có: Ông Dương Văn An 
- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy; ông Thái Thành Bi - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Xây 
dựng Đoàn - Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Bình Thuận; bà Võ 
Thị Thu Phong – Phó Trưởng phòng Quản 
lý Công nghiệp - Sở Công thương; ông 
Nguyễn Hữu Thông – Tỉnh ủy viên, Giám 
đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Thường vụ 
Hội Luật gia tỉnh; bà Phạm Thị Hồng Yến - 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam - Bí thư Chi bộ, Trưởng 
Ban Hợp tác quốc tế, Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam; Phó Chủ tịch Công đoàn Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam. 

Buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử 
được tổ chức trong điều kiện đảm bảo đúng 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 
Các đại biểu tham dự đeo khẩu trang, kiểm 
tra thân nhiệt, sát khuẩn tay theo đúng quy 
định./. 

Lê Trang // 
http://hoidongbaucu.quochoi.vn/.- 2021 

(ngày 8 tháng 5) 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/pages/tim-
kiem.aspx?ItemID=10353

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

DANH SÁCH 13 ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI BÌNH THUẬN 

ình Thuận có tổng cộng 13 ứng viên 
đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 
đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, 

cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH. 

Ảnh minh họa 

C 

B 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/pages/tim-kiem.aspx?ItemID=10353
http://hoidongbaucu.quochoi.vn/pages/tim-kiem.aspx?ItemID=10353
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Danh sách cụ thể 13 ứng viên đại biểu 
Quốc hội (ĐBQH) tại Bình Thuận, theo 
đơn vị bầu cử: 

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Tuy 
Phong, Bắc Bình và Phú Quý. Số ĐBQH 
được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 
người. 

1. Ông Lê Quang Huy, sinh ngày 
19/9/1966, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, 
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 
nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội; Bí thư Chi bộ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường; Phó Chủ tịch 
Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mê-hi-cô. 

2. Bà Bố Thị Xuân Linh, sinh ngày 
01/3/1970, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận; Ủy viên Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3. Ông Nguyễn Linh Nhơn, sinh ngày 
23/4/1974, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phó 
Bí thư Đảng ủy Sở, Bí thư Chi bộ Văn phòng 
Sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bình Thuận. 

4. Ông Nguyễn Chí Phú, sinh ngày 
03/02/1978, Phó Trưởng phòng phụ trách 
Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận. 

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Phan 
Thiết và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân. Số ĐBQH được bầu: 
3 người. Số người ứng cử: 5 người. 

1. Ông Dương Văn An, sinh ngày 
15/02/1971, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. 

2. Ông Thái Thành Bi, sinh ngày 
18/3/1988, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn, Trưởng ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh 
đoàn Bình Thuận, Phó Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở Tỉnh đoàn. 

3. Bà Võ Thị Thu Phong, sinh ngày 
12/10/1981, Phó Trưởng phòng Quản lý 
Công nghiệp Sở Công thương tỉnh Bình 
Thuận. 

4. Ông Nguyễn Hữu Thông, sinh ngày 
25/11/1981, Tỉnh ủy viên; Bí thư Chi bộ Sở 
Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên 
Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bình 
Thuận. 

5. Bà Phạm Thị Hồng Yến, sinh ngày 
07/8/1975, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bí thư Chi 
bộ, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam; Phó Chủ tịch Công 
đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã La Gi và 
các huyện: Đức Linh, Tánh Linh. Số ĐBQH 
được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 
người. 

1. Bà Trần Thị Kim Chung, sinh ngày 
01/10/1974, Bí thư Chi bộ Trường Cao đẳng 
nghề tỉnh Bình Thuận, Phó Hiệu trưởng phụ 
trách Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận. 

2. Bà Trần Hồng Nguyên, sinh ngày 
26/5/1969, Ủy viên Thường trực Ủy ban 
Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm 
Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Angieri. 

3. Ông Đặng Hồng Sỹ, sinh ngày 
20/01/1976, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình 
Thuận. 

4. Bà Thông Thị Minh Thơ, sinh ngày 
29/01/1982, Bác sĩ, Phó Trưởng Khoa nội 
tổng hợp, Trung tâm y tế huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận. 

 

Trọng Sang // https://thoidai.com.vn/.- 2021 
(ngày 4 tháng 5) 

https://thoidai.com.vn/danh-sach-13-ung-
vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-binh-thuan-

138081.html

 

 
 
 
 
 

https://thoidai.com.vn/tags/dai-bieu-quoc-hoi-2540.tag
https://thoidai.com.vn/tags/dai-bieu-quoc-hoi-2540.tag
https://thoidai.com.vn/tags/binh-thuan-3675.tag
https://thoidai.com.vn/chu-de/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026.topic
https://thoidai.com.vn/danh-sach-13-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-binh-thuan-138081.html
https://thoidai.com.vn/danh-sach-13-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-binh-thuan-138081.html
https://thoidai.com.vn/danh-sach-13-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-binh-thuan-138081.html
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ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN ĐĂNG ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
TỈNH BÌNH THUẬN  

ại kỳ họp chuyên đề (lần thứ XI) HĐND 
tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 
2016- 2021 diễn ra ngày 11/5, với số 

phiếu 92,6%, đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã được 
bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng (thứ 3 từ 
phải sang). (Ảnh: Báo Bình Thuận) 

Tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình 
Thuận Phan Văn Đăng đã được bầu giữ 
chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu 
đồng ý đạt 92,6%. 

Đồng chí Phan Văn Đăng, sinh năm 1965, 
quê quán: xã Hàm Thắng, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; trình độ chuyên 
môn: Đại học Luật; trình độ lý luận chính trị: 
Cử nhân; vào Đảng ngày 06/6/1989. Đồng 
chí Phan Văn Đăng từng kinh qua nhiều 
chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh Đoàn, 
Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, 
thảo luận các Tờ trình và thông qua 6 nghị 
quyết quan trọng như: Quy định mức phụ 
cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân trên 
địa bàn tỉnh; nghị quyết về bổ sung danh 
mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu 
hồi đất thực hiện năm 2021; nghị quyết về 
phê duyệt chủ trương Dự án Hợp phần bồi 
thường, hỗ trợ tái định cư - giai đoạn 2 Dự 
án hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc 
Bình; phê duyệt chủ trương dự án Kênh 
chính Bắc hồ Sông Quao; phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 
và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi; phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Văn 
Thánh, thành phố Phan Thiết. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho 
biết, kỳ họp lần này đã thông qua các nghị 
quyết quan trọng, thể chế hóa chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình 
hình thực tế của địa phương. Đồng thời, kỳ 
họp đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm 
của HĐND để đảm bảo sự lãnh đạo, điều 
hành của lãnh đạo UBND tỉnh theo Luật 
định. 

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau kỳ họp, 
UBND chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
sớm triển khai thực hiện tốt các nghị quyết 
đã thông qua./. 

 
Tường Vy // 

 https://dangcongsan.vn.- 2021 
 (ngày 11 tháng 5) 

https://dangcongsan.vn/xay-dung-
dang/dong-chi-phan-van-dang-duoc-bau-

giu-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-
thuan-580272.html 

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

GẮN KẾT TÌNH QUÂN DÂN NƠI BIỂN, ĐẢO 

hời gian qua, Trạm ra-đa 575, Trung 
đoàn 451, Vùng 1 (Quân chủng Hải 
quân) không chỉ vừa huấn luyện giỏi, 

sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, mà còn làm 
tốt công tác dân vận, để lại dấu ấn về “Bộ 

đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong 
lòng nhân dân huyện đảo Phú Quý (Bình 
Thuận). 

T 

T 

https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dong-chi-phan-van-dang-duoc-bau-giu-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-580272.html
https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dong-chi-phan-van-dang-duoc-bau-giu-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-580272.html
https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dong-chi-phan-van-dang-duoc-bau-giu-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-580272.html
https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dong-chi-phan-van-dang-duoc-bau-giu-chuc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-thuan-580272.html
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Bộ đội Trạm ra-đa 575, Trung đoàn 451 phối hợp địa 
phương trang trí đường ven biển ở xã Ngũ Phụng, 
huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). 

Đã thành nền nếp, cứ vào thứ bảy hằng 
tuần, đơn vị lại phối hợp tuổi trẻ và nhân dân 
địa phương dọn vệ sinh bờ biển, kết hợp 
tuyên truyền vận động nhân dân, du khách 
cùng chung tay làm sạch biển. Thiếu tá 
Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Trạm ra-đa 
575 cho biết: Đơn vị đóng quân trên đảo, cho 
nên cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn 
vị tổ chức tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, 
cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ 
cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các 
hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tham gia xây 
dựng nông thôn mới, thực hiện “Chương 
trình Hải quân Việt Nam là điểm tựa cho ngư 
dân vươn khơi, bám biển”. 

Chỉ tính riêng trong quý I vừa qua, Trạm 
ra-đa 575 đã huy động nhiều ngày công của 
cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuổi trẻ địa phương 
để giúp nhân dân dọn vệ sinh bờ biển. Con 
đường vành đai ven biển xã Ngũ Phụng, 
huyện đảo Phú Quý được dọn vệ sinh sạch 
sẽ. Từ phía biển, những đợt sóng vỗ vào bờ 
cát tung bọt trắng xóa. Cũng trong Tháng 
Thanh niên vừa qua, tuổi trẻ đơn vị và địa 
phương tổ chức nhiều đợt ra quân tổng dọn 
vệ sinh, vận chuyển hàng chục tấn rác, phát 
quang cây cối, cỏ dại trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND xã Ngũ Phụng Đỗ Hữu 
Trường chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 
575 luôn đồng hành cùng địa phương. Hình 
ảnh cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn gần gũi, phối 
hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận đã 
ghi dấu ấn về tình quân dân trên đảo. Chẳng 
hạn như con đường nông thôn mới ở thôn 

Thương Châu, xã Ngũ Phụng vừa được 
hoàn thành, có sự chung tay góp sức của bộ 
đội Trạm ra-đa 575. Còn nhớ, hôm đổ bê-
tông con đường nêu trên, cán bộ, chiến sĩ 
đơn vị tham gia đông đủ. Có bộ đội cùng 
tham gia, nhân dân địa phương phấn khởi 
cùng nhau mỗi người một tay làm việc khẩn 
trương. Chỉ trong gần một ngày, hơn 1 km 
đường bê-tông được hoàn thành. Ngày 
khánh thành con đường, ai nấy đều cảm 
thấy vui mừng, phấn khởi và cảm ơn bộ đội 
Trạm ra-đa rất nhiều. 

Cùng với đó, Trạm ra-đa 575 kết nghĩa 
với Trường tiểu học xã Ngũ Phụng. Vào thời 
điểm biển động, mùa mưa bão, những 
người lính luôn nhiệt tình giúp đỡ nhà trường 
củng cố trường lớp, khắc phục hậu quả thiên 
tai. 

Những năm qua, Trạm ra-đa 575 thường 
xuyên hoàn thành tốt việc quan sát, phát 
hiện, kiểm soát mục tiêu trên biển và không 
phận thấp để báo cáo về sở chỉ huy các cấp. 
Trạm chủ động phối hợp cơ quan chức năng 
hướng dẫn cho ngư dân tránh, trú gió, bão. 
Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, liên 
hệ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân 
dân trên địa bàn tuyên truyền về biển, đảo, 
giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển. 
Ngư dân Nguyễn Văn Sáu, ở tàu BTh 
97717, xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý 
cho biết: Người dân vùng biển, đảo, luôn biết 
ơn bộ đội Hải quân. Ngoài biển xa, các tàu 
trực cũng như cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng 
hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân về mọi mặt.  

Những người lính Trạm ra-đa 575 Hải 
quân thường “lên núi để giữ biển”, song khi 
cần thiết, nhân dân có công việc cần giúp 
đỡ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản ngày 
nghỉ, giờ nghỉ, kịp thời cơ động để đồng 
hành cùng nhân dân. Nhân dân xã Ngũ 
Phụng, huyện đảo Phú Quý luôn quý mến bộ 
đội đơn vị như người thân trong gia đình. 

Vũ Hưởng Và Sĩ Dương // 
https://nhandan.com.vn.- 2021  

(ngày 3 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-
song/gan-ket-tinh-quan-dan-noi-bien-dao-

644291/ 

 

https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/gan-ket-tinh-quan-dan-noi-bien-dao-644291/
https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/gan-ket-tinh-quan-dan-noi-bien-dao-644291/
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HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ ĐÃ THÀNH LẬP XONG 21 KHU VỰC BỎ PHIẾU 

hú Quý là huyện đảo thuộc tỉnh Bình 
Thuận, cách thánh phố Phan Thiết 
gần 57 hải lý, đa số người dân sinh 

sống bằng nghề biển, trong đó có nhiều tàu 
cá đánh bắt khơi xa.  

Trong những ngày qua, các ngành, các 
cấp ở huyện đảo Phú Quý đang tập trung 
cho công tác tuyên truyền, giúp người dân 
hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của cử tri trong 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các 
cấp sắp tới.  

Pano tuyên truyền bầu cử được dựng lên trên các 

tuyến đường ở huyện đảo Phú Quý. 

Đến thời điểm này, huyện đảo Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác chuẩn 
bị cho ngày bầu cử. Huyện đã chốt 
danh sách 49 đại biểu HĐND huyện để bầu 
30 đại biểu chính thức và danh sách 135 đại 
biểu HĐND xã để bầu 79 đại biểu chính 
thức. Ngoài ra, cử tri huyện đảo Phú Quý sẽ 
bầu 2 đại biểu Quốc hội và 1 đại biểu HĐND 
tỉnh. Huyện đã thành lập xong 21 khu vực bỏ 
phiếu, trong đó 1 khu vực bỏ phiếu dành cho 
lực lượng vũ trang. Các địa phương cũng 
hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 
trụ sở UBND các xã và tại nhà làm việc các 
thôn. 

Ngoài việc khẩn trương hoàn thành các 
phần việc theo tiến trình bầu cử, công tác 
tuyên truyền cũng được chính quyền huyện 
đảo hết sức quan tâm. Bà Bùi Thị Hồng 
Điệp, ở thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, 
huyện Phú Quý cho biết nhờ thông tin tuyên 
truyền qua loa phát thanh và trực tiếp từ các 
đoàn thể, người dân đã nhận thức rõ hơn vai 
trò trách nhiệm của cử tri. 

Bà Bùi Thị Hồng Điệp cho biết: "Bản thân 
mình phải gửi gắm niềm tin của mình cho ai, 
cho ứng cử viên nào sáng giá, có tâm huyết. 
Chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, để tới ngày 
23/5 đây, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện 
nghĩa vụ của một công dân." 

Ông Lê Phước Trung, ngụ xã Long Hải đang nghe 
giải đáp thắc mắc về công tác bầu cử. 

Do đại bộ phận người dân nơi đây thường 
ra khơi bám biển, nên các thành viên Ban 
bầu cử 3 xã: Long Hải, Ngũ Phụng và Tam 
Thanh đã đi đến từng nhà để truyền tải 
những thông tin cần thiết. Qua đó cũng nắm 
được số người đi làm ăn xa để thông báo 
cho họ trở về, kịp tham gia bầu cử, hoặc liên 
hệ địa phương nơi tạm trú để bỏ phiếu. 

Ông Lê Phước Trung, ngụ xã Long Hải 
bày tỏ: "Người dân đồng tình thống nhất với 
các ứng cử viên. Nói chung qua tuyên truyền 
của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT TH Bình 
Thuận tuyên truyền hỏi đáp về bầu cử thì bà 
con nắm được hết". 

Không chỉ biết thêm về quyền và nghĩa vụ 
của mình, người dân trên đảo Phú Quý cũng 
rất quan tâm đến năng lực của từng ứng cử 
viên. Ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch HĐND, 
Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện Phú Quý cho 
biết: Công tác chuẩn bị cho bầu cử đã cơ 
bản hoàn tất. Uỷ ban bầu cử các xã đã lên 
phương án cho ngày bầu cử, kể cả trong 
trường hợp diễn biến thời tiết bất lợi. Đối với 
những người cao tuổi có thể gặp khó khăn 
khi đi bỏ phiếu, chính quyền địa phương lên 
danh sách và sẽ có thùng phiếu lưu động 
mang đến tận nhà. 

P 
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Bảng niêm yết danh sách cử tri. 

Ông Lê Hồng Lợi cho biết: "Chúng tôi tiếp 
tục tuyên truyền cho bà con nắm bắt thông 
tin về các ứng cử viên ở các khu vực bầu 
cử. Đặc thù ở Phú Quý hấu hết bà con đánh 
bắt xa bờ nên chúng tôi tập trung tuyên 
truyền để bà con biết, làm sao có mặt trước 
đó 1 ngày để sáng hôm sau, 23/5 thực hiện 

sớm công tác bầu cử, sau đó tiếp tục đi đánh 
bắt." 

Những ngày này, các địa phương ở 
huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã 
tăng thời lượng tuyên truyền về cuộc bầu cử 
trên hệ thống loa truyền thanh lên 4 lần mỗi 
ngày, mỗi lần phát 30 phút. Không khí ở 
huyện đảo đang trở nên sôi động hơn bao 
giờ hết, tất cả mọi người đều hân hoan đón 
chờ ngày bầu cử 23/5 – ngày hội của toàn 
dân./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2021 
 (ngày 1 tháng 5) 

https://vov.vn/chinh-tri/huyen-dao-phu-
quy-da-thanh-lap-xong-21-khu-vuc-bo-

phieu-853767.vov 

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

KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CẤP TỈNH CHÀO MỪNG 80 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI 

áng 05/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
phối hợp tổ chức Lễ Khánh thành 
Công trình thanh niên Điểm trường 

học La Bá 1, thôn La Bá, xã Phong Phú, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

 

 Hai xã Phong Phú và Phan Dũng là địa 
bàn rộng và chia cắt bởi đồi núi có độ dốc 
cao, số lượng các điểm trường mẫu giáo, 
tiểu học và trung học cơ sở còn ít và cách xa 
nhau, cơ sở thiết bị và phòng học chưa đáp 
ứng được nhu cầu của học sinh vùng cao 
dẫn đến các em học sinh gặp nhiều khó 
khăn trong việc đến trường. Các em học 
sinh phải học ghép giữa hai cấp học, phải 
chia nhiều ca học. Giáo viên cũng gặp nhiều 
khó khăn trong quá trình di chuyển dạy học 
bởi cung đường có độ dốc cao vốn rất khó 
đi và ẩn chứa nhiều nguy hiểm.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp 
tiến hành xây dựng Điểm trường học La Bá 
1 (thuộc trường TH Phan Dũng), thôn La Bá, 
xã Phong Phú, huyện Tuy Phong. Sau hơn 
2 tháng xây dựng đến nay điểm trường đã 
hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Điểm 
trường gồm: 2 phòng học, 01 thư viện và 01 
nhà vệ sinh với tổng mức đầu tư là 670 triệu 
đồng do Báo Nhân Dân vận động từ nguồn 
vốn tài trợ chính của Công ty trách nhiệm 
hữu hạn Canon Marketing Việt Nam (570 
triệu đồng) và các nhà tài trợ: Công ty xây 
dựng thương mại và thiết kế nội thất Nhà 
Đỏ, Quỹ Tâm Nguyện Việt… (trên 100 triệu 
đồng).  

 

S 
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 Tại lễ khánh thành, Công ty TNHH Canon 
Marketing đã trao 50 suất quà là cặp, áo, 10 
chiếc xe đạp trị giá 15 triệu đồng, 50 phong 
bì tiền mặt trị giá 200.000đ cho các em học 
sinh tại điểm trường La Bá 1; cô Dương Tú 
Trinh - Nguyên Giám đốc Công ty lương 
thực TP.HCM, Anh hùng Lao động cũng trao 
100 phần quà cho các em học sinh. 

 

Điểm trường mới được xây dựng sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho các em học sinh và 
giáo viên rút ngắn thời gian đến lớp hằng 
ngày, không còn học ghép chung với các 
anh chị lớn hơn, không phải chia nhiều ca 

học, giúp các giáo viên tình nguyện và các 
em học sinh đỡ vất vả hơn trong quá trình di 
chuyển góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo 
dục và an sinh xã hội tại địa phương. 

 Thông qua việc triển khai xây dựng công 
trình đã góp phần tiếp tục khẳng định vai trò 
của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc vận 
động, kết nối các nguồn lực của các doanh 
nghiệp và cá nhân cùng tham gia xây dựng 
và phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn 
đề xã hội của địa phương. Khánh thành 
công trình này là hoạt động tiêu biểu trong 
khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ 
Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021)./. 

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

 (ngày 7 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-
ho-chi-minh/binh-thuan-khanh-thanh-cong-

trinh-thanh-nien-cap-tinh-chao-mung-80-
nam-ngay-thanh-lap-doi

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

KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ 

gày 11/5, Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa, 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình 
Thuận kiểm tra, làm việc với Ban 

Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và 
Hàm Thuận Nam về công tác bảo đảm an 
ninh trật tự trong bầu cử đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. 

Làm việc với Thường trực và Ban 
Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 
huyện Hàm    Thuận Nam về công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, triển khai các phương án, kế 
hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong bầu cử 
đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các 
cấp, 2 địa phương chủ động quán triệt, triển 
khai các văn bản chỉ đạo đến các cấp, các 
ngành. Lực lượng Công an, Quân đội chủ 
động dự báo các tình huống, đề ra phương 
án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại tất 
cả các điểm bầu cử. Phương án, phương 
tiện, lực lượng, vũ khí trang bị được triển 
khai, hiệp đồng cụ thể. Ngoài ra, các địa 
phương lắp đặt camera giám sát ở tất cả các 
điểm bầu cử. 

Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa đánh giá cao 
công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ 
về công tác bầu cử và bảo đảm an ninh trật 
tự của 2 địa phương. Đại tá Nguyễn Anh 
Nghĩa yêu cầu Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 
Hàm Thuận Nam và các lực lượng tăng 
cường công tác nắm tình hình địa bàn; dự 

N 
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báo tình hình, xây dựng các phương án, kế 
hoạch, cách sử dụng lực lượng bảo đảm an 
ninh trật tự sát với địa phương, cụ thể ở các 
mục tiêu trọng yếu và điểm bầu cử; tăng 
cường lực lượng bảo vệ trước, trong và sau 
bầu cử; tổ chức hiệp đồng chiến đấu, chống 
biểu tình giữa các lực lượng; chú trọng công 
tác huấn luyện, diễn tập, trang bị công cụ hỗ 
trợ, xây dựng và chuẩn bị các phương án 
phòng chống dịch bệnh Covid – 19, rà soát, 

nắm chắc người nước ngoài cư trú, làm ăn 
trên địa bàn… 

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

(ngày 12 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/kiem-tra-cong-
tac-chuan-bi-bau-cu-1754927144-

0022783s34910gs

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

LLVT BÌNH THUẬN CHUẨN BỊ TỐT CHO NGÀY BẦU CỬ 

ùng với đẩy mạnh thi đua chào mừng 
46 năm ngày Giải phóng miền Nam 
thống nhất Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ 

LLVT Bình Thuận tích cực, khẩn trương 
chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần trách 
nhiệm cao nhất để cuộc bầu cử diễn ra 
thành công, đúng luật và an toàn tuyệt đối.  

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Thuận đối chiếu danh 
sách cử tri được niêm yết tại các cơ quan, đơn vị. 

Làm tốt công tác tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền về bầu cử được 
các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh triển khai chặt 
chẽ, nhất là chú trọng đến việc giới thiệu 
những nội dung cơ bản của Luật bầu cử và 
các văn bản hướng dẫn bầu cử trong Quân 
đội. Đại tá Lê Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết: “Bộ CHQS 
tỉnh đã thành lập các tổ đi tuyên truyền ở tất 
cả các cơ quan, đơn vị;  đồng thời chuyển 
nội dung tuyên truyền gửi đến đơn vị để phổ 
biến trong các buổi sinh hoạt, phát trong 
chương trình phát thanh nội bộ, sinh hoạt 
ngày văn hóa, chính trị và tinh thần… Song 
song đó Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm 
tra việc thực hiện công tác bầu cử, công tác 
trực chiến”. 

Với các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại 
Trung đoàn 812, nhiều người còn bỡ ngỡ do 
lần đầu tiên đến tuổi được tham gia bầu cử, 
nhưng nhờ được tuyên truyền sâu kĩ nên đã 
nắm được mục đích, ý nghĩa to lớn của cuộc 
bầu cử, sẵn sàng tham gia làm tốt công tác 
bầu cử với vai trò cử tri; quyết tâm thi đua 
lập thành tích cao nhất trong huấn luyện, 
nêu cao tinh thần, trách nhiệm, sáng suốt 
lựa chọn những ứng cử viên có đức, có tài 
bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Binh nhì, Nguyễn Viết 
Tín chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền của 
đơn vị, chúng tôi đã nắm chắc việc bầu cử 
là quan trọng, góp phần vào sự phát triển 
của đất nước trong 5 năm tới. Chúng tôi sẽ 
phát huy tốt vai trò trách nhiệm, chọn bầu 
những đại biểu xứng đáng, đại diện cho 
nguyện vọng của Nhân dân”. 

Đến nay, các đơn vị bầu cử trong LLVT 
tỉnh đã thực hiện tốt, đúng tiến độ các công 
tác chuẩn bị như: thành lập tổ bầu cử, niêm 
yết danh sách cử tri. Đầu tháng 5, các đơn 
vị tiếp nhận danh sách, hồ sơ những người 
tham gia ứng cử niêm yết để cán bộ, chiến 
sĩ tìm hiểu. 

Triển khai chặt chẽ, đảm bảo an toàn 
bầu cử 

Đợt bầu cử này, LLVT tỉnh Bình Thuận có 
2 tổ bầu cử. Bộ CHQS tỉnh thực hiện chủ 
trương: bầu đủ, bầu đúng, theo quy trình, 
không có phiếu không hợp lệ, bảo đảm an 
toàn tuyệt đối, trong đó tập trung vào các nội 
dung “3 bầu”: bầu đúng, bầu đủ, bầu xong 
sớm; “5 nhớ”: nhớ mang theo thẻ cử tri, nhớ 
điểm bỏ phiếu, nhớ ngày (23/5); nhớ giờ bầu 
cử và nhớ nhắc những người xung quanh, 
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người thân đi bầu cử;  “4 màu” phiếu màu 
hồng bầu đại biểu Quốc hội, phiếu màu xanh 
bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh, phiếu màu 
vàng bầu đại biểu HĐND cấp huyện và phiếu 
màu trắng bầu đại biểu HĐND cấp xã.  

Qua hiệp thương lần 3, LLVT tỉnh có 1 đại 
biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 
10 đại biểu tham gia ứng cử Đại biểu HĐND 
cấp huyện và 140 cấp xã. Bộ CHQS tỉnh 
hướng dẫn cho các đại biểu xây dựng 
chương trình hành động thật cụ thể, sát với 
chức năng nhiệm vụ của ngành mình đang 
phụ trách để thực hiện đạt hiệu quả, đáp ứng 
tốt với lòng mong đợi, kỳ vọng của cử tri. 

Thời gia tới, từng tổ bầu cử viết phiếu cử 
tri và tiến hành các bước chuẩn bị, trong đó 
tập trung vào công tác tuyên truyền, trang trí, 

tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ dự hội nghị tiếp 
xúc cử tri. 

Song song với công tác chuẩn bị bầu cử, 
LLVT tỉnh đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng 
chiến đấu để bảo vệ trước, trong và sau 
ngày bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với 
sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng 
LLVT tỉnh cùng với Nhân dân sẽ tiến hành 
bầu cử nhanh chóng, chính xác, an toàn góp 
phần làm nên ngày hội của toàn dân.      

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

 (ngày 1 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/llvt-binh-thuan-
chuan-bi-tot-cho-ngay-bau-cu--887627480-

0022643s38810gs 

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

LLVT TỈNH BÌNH THUẬN - NHIỀU PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ NGÀY BẦU CỬ 

ướng về ngày hội bầu cử 23/5 với 
niềm tin và trách nhiệm cao nhất, cán 
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Thuận 

không chỉ chuẩn bị làm tốt tổ chức bầu cử 
mà còn xác định nhiều phương án, kế hoạch 
sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ khi có lệnh.  

Đại tá nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện chuẩn bị cho các 

phương án bảo vệ bầu cử. 

Những ngày qua, bên cạnh việc tập trung 
kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện giai 
đoạn đầu năm 2021, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 
Trinh sát 5, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận còn 
tăng cường huấn luyện theo các phương án 
bảo vệ bầu cử. Tình huống giải thoát con tin, 
kế hoạch chiến đấu bảo vệ các mục tiêu 
được phân công, phương án chiến đấu tại 
chỗ được đơn vị tập trung huấn luyện và tiến 
hành diễn tập. 

Đại úy Phan Nhật Huy, Đại đội trưởng Đại 
đội Trinh sát 5 cho biết: Nhận nhiệm vụ từ 
cấp trên và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 
đơn vị, chúng tôi xây dựng kế hoạch và  triển 
khai các phương án cụ thể, dự kiến nhiều 
tình huống để triển khai cho các phân đội 
luyện tập, hiệp đồng chiến đấu. Ngày bầu 
cử, các phân đội được luân phiên đi bầu để 
bảo đảm quân số trực. Đơn vị phối hợp, tăng 
cường lực lượng bám nắm địa bàn và chuẩn 
bị chu đáo, sẵn sàng lực lượng, phương 
tiện, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ để thực 
hiện nhiệm vụ khi có lệnh. 

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Bình 
Thuận còn triển khai và thực hiện có hiệu 
quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức và hành động, giúp cán bộ, 
chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và 
Nhân dân nắm được mục đích, ý nghĩa của 
cuộc bầu cử, sẵn sàng tham gia và làm tốt 
công tác bầu cử trên cương vị cử tri. Từng 
cử tri là quân nhân nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, sáng suốt lựa chọn những ứng cử 
viên có đức, có tài bầu vào đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026.  

Chiến sĩ dân quân Nguyễn Ngọc Phương, 
Ban CHQS huyện Đức Linh cho biết: Những 
ngày qua, bên cạnh đơn vị triển khai, phối 
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hợp tuần tra địa bàn, nhất là ở những điểm 
bỏ phiếu, niêm yết danh sách, chúng tôi còn 
được đơn vị tuyên truyền Luật Bầu cử, dành 
nhiều thời gian để tìm hiểu những đại biểu 
ứng cử và được dự các buổi tiếp xúc cử tri. 
Chúng tôi sẽ góp phần bầu ra những người 
tài đức, mong sao các đại biểu nói lên tiếng 
nói, nguyện vọng của người dân, tham gia 
phát triển địa phương, xây dựng LLVT vững 
mạnh. 

Đại tá nguyễn Anh Nghĩa, Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh, suốt những ngày qua ngược 
xuôi đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử các 
cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cho biết: 
Ngoài việc tổ chức cho LLVT tham gia bầu 
cử tốt, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 
LLVT còn là bảo vệ thành công cuộc bầu cử. 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động xây dựng 
các phương án, kế hoạch, hiệp đồng chiến 
đấu và giao nhiệm vụ đến tất cả các cơ 
quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ. Dự 
kiến các tình huống, phương án, kế hoạch 
chiến đấu của các cơ quan, đơn vị xây dựng 
đều được Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, đóng góp, 
thẩm định và triển khai nghiêm công tác 

huấn luyện, diễn tập và phối hợp với các lực 
lượng, địa phương nơi đóng quân có kế 
hoạch bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự. LLVT 
tỉnh tăng cường công tác trực sẵn sàng 
chiến đấu, kiểm tra, kiểm soát, canh gác kho 
tàng, doanh trại. Trước trong và sau bầu cử, 
các cơ quan, đơn vị trực 100%, sẵn sàng cơ 
động chiến đấu khi có lệnh. 

Ngày hội lớn của toàn dân đang đến gần, 
với niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm, cán 
bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận sáng suốt lựa chọn những người có 
đức, có tài để xây dựng đất nước. Thực hiện 
đúng chủ trương trong bầu cử: Bầu đủ, bầu 
đúng, theo quy trình, không có phiếu không 
hợp lệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sẵn sàng 
chiến đấu cao. 

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

 (ngày 21 thangs 5) 

https://baoquankhu7.vn/llvt-tinh-binh-
thuan-nhieu-phuong-an-bao-ve-ngay-bau-

cu-1990823373-0022925s34010gs 

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

LLVT TỈNH BÌNH THUẬN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG "NHÀ TÌNH NGHĨA QUÂN-DÂN" 

gày 25/5, Ban CHQS huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận phối hợp cấp 
ủy, chính quyền xã Phan Dũng, 

huyện Tuy Phong tổ chức khởi công xây 
dựng “nhà tình nghĩa quân-dân” cho gia đình 
ông Phạm Văn Phước, thường trú tại xã 
Phan Dũng. Đại tá Ngô Minh Lực, Tỉnh ủy 
viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận dự 
và động thổ khởi công.   

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận trao kinh phí hỗ 
trợ xây tặng nhà cho gia đình ông Phạm Văn Phước. 

Ông Phạm Văn Phước, sinh năm 1990, là 
người dân tộc thiểu số, từng tham gia lực 
lượng dân quân thường trực tại xã Phú Lạc 
và lập gia đình sinh sống tại xã Phan Dũng. 
Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ 
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
quy định của địa phương, gương mẫu trong 
các phong trào và nhiệt huyết với công tác 
xã hội. Tuy nhiên, gia đình còn nhiều khó 
khăn, chưa có nhà để an cư, lạc nghiệp. 

Sau khi khảo sát thực tế, Ban CHQS 
huyện đề nghị Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây 
tặng “nhà tình nghĩa quân-dân” cho ông 
Phạm Văn Phước với số tiền hỗ trợ 80 triệu 
đồng, phần còn lại cấp ủy, chính quyền, 
người thân gia đình ông chung tay góp sức 
bằng ngày công lao động, vật liệu… để hoàn 
thành căn nhà. 
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Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ xây dựng 
"nhà tình nghĩa quân dân". 

Phát biểu tại buổi khởi công, Đại tá Ngô 
Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu 
Ban CHQS huyện phối hợp với gia đình 
chọn đơn vị thi công và giám sát chặt chẽ, 
không để thất thoát, lãng phí kinh phí, vật tư 
và bàn giao đúng thời gian qui định.  

Trọng Nhân // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021 

 (ngày 26 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/llvt-tinh-binh-
thuan-khoi-cong-xay-dung-nha-tinh-nghia-

quan-dan--1763285101-0022989s36610gs 

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

NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 TIẾP XÚC CỬ TRI 
HUYỆN TUY PHONG 

áng 08/5, những người ứng cử đại 
biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu 
cử số 1 của tỉnh Bình Thuận đã có 

buổi tiếp xúc cử tri xã Phú Lạc và xã Phong 
Phú, huyên Tuy Phong. Tại cuộc tiếp xúc, cử 
tri kiến nghị cần quan tâm nhiều hơn nữa 
đến đồng bào dân tộc thiểu số. 

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri 

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tuy Phong đã giới thiệu tiểu 
sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH khóa XV, 
bao gồm: Ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó 
Chủ nhiệm, Chủ nhiệm (từ tháng 4/2021) Ủy 
ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường của 
Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch nhóm Nghị 
sĩ hữu nghị Việt Nam - Mê hi cô, Phó Trưởng 
ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án 
Quốc hội điện tử; Bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy 
viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh; Ông Nguyễn Linh Nhơn, Phó 
Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Bí thư 
Chi bộ Văn phòng Sở, Phó Bí thư Đảng ủy 
Sở Khoa học & Công nghệ, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh 
nghiệp tỉnh; Ông Nguyễn Chí Phú, Phó 
Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Văn 
hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao & Du 
lịch. 

Cử tri bày tỏ nguyện vọng tại Hội nghị 

Trong chương trình hành động của mình 
trước cử tri, 4 ứng cử viên khẳng định, nếu 
được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc 
hội khóa XV, các ứng cử viên sẽ nguyện cố 
gắng hết sức mình, đem trí tuệ, năng lực, 
kinh nghiệm, phấn đấu để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, xứng 
đáng với lòng tin của cử tri; làm hết chức 
trách, nhiệm vụ của đại biểu trên 3 lĩnh vực: 
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lập pháp, lập hiến, giám sát tối cao các hoạt 
động đối với các hoạt động của Nhà nước, 
tham gia quyết định các vấn đề quan trọng 
của đất nước... 

Cử tri 2 xã Phú Lạc và Phong Phú đánh 
giá cao chương trình hành động của 4 ứng 
cử viên đồng thời cử tri cho biết xã Phú Lạc 
và Phong Phú là 2 xã có đông đồng bào 
Chăm sinh sống, đời sống còn gặp nhiều 
khó khăn do nắng hạn, vì vậy cử tri đề nghị 
nếu đại biểu trúng cử cần quan tâm vùng 
đồng bào dân tộc, vùng khó khăn và giải 

quyết các vấn đề về nguồn nước, tình trạng 
thiếu đất ở cho người dân. 

Bên cạnh các ý kiến trên, cử tri 2 xã 
Phong Phú và Phú Lạc cũng đề nghị quan 
tâm tới vấn đề giải quyết việc làm cho con 
em người dân tộc và giải quyết đầu ra cho 
các sản phẩm nông nghiệp./. 

Lê Trang // 
http://hoidongbaucu.quochoi.vn/.- 2021 

(ngày 8 tháng 5) 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/pages/tim-
kiem.aspx?ItemID=10407

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

PHÊ CHUẨN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

ng Phan Văn Đăng giữ chức Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 
2016 – 2021 với số phiếu tín nhiệm 

cao.  

Ngày 19-5, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trương Hòa Bình đã ký Quyết định phê 
chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-
2021 đối với ông Phan Văn Đăng, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng 
hoa chúc mừng ông Phan Văn Đăng (phải) 

Trước đó, Ngày 11-5, tại kỳ họp chuyên 
đề (lần 11), HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X 
đã tiến hành xem xét và quyết định về công 
tác cán bộ. 

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận đã đọc tờ trình giới thiệu nhân 
sự để HĐND tỉnh xem xét bầu bổ sung chức 
vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 
- 2021 đối với ông Phan Văn Đăng, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy. 

HĐND tỉnh đã bỏ phiếu kín, biểu quyết 
thống nhất bầu ông Phan Văn Đăng giữ 
chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 
2016 – 2021 với tổng số phiếu 50/54, đạt 
92,6% (vắng 4 đại biểu). 

Ông Phan Văn Đăng, sinh năm 1965, quê 
quán: Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận 
Bắc, tỉnh Bình Thuận; trình độ chuyên môn: 
Đại học Luật; trình độ lý luận chính trị: Cử 
nhân.  

Ông Phan Văn Đăng từng kinh qua nhiều 
chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh Đoàn, 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận 
Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy. 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 20 tháng 5) 

https://plo.vn/thoi-su/phe-chuan-pho-chu-
tich-ubnd-tinh-binh-thuan-986629.html
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TẬP TRUNG CHUẨN BỊ CHO NGÀY BẦU CỬ 

huẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban bầu cử 

tỉnh Bình Thuận tiếp tục có nhiều hoạt động 
tích cực, đảm bảo đúng quy trình, đúng luật 
định. 

Cử tri phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận theo dõi thông tin người ứng cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 
- 2026 

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang 
được tích cực được triển khai. Thông tin 
người ứng cử HĐND phường và danh sách 
cử tri đã được niêm yết để cử tri theo dõi. 

Theo Phó Bí thư phường Phú Thủy, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Trần Thị 
Hoa, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã 
được Phường Phú Thủy quan tâm chỉ đạo 
đúng quy trình, luật định. Trong ngày 04/05, 
phường Phú Thủy sẽ triển khai niêm yết 
thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và HĐND tỉnh và thành phố Phan 
Thiết nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tại phường Đức Thắng, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận có 7319 cử tri với 7 tổ 
bầu cử tại các khu phố. Ngoài niêm yết danh 
sách cử tri, lãnh đạo ủy ban bầu cử phường 
Đức Thắng cũng thường xuyên đôn đốc 

công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử tại 
các khu phố, đồng thời chú trọng công tác 
tập huấn cho các tổ bầu cử. 

Bảng niêm yết cử tri của phường Đức Thắng, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Chủ tịch UBND phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
Nguyễn Đức Thuận cho biết, sắp tới phường 
Đức Thắng sẽ tiến hành tập huấn cho các tổ 
bầu cử để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội bầu 
cử diễn ra vào 23/05. 

Toàn tỉnh Bình Thuận có 820 khu vực bỏ 
phiếu, với  978.269 cử tri. Đến nay, công tác 
chuẩn bị cho ngày hội bầu cử cơ bản đã 
được triển khai đúng quy trình, đúng luật 
định. Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đang 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo 
an ninh trật tự  để người dân yên tâm tham 
gia ngày hội bầu cử. Từ ngày 06/05 đến 
ngày 20/05/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức cho 
người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND 
các cấp tiếp xúc cử tri vận động tranh cử./. 

 

Lê Trang, Công Đức // 
http://hoidongbaucu.quochoi.vn/.- 2021 

(ngày 4 tháng 5) 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/pages/ti
m-kiem.aspx?ItemID=10130 
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THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN TẬP TRUNG CHUẨN BỊ 
BẦU CỬ ĐBQH, HĐND 

hững ngày này, Ủy ban bầu cử tỉnh 
Bình Thuận đang tích cực chuẩn bị 
cho công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026 đảm bảo đúng quy trình, đúng 
luật định và nâng cao được chất lượng, hiệu 
quả. Ghi nhận tại thành phố Phan Thiết. 

Niêm yết danh sách cử tri tại thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận. 

Toàn tỉnh BÌnh Thuận có 820 khu vực bỏ 
phiếu, với  978.269 cử tri. Đến nay công tác 
chuẩn bị cho ngày hội bầu cử cơ bản đã 
được triển khai đúng quy trình, đúng luật 
định. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật 
tự  để người dân yên tâm tham gia ngày hội 
bầu cử. Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5/2021 Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ tổ 
chức cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và 
HĐND các cấp tiếp xúc cử tri vận động tranh 
cử. 

Tại phường Phú Thủy - một trong những 
phường có đông dân cư nhất của thành phố 

Phan Thiết, công tác chuẩn bị cho ngày bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang tích cực 
được triển khai. Thông tin người ứng cử 
HĐND phường và danh sách cử tri đã được 
niêm yết để cử tri theo dõi. Bà Trần Thị Hoa, 
Phó Bí thư phường Phú Thủy, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, công 
tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được 
Phường quan tâm chỉ đạo đúng quy trình, 
luật định. Ngoài danh sách cử tri và người 
ứng cử HĐND phường thì trong ngày 4/5 
phường sẽ triển khai niêm yết thông tin 
người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
HĐND tỉnh và thành phố Phan Thiết nhiệm 
kỳ 2021 – 2026. 

Tại phường Đức Thắng có 7.319 cử tri với 
7 tổ bầu cử tại các khu phố. Ngoài niêm yết 
danh sách cử tri, lãnh đạo Ủy ban bầu cử 
phường Đức Thắng cũng thường xuyên đôn 
đốc công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử 
tại các khu phố, đồng thời chú trọng công tác 
tập huấn cho các tổ bầu cử. Theo ông 
Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND phường 
Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận, thời gian tới sẽ tiến hành tập huấn 
cho các tổ bầu cử để chuẩn bị tốt nhất cho 
Ngày hội toàn dân diễn ra vào 23/5 tới./. 

Lê Trang, Công Đức // 
http://hoidongbaucu.quochoi.vn/.- 2021 

(ngày 5 tháng 5) 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/pages/ti
m-kiem.aspx?ItemID=10171

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

TIẾP XÚC CỬ TRI CÁC PHƯỜNG LẠC ĐẠO, ĐỨC NGHĨA VÀ ĐỨC THẮNG 

ối 06/5, tại trụ sở phường Lạc Đạo, 
Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 
những ứng cử viên đại biểu Quốc hội 

khóa XV tỉnh Bình Thuận ở đơn vị bầu cử số 
2 đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của các phường: 
Lạc Đạo, Đức Nghĩa và Đức Thắng. 

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bình Thuận có 05 
ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Trưởng ban 
Xây dựng Đoàn, Tỉnh Đoàn Bình Thuận Thái 
Thành Bi; Phó Trưởng phòng Quản lý công 
nghiệp Sở Công thương tỉnh Bình Thuận Võ 
Thị Thu Phong; Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông và Trưởng 
ban Hợp tác quốc tế, Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam Phạm Thị Hồng Yến. 

N 

T 
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Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh 
Bình Thuận tiếp xúc cử tri 

Cử tri phường Lạc Đạo, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động 
bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 
XV 

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu 
Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 

02 tỉnh Bình Thuận đã lần lượt trình bày 
chương trình hành động căn cứ theo lĩnh 
vực công tác hiện tại để nêu những giải 
pháp, phương hướng hoạt động khi trúng cử 
đại biểu Quốc hội. 

Sau khi nghe người ứng đại biểu quốc hội 
khóa 15 trình bày chương trình hành động 
sau khi trúng cử, cử tri các phường: Lạc 
Đạo, Đức Nghĩa và Đức Thắng cũng nêu lên 
những ý kiến, đề đạt nguyện vọng và mong 
muốn các ứng cử viên nếu trúng cử trong 
nhiệm kỳ tới cần triển khai cụ thể hóa bằng 
hành động trong đó chú trọng phát triển hạ 
tầng giao thông như cao tốc, sân bay, giải 
quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tội 
phạm ma túy và hạn chế tình trạng tín dụng 
đen./. 

Lê Trang // 
http://hoidongbaucu.quochoi.vn/.- 2021 

(ngày 7 tháng 5) 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/pages/tim-
kiem.aspx?ItemID=10307

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

TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

áng 06/5, tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh 
Bình Thuận, Uỷ ban MTTQ VN huyện 
Tuy Phong tổ chức hội nghị tiếp xúc 

cử tri, vận động bầu cử của những người 
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Uỷ ban MTTQ 
VN huyện Tuy Phong đã thông tin đến cử tri 
tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ứng cử 
ĐBQH khóa XV. Đồng thời các ứng cử viên 
đã trình bày chương trình hành động của 
bản thân đến với cử tri. 

Cử tri Tuy Phong đánh giá cao chương 
trình hành động của các ứng cử viên đồng 
thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng 
cử sẽ thực hiện đúng với chương trình hành 
động đã đề ra. 

Cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 huyện Tuy 
Phong cũng mong muốn các ứng cử viên 
trúng cử sẽ quan tâm phát triển kinh tế, xã 
hội tại địa phương, quan tâm vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, miền núi, các vấn đề ô 
nhiễm môi trường đặc biệt là làm sao bảo vệ 
môi trường biển cũng như nguồn lợi hải sản. 

Dự kiến các ứng viên ứng cử ĐBQH khóa 
15 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Thuận 
sẽ tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận 
động bầu cử từ ngày 06/5 đến 17/5./. 

Lê Trang, Công Đức // 
http://hoidongbaucu.quochoi.vn/.- 2021 

(ngày 6 tháng 5) 

http://hoidongbaucu.quochoi.vn/pages/tim-
kiem.aspx?ItemID=10275 
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 TRẢ LẠI MÀU XANH CHO ĐẤT 
 

ừ thông tin báo về của Ban CHQS các 
huyện Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận 
Nam, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận thành 

lập đội thu gom và hủy thành công nhiều quả 
bom và đạn pháo. 

Lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh thu gom, xử lý bom, 
đạn. 

Trong khi đào ao khai thác nước sản xuất 
nông nghiệp, ông Nguyễn Gia Thanh, thôn 2, 
xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân phát hiện quả 
bom dài gần 2m cắm vào trong đất ở độ sâu 
gần 1,5m. Ông Thanh cho dừng công trình, 
nhanh chóng báo cho Ban CHQS xã. Dưới sự 
chỉ huy của anh Trần Thanh Hà, Chỉ huy 
trưởng Ban CHQS xã Tân Phúc, cùng với các 
dân quân thường trực nhanh chóng đến hiện 
trường, khảo sát, lập vành đai cảnh báo nguy 
hiểm, cử lực lượng bảo vệ và báo lên cơ quan 
quân sự cấp trên để thu gom, xử lý. 

Anh Trần Thanh Hà, Chỉ huy trưởng Ban 
CHQS xã Tân Phúc cho biết: Chỉ tính từ đầu 
năm 2021 đến nay, trong sản xuất, đào ao, làm 
nhà người dân phát hiện 6 quả đạn pháo, đạn 
cối và 1 quả bom phá. Mỗi khi nhận tin báo có 
bom, đạn, chúng tôi tiến hành nghiêm các 
khâu an toàn cho Nhân dân và báo lên cơ 
quan quân sự cấp trên thu gom, xử lý kịp thời. 

Với quả bom và đầu đạn 175mm ở xã Tân 
Phúc, huyện Hàm Tân, sau khi khảo sát, đội 
thu gom và hủy bom, đạn của Bộ CHQS tỉnh 
Bình Thuận xác định đây là loại bom MK-82, 
nặng 227kg, chứa gần 100kg thuốc nổ. Do 
ngập sâu trong nước, cán bộ, chiến sĩ Công 
binh Bộ CHQS tỉnh phải lặn xuống, cột dây kéo 
lên bờ rồi tiến hành tháo ngòi và vận chuyển 
đi tiêu hủy. 

Trung tá Phạm Biên Thùy, Chủ nhiệm Công 
binh Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, người trực 
tiếp chỉ huy đội thu gom và tiêu huy bom, đạn 
cho biết: Mỗi khi có tin báo bom, đạn trên địa 

bàn, chúng tôi nhanh chóng tiến hành ngay 
việc khảo sát để kiểm tra chủng loại vật liệu 
nổ. Tổ chức nghiên cứu, xác định cách xử lý 
và triển khai huấn luyện, tập huấn cho đội thu 
gom, xử lý và lập kế hoạch, phương án xử lý. 
Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng 
Công binh Bộ CHQS tỉnh thu gom, xử lý hàng 
trăm đầu đạn pháo, cối, mìn, đạn nhọn các 
loại. Đặc biệt có 3 quả bom phá rất to, nhất là 
quả thu gom giữa tháng 4/2021 tại cánh đồng 
xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, trong khi đào 
mương dẫn nước vào ruộng, người dân phát 
hiện. 

Đại úy K’Văn Cảnh, Phó Đại đội trưởng Đại 
đội Công binh 19, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quả 
bom ngập sâu trong bùn đất, chúng tôi vừa 
đào, vừa tát nước. Để bảo đảm an toàn, mỗi 
lần thực hiện chỉ có 2 người, 1 người đào, 
người còn lại tát nước, quan sát bom để kịp 
thời phát hiện, báo cáo. Bên ngoài cách rất xa 
cử lực lượng bảo vệ, không để người dân hiếu 
kỳ đến gần. Suốt từ sáng sớm đến chiều tối, 
giữa cánh đồng chang chang nắng, lực lượng 
Công binh Bộ CHQS tỉnh đào, thu gom và xử 
lý thành công quả bom. Quả bom có tên là 
LBS, 750 bảng Anh. Đợt này, lực lượng Công 
binh tiếp tục thu gom và hủy thành công 2 quả 
bom, mỗi quả trên 200kg, 4 quả đạn pháo từ 
75mm đến 175mm bảo đảm an toàn, đúng quy 
trình, giúp Nhân dân an tâm sản xuất, canh tác 
thuận lợi. 

Trong quá trình xây dựng, sản xuất, làm ăn, 
Nhân dân phát hiện bom, đạn đều báo về cơ 
quan quân sự để thu gom, xừ lý. Chỉ tính từ 
đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Công binh 
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tiến hành 14 lần thu 
gom, tiêu hủy, rà phá 84 quả bom, đạn pháo, 
đạn cối, mìm các loại và rất nhiều đạn nhọn, 
bom bi, M79 bảo đảm an toàn. Bom, đạn rà 
phá, thu gom có thời gian nằm trong lòng đất 
đã lâu, độ nguy hiểm cao, nhưng để Nhân dân 
được an toàn, người lính Công binh Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận luôn vì Nhân dân mà thực 
hiện nhiệm vụ khó khăn này. 

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

(ngày 28 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/tra-lai-mau-xanh-
cho-dat-68007198-0023031s36610gs 

 
 

T 

https://baoquankhu7.vn/tra-lai-mau-xanh-cho-dat-68007198-0023031s36610gs
https://baoquankhu7.vn/tra-lai-mau-xanh-cho-dat-68007198-0023031s36610gs
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ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI 
TẠI BÌNH THUẬN  

ự án Thăng Long Wind là sự đột phá 
trong việc phát triển điện gió ngoài 
khơi tại Việt Nam, gắn với sản xuất 

Hydro xanh và Amonia xanh, thay thế sự 
phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong sản 
xuất điện, là nguồn năng lượng phục vụ 
công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất 
phân bón, hóa chất tại Việt Nam và tiến tới 
xuất khẩu. 

 
Ông Ian Hatton, Chủ tịch kiêm người sáng lập của 
Tập đoàn Eterprize Enterprize, và ông Trương Tuấn 
Nghĩa, Giám đốc phụ trách PTSC G&S (bên phải) 
trong lễ ký kết diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 

27/5/2021 (Ảnh: Hoàng Mẫn)  

Chiều 27/5, tại trụ sở Tổng công ty Dịch 
vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thuộc 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập 
đoàn Enterprize Energy (EE) đã chính thức 
ký kết hợp đồng cung cấp, lắp đặt và vận 
hành phao nổi FLIDAR với nhà thầu PTSC 
G&S/Fugro. Lễ ký kết được tiến hành theo 
hình thức trực tuyến dưới sự chứng kiến của 
Tổng lãnh sự quán Vương quốc Anh và Bắc 
Ai len tại thành phố Hồ Chí Minh bà Emily 
Hamblin; Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu 
khí Quốc gia Việt Nam ông Phạm Tiến Dũng; 
đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo 
Tập đoàn EE; Tổng Công ty PTSC và các 
nhà thầu cùng đại diện các cơ quan thông 
tấn báo chí. 

Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long 
Wind tại mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận hiện là 
dự án duy nhất tại Việt Nam nhận được sự 
chấp thuận từ Chính phủ và Bộ Công 
thương về việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung 
quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, làm 
cơ sở để triển khai đầu tư. 

Từ tháng 6/2019, Tập đoàn EE đã tiến 
hành đồng bộ khảo sát đo gió, khảo sát trên 

không (Aerial survey), khảo sát địa chất đáy 
biển (Bathymetric survey) khoảng 2.800 
km2 khu vực cách bờ biển tỉnh Bình Thuận 
từ 20 - 50km, độ sâu từ 20-50m. Kết quả 
khảo sát khẳng định tiềm năng to lớn của 
nguồn năng lượng gió ngoài khơi của Việt 
Nam và khẳng định Việt Nam là một trong 
các trung tâm điện gió ngoài khơi trong 
tương lai gần trên thế giới. 

Việc ký kết hợp đồng cung cấp, lắp đặt và 
vận hành phao nổi FLIDAR giá trị hàng triệu 
USD là một trong những mốc quan trọng của 
dự án, qua đây thể hiện sự cam kết nghiêm 
túc của Tập đoàn EE trong việc triển khai 
chương trình khảo sát đã được Chính phủ 
Việt Nam phê duyệt. Trong tháng 7/2021, 
Tập đoàn EE sẽ hoàn tất lắp đặt phao nổi 
FLIDAR để tiến hành thu thập số liệu hải 
dương học (sóng, gió, dòng chảy…) tại khu 
vực khảo sát dự án. 

Tại lễ ký kết hợp đồng trực tuyến, ông Ian 
Hatton, Chủ tịch kiêm người sáng lập của 
Tập đoàn Eterprize Enterprize cho biết: Dựa 
trên các tài liệu từ các tổ chức quốc tế và các 
trung tâm dữ liệu tại Việt Nam kết hợp với số 
liệu khảo sát sau gần 2 năm thu thập được 
tại khu vực dự kiến phát triển dự án, Tập 
đoàn Eterprize Enterprize hoàn toàn tin 
tưởng vào việc dự án Thăng Long Wind sẽ 
là dự án năng lượng tầm cỡ thế giới, là đột 
phá cho nền kinh tế Việt Nam trong 5 đến 10 
năm tới. 

Theo ông Ian Hatton, dự án này đã nhận 
được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ từ 
Chính phủ Việt Nam, và các cơ quan, đơn vị 
liên quan, cùng với Bộ Thương mại Vương 
quốc Anh và Bắc Ai Len, Đại sứ quán Vương 
quốc Anh và Bắc Ai len tại Việt Nam, Tập 
đoàn EE kết hợp với các công ty tài chính, 
thiết kế, chế tạo tua bin hàng đầu thế giới đã 
đề xuất bộ Hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án 
Thăng Long Wind vào Quy hoạch phát triển 
Điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030. 
Trên cơ sở thẩm định lấy ý kiến từ 13 bộ, 
ngành, tập đoàn của Việt Nam, Bộ Công 
thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trong năm 2020 với dự kiến giai đoạn 1 sẽ 

D 
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phát điện vào năm 2025 và toàn bộ dự án 
hoàn tất vào năm 2030. 

Việc ký hợp đồng với PTSC G&S/Fugro 
là cam kết rõ ràng của EE trong việc tối đa 
sử dụng các công ty Việt Nam trong việc 
phát triển dự án Thăng Long Wind, từ khảo 
sát đến thiết kế, gia công chế tạo, lắp đặt, 
vận hành, bảo trì với mục tiêu nội địa hóa 
trên 50% tổng mức đầu tư dự án. Công nghệ 
gắn với kinh tế xanh sẽ được chuyển giao 
và các doanh nghiệp Việt Nam sẽ từng bước 
phát triển, tiến tới tham gia chuỗi cung ứng, 
dịch vụ toàn cầu. 

Tại lễ ký kết, bà Emily Hamblin, Tổng lãnh 
sự quán Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí 
Minh cho biết: “Tôi rất vui mừng trước sự 
hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ Anh và Việt 
Nam trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi 
từ năng lượng hoá thạch sang năng lượng 
tái tạo, trong đó Enterprize Energy là doanh 
nghiệp đi đầu với dự án Thăng Long Wind. 
Dự án này sẽ là dự án tiên phong cung cấp 
nguồn năng lượng sạch và hỗ trợ sự phát 
triển cho Việt Nam.” 

Bà Emily Hamblin cũng thông tin, ngày 
28/5 tới, ông Alok Sharma - Chủ tịch Hội nghị 
Thượng đỉnh Biến đổi khí hậu (COP26) tới 
thăm Việt Nam và làm việc để thảo luận về 
tương lai phát triển năng lượng sạch của 
Việt Nam đồng thời tăng cường sự hợp tác 
của Việt Nam hướng tới COP26 được tổ 
chức vào tháng 11/2021 tại Anh. Đây là cơ 

hội quan trọng, hi vọng Việt Nam sẽ khẳng 
định được vị thế và vai trò của mình trên cơ 
sở lợi thế, tiềm năng của mình. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trương Tuấn 
Nghĩa, Giám đốc phụ trách PTSC G&S cho 
biết: Với kinh nghiệm của các chuyên gia 
hàng đầu, các phương tiện kỹ thuật và thiết 
bị cao cấp có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất 
trong việc phát triển dự án Thăng Long 
Wind. Với sự ủng hộ của tập đoàn EE, đối 
tác lâu dài Fugro Singapore Marine và sự 
cam kết từ PTSC G&S, PTSC G&S tự tin dự 
án sẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ với 
chất lượng tốt nhất và đảm bảo tiêu chuẩn 
an toàn. 

Dự án có quy mô 3.400MW, tổng mức 
đầu tư 11,9 tỷ USD. Dự kiến thời gian phát 
điện chia thành 05 giai đoạn, giai đoạn 1 vào 
năm 2025, giai đoạn cuối vào năm 2030. 

Trong hơn 30 năm, dự án sẽ sản xuất 
lượng năng lượng tương đương 265 triệu 
thùng dầu, cũng như giảm thải CO2 trong 
thời gian thực hiện tổng dự án (30 năm) là 
510 triệu tấn./. 

Hoàng Mẫn // 
https://dangcongsan.vn.- 2021 

 (ngày 27 tháng 5) 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/day-
nhanh-tien-do-thuc-hien-du-an-dien-gio-

ngoai-khoi-tai-binh-thuan-581698.html

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

GIỮ CHO ĐƯỢC KHU RỪNG NGẬP MẶN Ở PHAN THIẾT 

ại TP Phan Thiết có một quần thể rừng 
ngập mặn còn sót lại trong lòng thành 
phố nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói 

chung. Khu vực này vốn được quy hoạch là 
khu công viên, cây xanh, thể thao, nhưng 
sau đó lại được điều chỉnh thành khu dân 
cư, khu thương mại dịch vụ và công viên. 
Nếu dự án này được triển khai thì khu rừng 
ngập mặn hiếm hoi, độc đáo của tỉnh Bình 
Thuận sẽ biến mất. 

Khu rừng ngập mặn còn sót lại của TP Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

 

 

T 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/day-nhanh-tien-do-thuc-hien-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-tai-binh-thuan-581698.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/day-nhanh-tien-do-thuc-hien-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-tai-binh-thuan-581698.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/day-nhanh-tien-do-thuc-hien-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-tai-binh-thuan-581698.html
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Chắn gió, chống xói lở 

Quần thể rừng ngập mặn của TP Phan 
Thiết có diện tích khoảng hơn 32ha, được 
phân bố ở bờ Nam kênh thoát lũ, thuộc ranh 
giới giữa 3 phường Phú Thủy, Thanh Hải và 
Phú Hài. Ông Nguyễn Văn Thái (ngụ 
phường Phú Hài, TP Phan Thiết) kể: “Từ 
xưa, ở hai bên bờ sông Cầu Ké, các loại cây 
như mắm, bần, đước đã mọc um tùm. Cách 
đây khoảng hơn 15 năm, khi nghề nuôi tôm 
phát triển, người dân địa phương tự ý đào 
ao để nuôi tôm. Tuy nhiên, sau này nghề 
nuôi tôm thất bại, người dân bỏ nghề và 
cũng từ đó đến nay, cây cối và các loài sinh 
vật phát triển rất mạnh, tạo nên một khu 
rừng ngập mặn tuyệt đẹp”. 

Cũng theo người dân địa phương, khu 
rừng ngập mặn nói trên đã phục hồi, sinh 
trưởng rất nhanh; nhiều loại cây cao 3-4m, 
có những cây 5-6m, tán rộng và dày. Hiện 
nay, nhiều loại chim, cò đã về trú ngụ tạo nên 
một không gian độc đáo giữa lòng thành phố 
du lịch nổi tiếng của cả nước. Ông Phạm 
Công Thái (ngụ phường Thanh Hải) cho 
biết: “Do có những con lạch nhỏ, tôm, cá 
nhiều nên thời gian gần đây, cò tập trung về 
khu rừng trú ngụ và kiếm ăn. Nhiều khi 
chúng bay về rất đông, có khi cả ngàn con, 
tạo nên một khung cảnh yên bình”.  

Không chỉ có hệ sinh thái phong phú, khu 
rừng ngập mặn của TP Phan Thiết còn có 
chức năng quan trọng như nạp và điều tiết 
nước ngầm, điều hòa sinh thái và khí hậu, 
sản xuất sinh khối, hạn chế lũ lụt, chắn gió, 
chống xói lở… Khu vực này còn là nơi trú 
ngụ của hàng chục loài tôm, cá, ốc và các 
loài nhuyễn thể. Trong đó, cò, tôm đất và 
nghêu xanh được xem là những loài đặc 
trưng của khu rừng. 

Không nhất thiết phải đánh đổi 

Theo UBND TP Phan Thiết, khu vực này 
vốn được quy hoạch là “Khu công viên, cây 
xanh, thể thao”. Tuy nhiên, sau đó được điều 
chỉnh thành khu dân cư, khu thương mại 
dịch vụ (khoảng 12ha) và công viên (khoảng 
18ha). Trong đó, sẽ đấu giá diện tích 12ha 
để lấy tiền xây dựng công viên. Nhiều người 
dân khi biết thông tin này đã tỏ ra hụt hẫng. 
“Nếu dự án được triển khai thì TP Phan 
Thiết sẽ mất đi một khu rừng ngập mặn tái 

sinh hiếm hoi. Đây là mất mát lớn mà sau 
này có tiền cũng không thể tạo ra được”, ông 
Thái chia sẻ. 

Mới đây, trong chuyến khảo sát và làm 
việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan 
Thiết, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy 
tỉnh Bình Thuận, cho rằng cần nghiên cứu 
lại phương án xây dựng khu dân cư kết hợp 
công viên tại khu rừng ngập mặn trên. Việc 
đấu giá một phần khu đất này để làm khu 
dân cư sẽ khiến TP Phan Thiết mất đi một 
khu rừng ngập mặn tái sinh hiếm hoi, lớn 
nhất còn sót lại. Giữ lại và bảo tồn khu rừng 
ngập mặn là sẽ giữ lại được tài nguyên thiên 
nhiên quý giá không thể tái tạo. Sau này, khi 
có điều kiện, sẽ thực hiện chỉnh trang, đầu 
tư hệ thống đường đi xung quanh và dưới 
tán rừng, chỉnh trang hai bên bờ sông, tạo ra 
một khu sinh thái đẹp giữa lòng TP Phan 
Thiết, ngay bên tuyến đường chính đi ra Khu 
du lịch quốc gia Mũi Né. 

Nhiều người dân địa phương cũng cho 
rằng, nếu được giữ lại, nơi đây hứa hẹn sẽ 
là một điểm đến độc đáo của du lịch Bình 
Thuận. Đồng thời, địa phương sẽ có thêm 
một khu công viên tự nhiên, du lịch sinh thái 
cộng đồng; góp phần giáo dục cho học sinh, 
sinh viên, người dân về ý thức bảo vệ môi 
trường, yêu thiên nhiên… Quần thể rừng 
ngập mặn còn là nơi phục vụ hoạt động 
nghiên cứu, tham quan, dã ngoại. Ở một số 
địa phương, rừng ngập mặn được bảo tồn, 
phát triển, phát huy giá trị của nó, trở thành 
điểm tham quan, du lịch, nghiên cứu khoa 
học.  

“Tỉnh Bình Thuận còn khó khăn, cần 
nguồn lực để phát triển. Đổi đất đai lấy hạ 
tầng là một trong những việc phải làm trong 
bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn những 
khu đất khác để đưa ra đấu giá, làm khu dân 
cư, thương mại, dịch vụ, không nhất thiết 
phải lấy khu rừng ngập mặn quý giá này”, Bí 
thư Tỉnh ủy Bình Thuận  Dương Văn An 
nhấn mạnh. 

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

 (ngày 8 tháng 5) 

https://www.sggp.org.vn/giu-cho-duoc-
khu-rung-ngap-man-o-phan-thiet-

730394.html 

https://www.sggp.org.vn/giu-cho-duoc-khu-rung-ngap-man-o-phan-thiet-730394.html
https://www.sggp.org.vn/giu-cho-duoc-khu-rung-ngap-man-o-phan-thiet-730394.html
https://www.sggp.org.vn/giu-cho-duoc-khu-rung-ngap-man-o-phan-thiet-730394.html
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LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
SÂN BAY PHAN THIẾT  

ộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư được 
Thủ tướng giao làm Chủ tịch Hội đồng 
thẩm định liên ngành để thẩm định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay 
Phan Thiết (Bình Thuận).  

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 
vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm 
định liên ngành thẩm định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan 
Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo 
hình thức hợp đồng BOT. 

Theo quyết định của Phó Thủ tướng, Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch 
Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Các thành viên gồm: Lãnh đạo các Bộ: 
GTVT, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, 
Công an, Tài nguyên và Môi trường; Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo UBND tỉnh 
Bình Thuận. 

Trách nhiệm, quyền hạn và nguyên tắc 
hoạt động của Hội đồng thẩm định liên 
ngành thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 35 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư. 

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: Intenet 

Theo Quy hoạch, sân bay Phan Thiết là 1 
trong 15 sân bay quốc nội trên toàn quốc. 
Với quy mô cấp 4E, Cảng hàng không Phan 
Thiết có vai trò sân bay dùng chung dân 
dụng và quân sự (sân bay quân sự cấp I) với 
tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.    

Dự án sân bay Phan Thiết được Thủ 
tướng đồng ý chủ trương đầu từ năm 2014, 
đồng thời giao UBND tỉnh Bình Thuận là cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển 
khai thực hiện. 

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Thuận lựa 
chọn và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần 
Rạng Đông về việc xây dựng dự án này theo 
hình thức BOT. 

Ngày 29-8-2018, Bộ GTVT phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết từ 
cấp 4C lên cấp 4E (theo phân cấp của Tổ 
chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - 
ICAO), do đó dự án phải điều chỉnh tăng quy 
mô và tăng tổng mức đầu tư trên 10%. 

Theo quy định của Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư (PPP), dự án 
phải thực hiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư trước khi ký kết phụ lục 
hợp đồng đối với các nội dung sửa đổi. 

Được biết để đầu tư sân bay Phan Thiết 
giai đoạn 2020-2021 cần khoảng 10.272,9 tỉ 
đồng và giai đoạn định hướng đến năm 2030 
khoảng 332,5 tỉ đồng. Thời gian thu phí hoàn 
vốn của dự án là 69 năm. 

Sân bay Phan Thiết được khởi công từ 
tháng 1-2015. Từ đó đến nay đã hơn năm 
năm nhưng dự án này vẫn còn nhiều vướng 
mắc, khó khăn, chưa thể triển khai xây 
dựng. 

Sân bay Phan Thiết được xem là một 
trong ba sân bay quy mô nhất miền Trung, 
chỉ sau sân bay Cam Ranh và Đà Nẵng. 

Mai Anh // 
https://taichinhdoanhnghiep.net.vn.- 2021 

(ngày 6 tháng 5) 

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/lap-
hoi-dong-tham-dinh-dieu-chinh-chu-truong-

dau-tu-san-bay-phan-thiet-d20745.html

 

 

B 

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/lap-hoi-dong-tham-dinh-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-san-bay-phan-thiet-d20745.html
https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/lap-hoi-dong-tham-dinh-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-san-bay-phan-thiet-d20745.html
https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/lap-hoi-dong-tham-dinh-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-san-bay-phan-thiet-d20745.html
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NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 MỞ RỘNG: NỐI DÀI HIỆU QUẢ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG KHU VỰC SẢN XUẤT 

ác định bảo vệ môi trường là hoạt 
động đặc biệt quan trọng giúp hoạt 
động sản xuất kinh doanh các nhà 

máy nhiệt điện được bền vững, Nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã và đang 
nối dài hiệu quả bảo vệ môi trường mà Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nỗ lực đạt được 
trước đó. 

Dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng 
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 
4 mở rộng được coi là một trong những điển 
hình về công tác bảo vệ môi trường tại nhà 
máy nhiệt điện than. Nhiều giải pháp thu 
gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn 
đã được triển khai, giúp bảo vệ hiệu quả môi 
trường sản xuất xung quanh nhà máy. 

 Đoàn đại biểu Quốc hội và Bộ Tài nguyên - Môi 
trường đến làm việc tại nhà máy 

Cụ thể, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 mở rộng, các loại nước thải phát sinh bao 
gồm nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất 
và nước thải làm mát. Nước thải sản xuất 
tiếp tục được phân chia thành nước thải 
thường xuyên, nước thải không thường 
xuyên, nước thải nhiễm dầu và nước thải 
nhiễm than. 

Theo đó, nước thải sinh hoạt động thu 
gom về bệ tự hoại trước khi dẫn về xử lý tại 
hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung. 
Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sẽ 
bơm về bể trung hòa pH cuối cùng trong hệ 
thống xử lý nước thải nhiễm hóa chất. 

Với nước thải sản xuất, nước thải thường 
xuyên (gồm nước thải từ hệ thống lọc nước 

biển, nước thải nhiễm hóa chất từ hệ thống 
khử khoáng, phòng thí nghiệm, khu định 
lượng hóa chất… Trong đó, nước thải từ hệ 
thống lọc nước biển chỉ có hàm lượng muối 
cao, các thông số khác cơ bản không thay 
đổi so với nguồn nước biển đầu vào nên 
không cần xử lý, được dẫn ra bể xả, hòa 
cùng nước làm mát xả ra biển. Riêng nước 
thải nhiễm hóa chất sẽ được dẫn về bể chứa 
nước thải  

thường xuyên và xử lý tại hệ thống xử lý 
nước thải nhiễm hóa chất. 

Ban Lãnh đạo nhà máy cùng chính quyền địa phương 
phát động lễ trồng cây tại nhà máy 

Đối với nước thải không thường xuyên 
(nước thải nhiễm hóa chất phát sinh từ hoạt 
động vệ sinh, bảo dưỡng, làm sạch các thiết 
bị chính tại nhà máy), được đưa về bể chứa 
nước thải không thường xuyên và xử lý tại 
hệ thống nước thải tập trung. 

Riêng nước thải nhiễm dầu sẽ được thu 
gom vào hố thu tại từng khu vực, rồi dẫn 
bơm về bể chứa nước thải dầu. Dầu sau khi 
phân ly sẽ được chuyển về bể chứa váng 
dầu và được bơm về bồn chứa dầu nặng. 
Nước sau khi phân ly sẽ được chuyển về bể 
nước thải dầu được xử lý tiếp, sau đó bơm 
về bể chứa nước thải thường xuyên và xử lý 
tại hệ thống xử lý nước thải nhiễm hóa chất. 
Nước thải nhiễm than được thu gom về các 
hố thu và bơm về bể lắng đặt tại khu vực kho 
than có thể tích 2.600m3. Nước sau khi lắng 
được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập 
trung. 

Để xử lý nước thải phát sinh trong nhà 
máy, bảo đảm chất lượng nước thải ra môi 
trường, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở 

X 
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rộng đã thiết kế, xây dựng, lắp đặt các hệ 
thống xử lý nước thải với công nghệ tiên 
tiến. Chất lượng nước thải của nhà máy 
trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận đạt 
quy chuẩn quốc gia về nước thải công 
nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT. 

Song song với việc đảm bảo xử lý nước 
thải, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở 
rộng đã xây dựng và vận hành liên tục, ổn 
định các hạng mục công trình bảo vệ môi 
trường đối với khí thải và chất lượng không 
khí xung quanh như hệ thống tránh phát tán 
bụi tại kho than; Hệ thống giảm bụi tại băng 
tải, tháp chuyển tiếp than và khu vực bunker 
chứa than; Hệ thống giảm bụi tại silo tro bay; 
hệ thống giảm bụi tại bãi xỉ; Hệ thống vòi đốt 
giảm NOx; Hệ thống khử NOx có chất xúc 
tác (SCR); Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP); 
Hệ thống khử SOx bằng nước biển. 

Đặc biệt, Nhà máy đã thực hiện quan trắc 
định kỳ khí thải với tần suất 4 lần/năm. Kết 
quả quan trắc môi trường khí thải được đối 
chiếu với QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 
chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ và QCVN 
22:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện. Kết 
quả, trong năm 2020, các thông số luôn nằm 
trong giới hạn cho phép. 

Về chất thải rắn, các chất thải rắn sinh 
hoạt của phân xưởng, văn phòng, cũng như 
bao bì ni lông, giất vụn các loại, vỏ hộp, các 
mảnh thức ăn thừa, vỏ củ quả, rau… được 
thu gom vào các thùng chứa rác, hợp đồng 
với Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường 
Vĩnh Tân để thu gom. Riêng tro xỉ được giao 
cho đơn vị có nhu cầu tiêu thụ sử dụng làm 
phụ gia xây dựng, phần còn lại chưa được 
tiêu thụ sẽ được vận chuyển ra bãi xỉ để 
chôn lấp. 

Ngoài ra, nguồn chất thải nguy hại phát 
sinh tại nhà máy đã được thu gom, phân loại 
và lưu giữ theo Thông tư số 36/2015/TT-
BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. Chất thải nguy 
hại phát sinh được tập kết tại khu vực lưu 
giữ tạm thời chất thải nguy hại và hợp đồng 
với Chi nhánh Công ty TNHH Môi trường 
Tươi Sáng cung cấp dịch vụ thu gom, vận 
chuyển và xử lý. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài Nguyên Môi 
Trường và tỉnh Bình Thuận, Nhà máy đã lắp 
đặt hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự 
động, liên tục trước khi thải ra môi trường và 
truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bình Thuận để giám sát. Từ 
khi đi vào hoạt động đến nay, Nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã kiểm soát tốt 
công tác bảo vệ môi trường, chấp hành đúng 
và đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường, đảm bảo môi trường lâu dài 
cho nhà máy nhiệt điện than, hướng tới 
tương lai phát triển ổn định, bền vững tại khu 
vực này. 

Có thể nói, công tác an toàn môi trường 
được lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 coi trọng hàng đầu nên đã áp dụng các 
công nghệ hiện đại bậc nhất. Không chỉ vậy, 
ý thức của từng CBCNV-LĐ cũng được đào 
tạo, hướng dẫn bài bản nên đều đi đến sự 
thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện 
các giải pháp và đã mang lại sự an toàn – 
sạch đẹp – đảm bảo mọi quy định về xử lý 
chất thải môi trường. 

Kim Tuyến // 
 https://congthuong.vn.- 2021  

(ngày 24 tháng 5) 

https://congthuong.vn/nhiet-dien-vinh-
tan-4-mo-rong-noi-dai-hieu-qua-bao-ve-

moi-truong-khu-vuc-san-xuat-157660.html

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

NÔNG DÂN THỜ Ơ VỚI THANH LONG VIETGAP 

ới diện tích trên 33.700ha, sản lượng 
hàng năm trên 700.000 tấn, tỉnh Bình 
Thuận được xem là thủ phủ thanh 

long của Việt Nam. Năm 2009, với mục đích 
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất theo hướng an toàn, nâng cao giá trị 
sản phẩm, chương trình sản xuất thanh long 
theo hướng VietGAP (thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt) được triển khai tại địa 
phương. 

V 

https://congthuong.vn/nhiet-dien-vinh-tan-4-mo-rong-noi-dai-hieu-qua-bao-ve-moi-truong-khu-vuc-san-xuat-157660.html
https://congthuong.vn/nhiet-dien-vinh-tan-4-mo-rong-noi-dai-hieu-qua-bao-ve-moi-truong-khu-vuc-san-xuat-157660.html
https://congthuong.vn/nhiet-dien-vinh-tan-4-mo-rong-noi-dai-hieu-qua-bao-ve-moi-truong-khu-vuc-san-xuat-157660.html
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Sản xuất thanh long VietGAP tại Bình Thuận 

Sau hơn 10 năm nỗ lực triển khai, do sức 
hấp dẫn về thu nhập chưa được chứng 
minh, thị trường tiêu thụ không được cam 
kết nên hiện tại, đa số nông dân địa phương 
chưa muốn chuyển sang sản xuất loại trái 
cây này theo phương thức trên.  

Nhiều nông dân từng tham gia làm thanh 
long VietGAP ở tỉnh Bình Thuận cho rằng, 
để được tham gia mô hình VietGAP, nông 
dân phải trải qua các đợt tập huấn do cơ 
quan chức năng tổ chức. Trong quá trình 
sản xuất, nông dân phải ghi chép nhật ký 
cẩn thận từng công đoạn; việc sử dụng 
phân, phun thuốc phải tuân thủ theo đúng 
quy trình. Tốn công, tốn sức để làm ra trái 
thanh long sạch, nhưng đến khi thu hoạch 
thì không có doanh nghiệp nào thu mua, giá 
bán thì không khác gì thanh long thường, 
quy trình thực hiện cấp chứng nhận chưa 
thật chặt chẽ đang khiến nhiều hộ dân thờ 
ơ, không còn mặn mà với hình thức sản xuất 
này.  

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận 
cũng thừa nhận, hiện nay chỉ một số ít diện 

tích thanh long VietGAP của một số doanh 
nghiệp ở tỉnh Bình Thuận đã có sẵn đầu ra, 
còn lại hầu hết thanh long theo hướng an 
toàn của người dân vẫn đang phụ thuộc vào 
thương lái. 

Trong lúc vấn đề mấu chốt khiến người 
dân không còn mặn mà với thanh long 
VietGAP là giá cả và đầu ra vẫn chưa có 
hướng giải quyết, thì diện tích cấp mới và tái 
cấp theo mô hình này vẫn không ngừng tăng 
lên. Theo kế hoạch, năm 2020 địa phương 
sẽ cấp mới 300ha diện tích thanh long 
VietGAP cho người dân, nhưng đến cuối 
năm đã vượt lên đến hơn 500ha; diện tích 
tái cấp cũng đạt hơn 1.800ha. Một số 
chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp và 
công thương cho rằng, việc phát triển thanh 
long VietGAP tại tỉnh Bình Thuận dường 
như đang quá đặt nặng về chỉ tiêu, mang 
tính hình thức là chính. Để chương trình sản 
xuất thanh long VietGAP thực sự mang lại 
hiệu quả, địa phương cần có giải pháp cụ 
thể, đặc biệt là vấn đề giá và đầu ra cho sản 
phẩm để tạo sự khác biệt, không đánh đồng 
với sản phẩm thanh long thường. Một khi 
thấy được hiệu quả, lợi ích kinh tế thì người 
dân sẽ tin tưởng và tâm huyết tham gia, chứ 
không phải làm cho có như hiện nay. 

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

(ngày 1 tháng 5) 

https://www.sggp.org.vn/nong-dan-tho-o-
voi-thanh-long-vietgap-728731.html

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

RỘN RÀNG MÙA THU HOẠCH SEN Ở ĐỨC LINH 

gười ta thường nhắc đến hoa sen vì 
những ý nghĩa nhân sinh cao quý, là 
biểu tượng văn hóa trong tâm thức 

của người Việt Nam. Tuy vậy, ở huyện Đức 
Linh (Bình Thuận) ngoài nét đẹp tinh thần thì 
việc trồng sen còn được xem là một mô hình 
kinh tế mới, đem lại nguồn thu nhập cao cho 
nông dân.    

Nằm giữa ranh giới của vùng Đông Nam 
Bộ và Nam Trung Bộ, Đức Linh là huyện 
miền núi của tỉnh Bình Thuận, địa hình bán 
sơn địa có sông La Ngà chảy cắt ngang. 

N 

https://www.sggp.org.vn/nong-dan-tho-o-voi-thanh-long-vietgap-728731.html
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Những bàu sen đang vào độ thu hoạch. 

Trong cây sen, hầu hết các bộ phận đều 
được sử dụng vào những mục đích khác 
nhau, tuy nhiên trồng sen lấy đài vẫn là mục 
tiêu chính của nông dân Đức Linh. 

Cứ 10 kg đài sen sẽ cho xấp xỉ 3 kg hạt sen 

Tim sen hay tâm sen, liên tâm là phần mầm 
của hạt sen, là những gì tinh túy nhất của 
cây sen. Có tên khoa học là Embryo 
Nelumbinis. Tim sen chính là phần mầm 
màu xanh của cây sen. Tác dụng nổi bật 
nhất của tim sen là giúp thanh nhiệt, an thần. 

Rộn ràng mùa thu hoạch và sơ chế sen ở 
huyện Đức Linh. Sen từ đây được phân phối 
đi các tỉnh thành khác. 

 

Theo người dân địa phương thì, có thời 
điểm 1 kg đài sen lên đến 100 ngàn đồng. 
Trong khi bình quân, giá đài sen dao động ở 
mức 20 ngàn/1kg. Như vậy sen cho thu 
nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa. 

 

So với lúa, sen có sức sống mạnh hơn. 
Dễ trồng, ít tốn chi phí và dễ chăm sóc là 
những đặc tính của việc trồng sen kinh tế. 

 

Hòa Lân – Hiếu Nghĩa // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2021 

(ngày 6 tháng 5) 

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-
hoi/ron-rang-mua-thu-hoach-sen-o-duc-linh-

d154861.html

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ron-rang-mua-thu-hoach-sen-o-duc-linh-d154861.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ron-rang-mua-thu-hoach-sen-o-duc-linh-d154861.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ron-rang-mua-thu-hoach-sen-o-duc-linh-d154861.html
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THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI: KHỞI NGUỒN TỪ NHỮNG 
CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ  

háng 5 về mang theo những cơn mưa 
đầu mùa đến với thành phố Bảo Lộc, 
nơi Công ty cổ phần Thủy điện Đa 

Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đặt trụ sở 
giao dịch. Không khí này càng trở nên đặc 
biệt hơn với người lao động tại Công ty khi 
họ đang cảm thấy tự hào xen lẫn niềm hân 
hoan hướng tới chào mừng 20 năm ngày 
thành lập Công ty, ngày 21/5/2021. 

1. Khởi nguồn từ những công trình lịch 
sử 

Nhắc đến Công ty cổ phần Thủy điện Đa 
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi là nhắc đến Nhà 
máy thủy điện Đa Nhim lịch sử với gần 60 
năm vận hành và cụm nhà máy thủy điện 
Hàm Thuận - Đa Mi đã 20 năm hòa lưới điện 
quốc gia. Các nhà máy thủy điện này ngoài 
nhiệm vụ vận hành phát điện phục vụ công 
cuộc phát triển đất nước còn cung cấp nước 
phục vụ dân sinh cho các tỉnh Ninh Thuận và 
Bình Thuận. 

Ngày 1/4/1961, Lễ khởi công công trình 
Thủy điện Đa Nhim đã diễn ra để xây dựng 
công trình thủy điện lớn đầu tiên của khu vực 
miền Nam đất nước với công suất 160MW. 
Nhà máy thủy điện Đa Nhim gồm 4 tổ máy, 
công suất mỗi tổ 40 MW, điện lượng bình 
quân hàng năm vào khoảng 1 tỉ kWh. 

Tư vấn Nippon Koei làm việc tại công trình Thủy điện 
Đa Nhim năm 1961 

Công trình có hồ chứa với lưu vực rộng 
775km2 nhận nguồn nước từ sông Đa Nhim 
và sông Kronglet trên thượng nguồn hệ 
thống sông Đồng Nai, cửa nhận nước, 
đường hầm áp lực dài 5km thuộc tỉnh Lâm 
Đồng; đường ống áp lực dài 2,3km, trạm 
phân phối và tòa nhà năng lượng thuộc tỉnh 
Ninh Thuận. Công trình sử dụng nguồn vốn 

39 triệu USD được cung cấp từ quỹ bồi 
thường chiến tranh của Chính phủ Nhật Bản 
và một phần từ nguồn vốn vay khoảng 9 
triệu USD, bao gồm cả chi phí xây dựng và 
lắp đặt thiết bị cho Nhà máy Đa Nhim, 
đường dây truyền tải 230 kV và trạm Sài 
Gòn. 

Sau gần 3 năm xây dựng, ngày 
15/01/1964 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim 
chính thức vận hành phát điện tổ máy số 1 
và số 2, đến cuối năm 1964 thì hoàn thành 
toàn bộ công trình. Với cột áp 800m, suất 
tiêu hao nước 0,55 m3 cho mỗi kWh, Đa 
Nhim được đánh giá là một trong những 
công trình thủy điện hiệu quả nhất tại Việt 
Nam. 

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và chúc Tết tại công 
trường Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi năm 1996 

Vào năm 1992, tình hình thiếu điện của 
miền Nam ngày càng căng thẳng, Bộ Năng 
lượng và Nhà nước đồng ý để Công ty Điện 
lực 2 tháo dỡ 3 tổ máy của nhà máy thủy 
điện Cấm Sơn tại Bắc Giang và mua mới 2 
tổ máy từ Trung Quốc để xây dựng nhà máy 
thủy điện Sông Pha, bậc thang dưới của 
Thủy điện Đa Nhim, với công suất là 7,5MW 
nhằm tận dụng tối đa nguồn nước qua chạy 
máy của thủy điện Đa Nhim. Năm 1994 đưa 
vào vận hành tổ máy H1 và đến cuối năm 
1996 công trình hoàn thành, đưa vào sử 
dụng để cung cấp bình quân khoảng 40 triệu 
kWh điện vào lưới điện Quốc gia. Giọt nước 
từ hồ Đơn Dương lại thêm một lần phát huy 
hiệu quả. 

Hàng năm, cụm Thủy điện Đa Nhim - 
Sông Pha cung cấp cho lưới điện Quốc gia 

T 
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hơn 1 tỷ kWh. Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, 
công trình còn cung cấp nước sinh hoạt và 
phục vụ thâm canh nông nghiệp cho đồng 
bằng tỉnh Ninh Thuận với diện tích khoảng 
16.000 ha. 

Ngày 16/5/1997, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam khởi công xây dựng công trình Thủy 
điện Hàm Thuận - Đa Mi trên lưu vực sông 
La Ngà, một chi lưu của sông Đồng Nai, với 
công suất 475MW. Trong đó, Nhà máy Thủy 
điện Hàm Thuận thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có công suất 
300MW (02 tổ máy) và nhà máy thủy điện 
Đa Mi thuộc xã La Ngâu, huyện Hàm Thuận 
Bắc có công suất 175 MW (02 tổ máy). 

Dự án Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi 
hoàn thành toàn bộ công trình và chính thức 
vận hành phát điện từ ngày 02/04/2001. 
Hàng năm, Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận 
- Đa Mi sản xuất khoảng 1,5 tỷ kWh. Kể từ 
khi đi vào hoạt động, Nhà máy Thủy điện 
Hàm Thuận - Đa Mi là nguồn cung cấp nước 
ổn định cho sinh hoạt và canh tác nông 
nghiệp cho đồng bằng tỉnh Bình Thuận với 
diện tích hơn 17.000 ha. 

Sau gần 60 năm vận hành, Nhà máy Thủy 
điện Đa Nhim đã chứng kiến nhiều đổi thay 
to lớn của đất nước: Từ mất mát, đau 
thương của chiến tranh chuyển sang cuộc 
sống thanh bình của một đất nước độc lập; 
từ ngày đất nước còn bị chia cắt đến ngày 
thống nhất non sông, Nam Bắc một nhà. 

Dẫu vết thời gian còn đọng lại rõ nét trên 
từng thiết bị, công trình nhưng Thủy điện Đa 
Nhim vẫn minh chứng cho tính hiệu quả, 
sáng suốt của những người đã tâm huyết 
đặt nền móng xây dựng công trình này. Bên 
cạnh đó, Thủy điện Đa Nhim còn là biểu 
tượng cho mối quan hệ thâm tình giữa nhân 
dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đối với 
công trình Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi, 
nguồn điện từ công trình hòa vào lưới điện 
Quốc gia năm 2001 trong bối cảnh nhu cầu 
phụ tải đang tăng nhanh nhằm đáp ứng công 
nghiệp hóa, phát triển đất nước. 

Qua 20 năm vận hành, Thủy điện Hàm 
Thuận - Đa Mi đang chứng minh hiệu quả 
tuyệt vời khi thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa 
cung cấp nguồn điện phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, vừa cung cấp nguồn nước 

ổn định phục vụ dân sinh. Những đồng lúa 
chín vàng, những vườn thanh long bạt ngàn 
trải dài khắp đồng bằng huyện Tánh Linh và 
Đức Linh tỉnh Bình Thuận là hình ảnh sống 
động nhất về hiệu quả của công trình thủy 
điện này. 

Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Nguồn cung cấp nước 
quan trọng của đồng bằng Ninh Thuận 

2. Hai mươi năm tiến về phía trước 

Ngày 21/5/2001, Tổng công ty Điện lực 
Việt Nam quyết định giao nhiệm vụ cho Nhà 
máy Thủy điện Đa Nhim tiếp quản vận hành 
hệ thống công trình Hàm Thuận - Đa Mi theo 
mô hình cụm đầu tiên trong khối thủy điện và 
đổi tên thành Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - 
Hàm Thuận - Đa Mi, là đơn vị thành viên 
hạch toán phụ thuộc, trực thuộc EVN. Từ 
đây, những cán bộ, kỹ sư, người lao động 
của thủy điện Đa Nhim và Hàm Thuận - Đa 
Mi về chung sống dưới một mái nhà. Cái tên 
ĐHĐ (viết tắt của Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi) ra đời từ đó. 

Đến ngày 30/3/2005, Nhà máy Thủy điện 
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chuyển thành 
Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi theo Quyết định số 18/BCN của Bộ 
Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), hoạt 
động theo mô hình hạch toán độc lập. 

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, 
đặc biệt với chủ trương cổ phần hóa doanh 
nghiệp có vốn nhà nước, Công ty Thủy điện 
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được tiến 
hành cổ phần hoá theo Quyết định số 
384/QĐ-TTG ngày 03/04/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ. Ngày 24/5/2010, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết 
định 327/2010/QĐ-EVN chuyển Công ty 
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Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 
thành công ty cổ phần. 

Sau gần 18 tháng sắp xếp, cơ cấu lại tổ 
chức bộ máy, ngày 07 tháng 10 năm 2011, 
Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi đã chính thức chuyển thành Công ty 
cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi (ĐHĐ) ngày nay. Ngày 30/6/2010, 
Công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công 
chúng và chính thức giao dịch trên sàn 
chứng khoán UpCom vào năm 2017 với mã 
DNH. 

Mới đó mà đã 20 năm Công ty ĐHĐ được 
hình thành với 11 năm liên tục phát triển 
theo mô hình công ty cổ phần. Thành quả 
đáng kể nhất của mô hình hoạt động theo 
công ty cổ phần là sự cải tiến mô hình quản 
lý, nâng cao năng suất lao động. Từ số 
lượng người lao động hơn 400 người khi 
sáp nhập hai cụm thủy điện Đa Nhim - Sông 
Pha và Hàm Thuận - Đa Mi để vận hành 
642,5 MW, hiện nay Công ty chỉ còn 265 
người lao động, vận hành 735MW nguồn 
điện. 

Những người kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, cán 
bộ quản lý của Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa 
Mi năm nào đã chinh phục nhiều công trình 
thủy điện mới trong nước và trở thành 
những cán bộ chủ chốt tại đơn vị mới mang 
theo tính tiên phong của ĐHĐ, những người 
đi hàng đầu trong cung cấp dịch vụ, vận 
hành và phát triển nguồn điện. 

Công trình thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi là nguồn cấp 
nước ổn định cho hai huyện Tánh Linh và Đức Linh 
tỉnh Bình Thuận 

Năm 2010, Công ty ĐHĐ thành lập Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật (ESC) nhằm cung cấp 
dịch vụ kỹ thuật đến các đơn vị bạn trong và 
ngoài ngành điện. Khi mới ra đời, ESC là 

một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp 
dịch vụ kỹ thuật trong ngành điện. Sau 10 
năm hoạt động, người kỹ sư của ĐHĐ đã in 
dấu chân mình tại nhiều công trình điện khắp 
cả nước từ cực Bắc cho đến cực Nam của 
Tổ quốc và sang đến nước bạn Lào. 

Trong 20 năm qua, ĐHĐ cũng tự hào là 
đơn vị đầu tiên trong ngành điện áp dụng 
khoa học công nghệ tiên tiến, đưa vào vận 
hành thành công Trung tâm quản lý vận 
hành (OCC) năm 2010, thực hiện quản lý tập 
trung, điều khiển từ xa các nhà máy điện, 
giảm thiểu nhân sự vận hành, nâng cao 
năng lực tham gia thị trường điện. Từ thành 
công của ĐHĐ, mô hình OCC được nhân 
rộng mang lại hiệu quả cho nhiều đơn vị. 

Hai mươi năm qua, Công ty ĐHĐ từng 
bước tiến về phía trước, liên tục phát triển 
về quy mô công suất; tăng trưởng về doanh 
thu - lợi nhuận, đóng góp ngày một nhiều 
hơn cho ngân sách địa phương. Con người 
ĐHĐ xuất thân từ Đa Nhim - Hàm Thuận - 
Đa Mi năm xưa chỉ chuyên tâm bảo trì, vận 
hành các tổ máy thì nay tự tin trực tiếp thực 
hiện, quản lý các dự án phát triển nguồn 
điện. 

Kinh nghiệm đó được kết tinh thông qua 
thực tiễn làm việc tại các Dự án như: Dự án 
phục hồi hệ thống điện Đa Nhim (2004 -
2006); Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện 
Đa Nhim (80 MW), Dự án nhà máy thủy điện 
Hạ Sông Pha 1&2 (10,5MW), Dự án nhà 
máy điện mặt trời Đa Mi (47,5MWp)… và 
nhiều dự án phát triển nguồn điện khác 
thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ. 
Sự tự tin, kiến thức, kinh nghiệm đó đã làm 
nên thương hiệu Công ty ĐHĐ ngày nay. 

Hai mươi năm qua Công ty đã gắn bó với 
chính quyền và nhân dân địa phương trên 
địa bàn ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và 
Bình Thuận. Là một doanh nghiệp đóng 
chân trên địa bàn, Công ty ĐHĐ tự thấy mình 
có trách nhiệm với địa phương, ngày càng 
hướng đến nhiều hoạt động góp phần làm 
cho cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Từng 
khoản tài trợ giáo dục, hỗ trợ các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ địa phương 
phòng chống dịch bệnh… mang theo tình 
cảm chân thành và trách nhiệm của Lãnh 
đạo, người lao động Công ty ĐHĐ. 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/evngenco1-da-san-xuat-8640-trieu-kwh-dien-trong-quy-i2021-80165.htm
http://tapchicongthuong.vn/images/21/5/21/cong_trinh_thuy_dien_ham_thuan_-_da_mi_la_nguon_cap_nuoc_on_dinh_cho_hai_huyen_tanh_linh_va_duc_linh_tinh_binh_thuan.jpg
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3. Tiếp tục chinh phục những mục tiêu 

Trong quá trình làm việc, ông Nguyễn 
Trọng Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty ĐHĐ thường trăn trở với các các bộ 
quản lý của Công ty: “Chúng ta là công ty cổ 
phần. Ngoài nhiệm vụ và trách nhiệm với đất 
nước, với địa phương, chúng ta phải đảm 
bảo Công ty ngày càng phát triển vững 
mạnh, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, những 
người đã đặt trọn niềm tin vào Công ty. Đó 
không phải là một nhiệm vụ đơn thuần, đó là 
sứ mệnh!”. 

Để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó, 
Ban Lãnh đạo Công ty ĐHĐ đặt ra nhiều 
mục tiêu cụ thể để toàn thể Lãnh đạo và 
người lao động trong Công ty tiếp tục nỗ lực 
phấn đấu. 

Về đầu tư xây dựng: Hoàn thành Dự án 
mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - giai 
đoạn 1 (80MW) vào quý III/2021; Bổ sung 
quy hoạch, thực hiện hoàn thành Dự án mở 
rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - giai đoạn 
2 (80MW) vào năm 2026, nâng tổng công 
suất của thủy điện Đa Nhim lên 320MW. 

Về vận hành, sản xuất điện: Đảm bảo hệ 
thống công trình, thiết bị, các tổ máy phát 
điện có hệ số khả dụng, độ tin cậy, ổn định 
và hiệu quả cao; trở thành công ty phát điện 
hàng đầu khu vực Tây Nguyên về quy mô 
công suất, sử dụng đa dạng các nguồn năng 
lượng tái tạo 

Về cung cấp dịch vụ kỹ thuật: Củng cố thị 
trường cung cấp dịch vụ kỹ thuật khu vực 
Tây Nguyên, Nam Trung bộ và từng bước 
thâm nhập thị trường trong cả nước với chất 
lượng cung cấp dịch vụ, kỹ thuật đặc thù. 

Về công tác quản lý: Đẩy mạnh công tác 
chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công 
nghệ trong sản xuất kinh doanh; tối thiểu hóa 
chi phí, tối đa hóa lợi nhuận để tăng tỉ lệ cổ 
tức cho cổ đông; đảm bảo đời sống và thu 
nhập cho người lao động ngày càng được 
nâng lên; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở 
hữu. 

Về quan hệ cộng đồng: Thực hiện tốt hơn 
nữa trách nhiệm đối với xã hội đặc biệt là 
cộng đồng dân cư tại các công trình, nhà 
máy của Công ty. 

Đã 20 năm liên tục đồng hành phát triển 
cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kế thừa 
truyền thống 60 năm Đa Nhim, 11 năm hoạt 
động theo mô hình Công ty cổ phần, Công 
ty ĐHĐ đang tiếp tục tiến về phía trước từng 
bước vững chắc để chinh phục những mục 
tiêu mới theo sứ mệnh thiêng liêng của 
mình. 

Nguyễn Ngọc Tuấn // 
http://tapchicongthuong.vn.- 2021 

 (ngày 21 tháng 5) 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuy-
dien-da-nhim-ham-thuan-da-mi-khoi-nguon-

tu-nhung-cong-trinh-lich-su-81136.htm 

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

TRỒNG THANH LONG RUỘT TÍM HỒNG XUẤT KHẨU CHÂU ÂU  

ới đặc tính thịt quả giòn, chắc, vị ngọt 
kèm chua nhẹ và có mùi thơm, hiện 
thanh long ruột tím hồng được một 

doanh nghiệp ở Bình Thuận xuất khẩu sang 
châu Âu. 

Phát triển hàng trăm ha 

Giống thanh long ruột tím hồng được Viện 
cây ăn quả miền Nam nghiên cứu thành 
công từ việc lai tạo hữu tính giữa giống 
thanh long ruột đỏ LĐ1 (làm mẹ) và giống 
thanh long ruột trắng chợ gạo (làm bố). 
Giống này được công bố bản quyền vào 

ngày 12/9/2013 với tên gọi đầy đủ thanh 
long ruột tím hồng LĐ5. 

Trang trại thanh long ruột tím hồng của Công ty TNHH 
thanh long Hoàng Hậu. Ảnh: KS. 

V 

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuy-dien-da-nhim-ham-thuan-da-mi-khoi-nguon-tu-nhung-cong-trinh-lich-su-81136.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuy-dien-da-nhim-ham-thuan-da-mi-khoi-nguon-tu-nhung-cong-trinh-lich-su-81136.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuy-dien-da-nhim-ham-thuan-da-mi-khoi-nguon-tu-nhung-cong-trinh-lich-su-81136.htm
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Sau đó, Công ty TNHH Thanh long Hoàng 
Hậu, ở thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện 
Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mua bản 
quyền giống thanh long ruột tím hồng với giá 
2 tỉ đồng. 

Ngày18/12/2013, Cục Trồng trọt đã quyết 
định cấp bảo hộ 20 năm giống LĐ5 cho 
Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu, có 
hiệu lực từ ngày 15/4/2012. Từ đó, Công ty 
này là đơn vị độc quyền hợp pháp tổ chức 
phát triển sản xuất và mua bán các sản 
phẩm liên quan đến giống thanh long ruột 
tím hồng LĐ5 phạm vi trong và ngoài nước. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, đến nay 
diện tích thanh long ruột tím hồng trên địa 
bàn đã phát triển lên đến hơn 645 
ha/33.750ha, chiếm 1,91% tổng diện tích 
toàn tỉnh. Trong đó, khoảng 450ha tập trung 
sản xuất chủ yếu tại trang trại của Công ty 
Thanh long TNHH Hoàng Hậu ở xã Hàm 
Kiệm (Hàm Thuận Nam). Diện tích thanh 
long còn lại khoảng 195,4ha từ 1 đến 4 năm 
tuổi, tập trung chủ yếu tại các huyện Tuy 
Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, TX La Gi va TP. Phan Thiết. 

Sản phẩm thanh long ruột tím hồng. Ảnh: MH. 

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở 
NN-PTNT Bình Thuận cho biết: Giống thanh 
long ruột tím hồng trồng trên địa bàn huyện 
Hàm Thuận Nam được đánh giá rất khả 
quan. Theo đó, từ khi trồng đến khi cho ra 
hoa đầu tiên khoảng 11 tháng và đi vào khai 
thác chính vụ là 18 tháng. Và sau 30 tháng, 
giống thanh long này có thể chong đèn để 
khai thác nghịch vụ, với năng suất trung bình 
đạt 30 - 35 tấn/ha/năm. Tuy nhiên, nếu chú 
trọng đầu tư năng suất có thể đạt lên đến 40 
tấn/ha/năm. 

Thanh long ruột tím hồng LĐ5 ra hoa rải 
vụ gần như quanh năm song tập trung từ 
tháng 3 – 8 Dương lịch. Theo đánh giá 
chung, mức độ gây hại của sâu bệnh trên 
thanh long ruột tím hồng tương đương với 
thanh long ruột trắng, nhưng ít hơn so với 
thanh long ruột đỏ. Tuy nhiên khả năng chịu 
úng kém, trong giai đoạn từ khi trồng đến 2 
năm tuổi, trong điều kiện ngập nước, cây dễ 
bị thối gốc hơn so với thanh long ruột trắng 
với tỷ lệ 20 - 30%. 

Sản xuất thanh long tiêu chuẩn 
GlobalGAP 

Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu 
được thành lập từ năm 2003, với diện tích 
ban đầu khoảng 3ha trồng cây thanh long và 
một số cây ngắn ngày. Đến nay, Công ty đã 
trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh 
vực xuất khẩu thanh long tại Bình Thuận 
vươn ra thế giới. 

Hiện Công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu phát triển 
diện tích thanh long ruột tím hồng hơn 400 ha. Ảnh: 
KS. 

Theo ông Trần Ngọc Hiệp, Giám đốc 
Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu, từ 
khi sở hữu giống LĐ5, Công ty đã phát triển 
diện tích lên đến hơn 400ha với 3 trang trại 
ở các xã Hàm Cần, Hàm Cường (Hàm 
Thuận Nam). Trong đó, 80% diện tích thanh 
long đang thời kỳ kinh doanh, với tổng sản 
lượng khoảng 10.000 tấn/năm. 

Theo ghi nhận chúng tôi, tại 3 trang trại 
thanh long đều được Công ty đầu tư trồng 
bài bản với khoảng cách hàng cách hàng 
3m, cây cách cây 3m cùng với hệ thống tưới 
tiết kiệm. 

Bên cạnh đó, mỗi trang trại đều có hệ 
thống nhà xưởng chế biến, đóng gói, kho 
bảo quản tại chỗ hiện đại. Đặc biệt, các trang 
trại đều áp dụng quy trình sản xuất thanh 
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long theo tiểu chuẩn GlobalGAP, từ đó kiểm 
soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Theo các công nhân làm việc tại các trang 
trại trồng thanh long ruột tím hồng, khi thanh 
long kết trái phía Công ty không cho phun 
thuộc nữa. Nhờ vậy sản phẩm thanh long 
thu hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp 
ứng nhu cầu các thị trường. 

Cũng theo ông Trần Ngọc Hiệp, với đặc 
tính thanh long ruột tím hồng thịt quả giòn, 
chắc thịt, vị ngọt chua nhẹ và có mùi thơm 
nên thị trường rất ưa chuộng. Thêm vào đó, 
giống thanh long này có thời gian bảo quản 
kéo dài hơn so với thanh long ruột trắng và 
ruột đỏ nên thuận lợi khi vận chuyển xuất 
khẩu sang những thị trường xa như châu 
Âu, Mỹ. 

Hiện thanh long ruột tím hồng được Công ty TNHH 
thanh long Hoàng Hậu xuất khẩu sang Châu Âu. Ảnh: 
MH. 

Hiện Công ty đã xuất khẩu thanh long ruột 
tím hồng sang một số nước châu Âu như 
Đức, Hà Lan với giá bán thường cao hơn từ 
20 - 30% so với giá bán thanh long ruột trắng 
và thanh long ruột đỏ trong cùng thời điểm, 
mang lại doanh thu cho Công ty hàng triệu 
USD/năm. Ngoài châu Âu, hiện thị trường 
Trung Quốc, Ấn Độ cũng được Công ty xác 
định là những thị trường lớn do có nhu cầu 
tiêu thụ cao”, ông Hiệp chia sẻ. 

Cũng theo ông Hiệp, qua tiếp cận thị 
trường cho thấy, người tiêu dùng các nước 
nói trên có những đánh giá tích cực đối với 
giống thanh long ruột tím hồng. Do đó, hiện 
Công ty nhận nhiều đơn đặt hàng nhưng 
không đáp ứng đủ sản lượng để cung cấp 
do diện tích trồng vẫn còn hạn chế. 

Để giải quyết vấn đề này trong thời gian 
tới, Công ty TNHH Thanh long Hoàng Hậu 
sẽ đẩy mạnh nhân giống và chuyển giao 
giống thanh long ruột tím hồng trên quy mô 
lớn với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm trên 
thị trường, xây dựng chuỗi liên kết với nhu 
cầu và định hướng mà Công ty đề ra. 

Đồng thời, Công ty khuyến cáo những 
vườn đã vi phạm bản quyền giống LĐ5 cùng 
Công ty xem xét ký kết hợp đồng nhượng 
quyền theo quy định của Luật Sở Hữu Trí 
Tuệ. Hiện tại nhiều vườn trồng thanh long 
tím hồng bị trồng sai giống phải nhổ bỏ nên 
việc mua giống phải đặc biệt chú ý nên mua 
tại Công ty Thanh Long Hoàng Hậu mới đảm 
bảo. 

Điều kiện bán giống thanh long ruột 
tím hồng  

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân trên 
địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng giống thanh 
long ruột tím hồng để sản xuất, Sở NN-
PTNT đề nghị Công ty TNHH Thanh long 
Hoàng Hậu chuyển giao giống thanh long 
này cho người trồng thanh long trên địa bàn 
tỉnh. 

Liên quan vấn đề này, theo Công ty TNHH 
Thanh long Hoàng Hậu, từ khi sở hữu giống 
LĐ5, đã có một số tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu mua giống LĐ5. Tuy nhiên, Công ty 
chưa có ý định bán giống LĐ5, mà muốn 
chuyển giao cho các đơn vị mua giống có 
điều kiện. Cụ thể, phía Công ty yêu cầu 
muốn sản xuất giống LĐ5 phải thực hiện sản 
xuất theo đúng quy trình kỹ thuật mà đơn vị 
đưa ra. Khi đó, sản phẩm quả thanh long sẽ 
được Công ty liên kết thu mua và tiêu thụ. 
Do chưa có đơn vị nào đáp ứng yêu cầu trên 
nên đến nay Công ty vẫn chưa bán hom 
giống cho bất kỳ đơn vị nào. 

 
Kim Sơ-Minh Hậu // 

https://nongnghiep.vn.- 2021 
 (ngày 5 tháng 6) 

https://nongnghiep.vn/trong-thanh-long-
ruot-tim-hong-xuat-khau-chau-au-

d290026.html 

https://nongnghiep.vn/trong-thanh-long-ruot-tim-hong-xuat-khau-chau-au-d290026.html
https://nongnghiep.vn/trong-thanh-long-ruot-tim-hong-xuat-khau-chau-au-d290026.html
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 II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

CẶP VỢ CHỒNG BÁN VÉ SỐ ‘TRÚNG’ CĂN NHÀ MỚI 

gày ngày chị Cao Thị Hoa vẫn đạp xe 
đèo người chồng bị tật đi bán vé số. 
Bao nhiêu năm làm nghề này, chị 

thấy may mắn mỉm cười với nhiều người, 
nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày mình 
“trúng số”, mà lại còn “trúng” một căn nhà. 

Kiếp “ở đậu” 

Chị Hoa (xã Tân Hải, thị xã Lagi, tỉnh Bình 
Thuận) tự nhận có tính thương người. Lúc 
gặp anh Cao Văn Trực, biết một chân anh bị 
teo cơ, chị vì mến cái tính thật thà của anh 
mà quyết nên duyên vợ chồng. Sống với 
nhau hơn 10 năm, cố gắng làm ăn nhưng 
những biến cố cứ liên tiếp ập tới khiến cái 
nghèo mãi đeo bám gia đình anh chị. 

Minh Khang, Phương Vy và Minh Thành chơi đùa 
trước căn nhà cô Sáu cho ở nhờ 

Đầu tiên là sự ra đời của đứa con trai đầu 
lòng mắc bệnh tim bẩm sinh. Suốt hai năm 
trời ròng rã, đôi vợ chồng trẻ không nghề 
nghiệp phải chạy vạy khắp nơi để cứu vớt 
sự sống cho con. Thương cảm với hoàn 
cảnh gia đình, một đơn vị hảo tâm đã hỗ trợ 
phẫu thuật miễn phí cho bé. Dù vậy, do di 
chứng của căn bệnh, sức khoẻ của Minh 
Khang không được như bạn bè đồng trang 
lứa, thường xuyên cảm thấy khó thở khi vận 
động mạnh. 

Sự xuất hiện của hai thành viên - bé 
Phương Vy và bé Minh Thành là niềm hy 
vọng mới của vợ chồng anh Trực, nhưng 
cũng nối dài thêm sự túng quẫn của gia đình. 

Do một bên chân tật nguyền, anh Trực 
gặp nhiều trở ngại khi kiếm việc làm. 

“Chú Trực mặc dù mang tật nhưng tính 
tình hiền lành, biết chịu khó làm ăn. Đi lại khó 
khăn nhưng vẫn ráng đi biển kiếm tiền nuôi 
vợ con. Ai cũng quý” - Chị Cao Thị Thơm, 
chị gái chị Hoa cho biết. 

Thu nhập của chị Hoa bấp bênh theo từng tờ vé số 
bán được 

Trong nhà, chị Hoa trở thành trụ cột 
chính. Công việc bán vé số mang lại cho chị 
mức thu nhập 30.000 - 50.000 đồng/ngày. 
“Ngày bán được thì cũng chỉ đủ lo cho 5 
miệng ăn, còn tiền điện, tiền ga không có mà 
trả. Những ngày đau ốm, không thể đi bán 
được trong nhà không có đồng bạc nào. 
Như tháng rồi trượt chân té phải nằm nhà 
nửa tháng, tôi nóng gan nóng ruột” - chị Hoa 
tâm sự. 

Cách đây 2 năm, chị Hoa được chẩn đoán 
mắc bướu cổ, bác sĩ yêu cầu phải phẫu 
thuật ngay. Mổ xong trong túi không còn một 
đồng, chị bỏ về, tới nay vẫn chưa có tiền đi 
tái khám lại. 

Hoàn cảnh như vậy nên bao năm nay, cả 
gia đình anh Trực vẫn mang kiếp ở đậu. Lúc 
mới lấy nhau, hai vợ chồng ở nhờ nhà bố mẹ 
chồng. Ra riêng, anh chị mượn đất dựng 
một cái chòi tạm bợ. Sau khi đất bị lấy lại, 
người họ hàng lên Đồng Nai làm ăn cho gia 
đình ở nhờ trong căn nhà chưa trát vữa. 
Khao khát có được căn nhà nhỏ của hai vợ 
chồng trẻ ngày nào nhạt nhoà dần theo gánh 
nặng mưu sinh. 

Chưa thấy xây đã thấy nhà 

Biết tin chương trình “Cùng xây ngôi nhà 
mơ ước” trao tặng cho gia đình mình căn 

N 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/05/08/08/cap-vo-chong-ban-ve-so-trung-can-nha-moi.jpg
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nhà mới, chị Hoa cuối cùng đã hiểu được 
niềm hạnh phúc vỡ oà của những người 
trúng số. Nhà mới của chị sẽ được xây dựng 
trên mảnh đất do chính quyền thị xã Lagi hỗ 
trợ. Khi kiến trúc sư hỏi chị mong muốn căn 
nhà như thế nào, chị hồi tưởng lại mơ ước 
của mình cách đây hơn chục năm. 

Anh Trực và chị Hoa nhận viên gạch đầu tiên cho căn 
nhà mới 

Sau khi tham khảo nguyện vọng của gia 
đình, kiến trúc sư Lý Hoàn Nguyên cho biết: 
“Chúng tôi sẽ phác thảo căn nhà theo như 
mong muốn của gia chủ. Vì là nhà ở miền 
biển nên nền móng chắc chắn, an toàn được 
ưu tiên hàng đầu. Đồng thời nhà vẫn phải 
đáp ứng đầy đủ các tiện ích như phòng bếp, 
phòng khách, 2 phòng ngủ, công trình vệ 
sinh”. 

Căn nhà mới của gia đình anh Trực, chị Hoa 

Anh Trực không tiện đi lại, chị Hoa bận 
kiếm cơm. Hai vợ chồng chưa kịp sắp xếp 
ghé xem nhà xây thế nào thì 2 tuần sau căn 
nhà mới khang trang đã hoàn thiện. Ngày 
nhận nhà, chị Hoa bật khóc: “Đó giờ toàn ở 
đậu, tài sản quý giá nhất là 2 chiếc xe đạp 
người ta cho để đi bán vé số. Có được căn 
nhà mới tôi mừng không tả xiết. Giờ hai vợ 
chồng chỉ mong kiếm được chút vốn chăn 
nuôi gà vịt, cho các con ăn học tới nơi tới 
chốn là đủ mãn nguyện”. 

Ông Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch UBND thị xã Lagi 
trao quà cho gia đình anh Trực 

Trao tặng cho gia đình anh Trực món quà 
tân gia, ông Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch 
UBND thị xã Lagi cho biết: “Gia đình anh 
Trực là một gia đình có hoàn cảnh tương đối 
khó khăn của xã Tân Hải. Hôm nay tôi rất 
mừng vì chương trình Cùng xây ngôi nhà 
mơ ước của HTV giúp cho gia đình anh Trực 
có được căn nhà mới khang trang, mát mẻ. 
Mong rằng nguồn động lực này sẽ giúp gia 
đình anh chị cố gắng làm ăn, gia đình ấm no 
mạnh khoẻ”. 

Là người giám sát quá trình xây dựng căn 
nhà của vợ chồng anh Trực, kiến trúc sư Hồ 
Thanh Nhã không khỏi vui mừng khi căn nhà 
được đưa vào sử dụng: “Mỗi gia đình có một 
hoàn cảnh sống, một khu đất khác nhau. Vì 
thế chúng tôi luôn cố gắng mang đến căn 
nhà tốt và phù hợp nhất với mỗi gia đình. 
Chúng tôi hy vọng sẽ mang nhiều căn nhà 
đến với nhiều gia đình hơn nữa, không chỉ 
riêng tại Bình Thuận mà trên khắp các tỉnh 
thành cả nước”.  

Cùng xây ngôi nhà mơ ước là chương 
trình truyền hình thực tế do Đài truyền hình 
TP.HCM phối hợp với Công ty cổ phần ôtô 
Trường Hải (Thaco) thực hiện. Với mong 
muốn lan toả tấm lòng nhân ái, chương trình 
hiện thực hóa ước mơ và trao tặng nhà cho 
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên 
mọi miền đất nước. 

Chương trình được phát sóng vào 20h45 
tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. 

Trang Nguyễn // 
 https://vietnamnet.vn/.- 2021  

(ngày 8 tháng 5) 

https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/cap-vo-
chong-ban-ve-so-trung-can-nha-moi-

733927.html 
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ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG PHÚ QUÝ HỖ TRỢ CẤP CỨU THUYỀN VIÊN 
GẶP NẠN TRÊN BIỂN 

hiều 15-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu 
cảng Phú Quý (BĐBP Bình Thuận) đã 
tổ chức lực lượng, phương tiện và 

quân y tiếp nhận, hỗ trợ sơ cứu ban đầu và 
di chuyển thuyền viên Kiều Quốc Trung bị tai 
nạn khi đang khai thác hải sản trên biển đến 
Trung tâm y tế Quân dân y huyện Phú Quý 
(Bình Thuận) để cấp cứu và điều trị. 

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý hỗ 
trợ di chuyển thuyền viên Kiều Quốc Trung đi cấp cứu 
và điều trị. Ảnh: Trung Thành  

Theo đó, lúc 7 giờ ngày 15-5, tàu cá BV 
98426 Ts, công suất 900CV, hành nghề giã 
cào, trên tàu có 17 lao động do anh Dương 
Văn Cảnh (sinh năm 1975, trú tại Vĩnh 
Lương, Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền 
trưởng, khi tàu đang khai thác hải sản trên 
biển tại tọa độ 10ᵒ26’N-108ᵒ21’E (cách đảo 
Phú Quý khoảng 32 hải lý theo hướng Tây 

Nam) thì dây cảo bị đứt, văng vào mặt và 
chân thuyền viên Kiều Quốc Trung (sinh 
năm 1991, trú tại Hòa Mỹ, Phúc Hiệp, Hậu 
Giang), khiến anh Trung bất tỉnh. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, thuyền 
trưởng tàu BV 98426 Ts đã trình báo vụ việc 
với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú 
Quý, đồng thời đề nghị được hỗ trợ đưa 
thuyền viên bị nạn đi cấp cứu và điều trị. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã 
hướng dẫn thuyền trưởng di chuyển tàu vào 
đảo Phú Quý. Đến 13 giờ 30 phút cùng 
ngày, tàu BV 98426 Ts đã đưa thuyền viên 
cập cảng Phú Quý. Đồn Biên phòng cửa 
khẩu cảng Phú Quý tổ chức lực lượng, 
phương tiện và quân y tiếp nhận, hỗ trợ sơ 
cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung 
tâm y tế Quân dân y huyện Phú Quý để cấp 
cứu và điều trị. 

Hiện, sức khỏe thuyền viên Kiều Quốc 
Trung đã cơ bản ổn định. 

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

(ngày 15 tháng 5) 

https://www.bienphong.com.vn/don-bien-
phong-cua-khau-cang-phu-quy-ho-tro-cap-

cuu-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-
post439819.html

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

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC: TẤM LÒNG THẦY GIÁO HIẾN THẬN CHO NGƯỜI XA LẠ   

ỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục, 
gương mẫu đi đầu trong các hoạt 
động xã hội. Đó là tấm gương mẫu 

mực của thầy giáo Nguyễn Như Diệp, một 
điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
giai đoạn 2016-2021 tại tỉnh Bình Thuận.   

Bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến 
cho sự nghiệp trồng người, gần 28 năm 
công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ, 
đơn vị khác nhau, nhưng ở cương vị nào 
thầy Nguyễn Như Diệp (sinh năm 1973), 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lương 

Thế Vinh, xã Đức Tín, huyện Đức Linh (tỉnh 
Bình Thuận) cũng tận tâm, tận tụy với công 
việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao.  

Đức Tín là một xã nghèo với đa số người 
dân làm nông nghiệp, lại có đông đồng bào 
dân tộc thiểu số. Là Bí thư Chi bộ, Hiệu 
trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Như Diệp 
luôn trăn trở về trách nhiệm của mình đối với 
sự nghiệp giáo dục. Thầy Diệp cùng Ban 
Giám hiệu nhà trường xây dựng, triển khai 
kế hoạch hoạt động, nền nếp dạy học sát với 
tình hình thực tế của học sinh địa phương và 

C 

N 
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thực tế nhà trường như: Giải pháp giúp học 
sinh dân tộc thiểu số tích cực tham gia học 
tập môn Toán; dạy học môn Toán như thế 
nào cho tốt; triển khai sâu rộng cuộc vận 
động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và 
bệnh thành tích trong giáo dục", "Nói không 
với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh 
ngồi nhầm lớp"…  

Thầy Nguyễn Như Diệp, Hiệu trưởng Trường Trung 
học cơ sở Lương Thế Vinh, xã Đức Tín, huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. Ảnh: bdt.binhthuan.gov.vn 

Bên cạnh đó, thầy giáo Nguyễn Như Diệp 
luôn tạo động lực cho đội ngũ giáo viên nhà 
trường có cơ hội phát triển về năng lực cũng 
như sở trường cá nhân; đồng thời giao 
quyền tự chủ cho giáo viên trong việc xây 
dựng kế hoạch môn học, bài giảng, đảm bảo 
đúng quy định về số tiết; chỉ đạo việc bổ 
sung những kiến thức mới để nâng cao hiệu 
quả giảng dạy, từ đó chất lượng dạy và học 
ngày càng được cải thiện.  

Xác định việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có 
ý nghĩa hết sức quan trọng, trong những 
năm qua, thầy và trò Trường Trung học cơ 
sở Lương Thế Vinh luôn đẩy mạnh học tập 
và làm theo lời Bác. Các phong trào thi đua 
“Học tập và làm theo lời Bác” luôn được thầy 
Hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu cụ thể hóa, 
gắn với nội dung yêu cầu đổi mới giáo dục - 
đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, đổi 
mới kiểm tra, đánh giá học sinh. Việc “làm 
theo” được cụ thể hóa bằng các hành động 
thông qua các phong trào như: xây dựng 
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 
“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, 
tự học và sáng tạo”…  

Từ suy nghĩ, nhận thức đã chuyển biến 
thành hành động, thầy Diệp cùng đội ngũ 
cán bộ, thầy cô giáo không dùng bạo lực hay 
những lời nói không đúng mực trong cư xử 
với học sinh. Đối với những học sinh cá biệt, 
muốn bỏ học giữa chừng, thầy cô giáo trong 
trường dùng lòng vị tha, bao dung và chân 
tình để khuyên răn, cảm hóa và giúp đỡ các 
em tiếp tục đến trường. Thầy Nguyễn Như 
Diệp chia sẻ: "Học và làm theo Bác, không 
gì hơn là bản thân tôi tự nêu gương, dạy thật 
tốt, sống thật tốt, tự soi rọi mình để sửa chữa 
và hoàn thiện. Chúng tôi mong muốn dành 
tình yêu thương, sự bao dung để dạy dỗ các 
thế hệ học trò của mình. Để từ đó, lòng yêu 
thương, sự sẻ chia được nuôi dưỡng, lan 
tỏa từ chính ngôi trường của chúng tôi".  

Sinh thời Bác Hồ dạy: “Phải xuất phát từ 
lòng yêu thương nhân dân mà làm những 
việc có thể nhằm làm giảm bớt đau thương 
cho họ”. Khắc ghi lời dạy đó, thầy giáo Diệp 
đã luôn thầm lặng giúp đỡ những người 
bệnh tật, hoạn nạn, những học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn… Hơn 10 năm trở lại đây, 
trích từ tiền lương ít ỏi của nhà giáo, thầy 
Diệp cùng các nhà hảo tâm chăm lo “nồi 
cháo từ thiện” hàng tháng ở Bệnh viện Đa 
khoa Nam Bình Thuận; thường xuyên gom 
góp quần áo cho người nghèo và học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nhà 
hảo tâm tặng học bổng và giúp đỡ học sinh 
nghèo, tham gia hiến máu nhân đạo… 

Câu chuyện cảm động và không bao giờ 
quên trong hành trình thiện nguyện của thầy 
giáo Diệp là ông đã hiến tặng một quả thận 
của mình để mang lại sự sống cho người 
khác. Thầy giáo Diệp nhớ lại, mặc dù đã 
đăng ký hiến tặng thận từ trước nhưng năm 
2018, trong một lần tình cờ gặp tại Bệnh viện 
Đa khoa Nam Bình Thuận, thầy Diệp mới 
biết được chị Nguyễn Thị Lụa, khu phố 2, thị 
trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình 
Thuận, đang chạy thận và chưa tìm được 
người hiến thận, thầy Diệp đã tình nguyện 
hiến thận cho chị Lụa. Sau nhiều thủ tục, các 
chỉ số xét nghiệm đều tương thích, ca ghép 
thận được tiến hành và thành công.  

Khi nhắc về câu chuyện này, thầy Diệp 
kể: "Thời điểm đó, đã không ít lời khen tiếng 
chê, cùng sự hồ nghi về chuyện hiến thận. 
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Họ cho rằng mình “điên rồ”, “chơi ngông” vì 
bỗng nhiên đem quả thận quý giá, sức khỏe 
tặng cho người dưng. Đáp lại, tôi chỉ cười và 
làm đúng cái tâm của mình, bởi từ nhỏ, từng 
chứng kiến những người nghèo, những 
người bệnh tật ốm đau, không thể cứu chữa, 
bản thân luôn mong muốn sẵn sàng giúp 
người, giúp đời nếu có thể".  

Đến nay, đã gần 3 năm sau ca mổ, cả chị 
Lụa và thầy Diệp đều khỏe mạnh. Câu 
chuyện người thầy giáo ở vùng quê nghèo 
hết lòng vì những học trò nghèo, vì những 
hoàn cảnh hoạn nạn… tiếp tục được kể lại 
như một cách để lan tỏa những hành động 
đẹp, ý nghĩa cho đời. Âm thầm trao đi sự yêu 
thương và gom góp về những thanh thản, an 
vui trong lòng, thầy giáo Diệp khiêm tốn cho 
rằng, làm việc thiện là điều tự nhiên và 
không có gì to tát.  

Với những đóng góp của mình, thầy giáo 
Nguyễn Như Diệp đã được các cấp chính 
quyền địa phương khen thưởng cùng nhiều 
Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, mới đây, 
thầy Diệp là cá nhân duy nhất của tỉnh đã 
được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ vì những thành tích tiêu biểu trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Có thể nói, tấm gương 
thầy giáo Nguyễn Như Diệp là một bông hoa 
tươi thắm, góp thêm sắc màu vào vườn hoa 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh cần được biểu 
dương, nhân rộng. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2021 
(ngày 19 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-
tot/hoc-va-lam-theo-bac-tam-long-thay-

giao-hien-than-cho-nguoi-xa-la-
20210519135423484.htm 

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

HỘI THAO THỂ DỤC, THỂ THAO LLVT TỈNH BÌNH THUẬN: VƯƠN TỚI 
NHỮNG TẦM CAO MỚI 

au nhiều ngày đua tranh sôi nổi từ 
vòng loại ở các cụm đến thi đấu tập 
trung, Hội thao thể dục, thể thao LLVT 

tỉnh Bình Thuận năm 2021 đã xác lập nhiều 
thành tích mới, những kỷ lục của các mùa 
thể thao trước được thay thế với thành tích 
cao hơn. Sức trẻ, sự tự tin đã làm nên chiến 
thắng. 

Thi đấu bóng chuyền. 

Trung úy Đỗ Duy Thanh, đoàn vận động 
viên các đơn vị trực thuộc Ban CHQS huyện 
Phú Quý hoàn thành nội dung bơi vũ trang 
100m với 128 giây, phá kỷ lục của các hội 

thao trước đây do Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
tổ chức. Kết quả này làm nên thành tích nhất 
toàn đoàn, nhất cá nhân, nhất đồng đội môn 
bơi vũ trang trong hội thao thể dục, thể thao 
năm 2021. Trung úy Đỗ Duy Thành cho biết: 
“Để nâng cao trình độ chiến đấu bảo vệ đảo 
trong mọi tình huống, các bộ, chiến sĩ trên 
đảo Phú Quý ai cũng ra sức luyện tập để giỏi 
bơi lội. Đến với hội thao chúng tôi được 
tuyển chọn và tập luyện thường xuyên, nên 
thành tích toàn đội khá đồng đều”. 

Với các nội dung thi đấu chiến sĩ khỏe, 56 
vận động viên của 14 đội phát huy sở trường 
của mình, với sức trẻ bứt phá vượt lên. Sự 
hồ hởi của toàn đội, của vận động viên mỗi 
khi vượt lên giành thành tích cao được thể 
hiện qua nụ cười, ánh mắt, sự cổ vũ reo hò 
nhiệt tình. 

Trung tá Dương Thái Sơn, Phó Chỉ huy 
trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn 
vận động viên Ban CHQS huyện Tuy Phong 
chia sẻ: “Từng vận động viên có thế mạnh 
riêng, người giỏi nhảy, chạy thì co tay xà đơn 
yếu hoặc ngược lại. Chúng tôi có chương 

S 

https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/hoc-va-lam-theo-bac-tam-long-thay-giao-hien-than-cho-nguoi-xa-la-20210519135423484.htm
https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/hoc-va-lam-theo-bac-tam-long-thay-giao-hien-than-cho-nguoi-xa-la-20210519135423484.htm
https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/hoc-va-lam-theo-bac-tam-long-thay-giao-hien-than-cho-nguoi-xa-la-20210519135423484.htm
https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/hoc-va-lam-theo-bac-tam-long-thay-giao-hien-than-cho-nguoi-xa-la-20210519135423484.htm


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -62- 
 

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

trình, kế hoạch tổ chức luyện tập riêng cho 
từng vận động viên để nâng thành tích đều 
ở các môn. Huấn luyện viên luôn theo dõi sát 
từng vận động viên để huấn luyện, giúp anh 
em phân sức trong thi đấu”. Từ sự đầu tư và 
thi đấu hợp lý, sự nỗ lực của các vận động 
viên, Ban CHQS huyện Tuy Phong đạt giải 
nhì toàn đoàn, đạt giải nhất cá nhân, đồng 
đội môn chiến sĩ khỏe và giải nhì việt dã. 
Binh nhất Nguyễn Thiện Thái, Trung đội Cù 
Lao Câu, đạt giải nhất Chiến sĩ khỏe, xác lập 
kỷ lục mới, vượt qua kỷ lục năm 2020 đến 
gần 300 điểm chia sẻ: “Công tác trên cù lao, 
ngoài huấn luyện, tuần tra, gác, công tác, 
anh em chủ động rèn luyện thể lực. Tập 
chạy trên cát, nhảy xa trên bãi biển vào mỗi 
sáng, chiều. Tích cực luyện tập, kết hợp 
đúng kỹ thuật và chia đều lực trong thi đấu 
đã giúp đội chiến sĩ khỏe của đơn vị tôi vượt 
xa các đơn vị bạn”. 

Đối với 5 môn thể thao quân sự, quốc 
phòng, các vận động viên là sỹ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sĩ 
với sức trẻ, kỹ thuật thành thạo, tính kỷ luật 
và đoàn kết đua tranh quyết liệt từng giây, 
trên đường đua, nhất là ở các nội thi đấu của 
chiến sĩ khỏe, vượt vật cản K16, bơi vũ 
trang, chạy vượt vật cản 3.000m, chạy việt 
dã. 

Nhờ có sự chuẩn bị và triển khai ngay từ 
đầu năm, nên các cơ quan, đơn vị có sự đầu 
tư, tuyển chọn vận động viên để huấn luyện, 
luyện tập dài ngày. Công tác huấn luyện 
quân sự chú trọng nâng cao trình độ huấn 
luyện cho các lực lượng thuộc quyền và qua 
đây phát hiện, tổ chức tập luyện bổ sung cho 
cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu của các môn 
để nâng cao thành tích. Với sự đầu tư từ cơ 

sở và nỗ lực trong thi đấu của các vận động 
viên, ở 5 môn thể thao quân sự đều xác lập 
những thành tích mới cao hơn nhiều so với 
các năm trước, nhất là ở 4 nội dung thi đấu 
của chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, vượt vật cản 
K16... 

Với các môn thể thao quần chúng gồm 
bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, Bộ CHQS 
tỉnh chia thành 3 cụm thi đấu vòng loại ở cơ 
sở và tuyển chọn đội nhất, nhì ở vòng loại 
để thi đấu chung kết. Kết quả nhất môn cầu 
lông thuộc về Ban CHQS huyện Tánh Linh, 
nhất bóng chuyền, bóng bàn thuộc về đội cơ 
quan các phòng, ban Bộ CHQS tỉnh. 

Căn cứ vào thành tích thi đấu của các vận 
động viên, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận tuyển 
chọn và thành lập đội tuyển, tiến hành huấn 
luyện để tham gia hội thao cấp Quân khu và 
toàn quân. Đồng thời, qua hội thao tổ chức 
rút kinh nghiệm, đánh giá công tác huấn 
luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu 
trong LLVT tỉnh. 

 Kết quả hội thao, Bộ CHQS tỉnh trao giải 
nhất toàn đoàn cho Ban CHQS huyện Phú 
Quý; huyện Tuy Phong giải nhì và Hàm 
Thuận Bắc giải ba. Trao 26 bộ huy chương 
cho cá nhân và đồng đội đạt giải nhất, nhì, 
ba của các nội dung thi đấu. 

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

(ngày 17 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/hoi-thao-the-duc-
the-thao-llvt-tinh-binh-thuan-vuon-toi-

nhung-tam-cao-moi-1206609492-
0022857s35210gs

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

KHEN THƯỞNG 1 THIẾU ÚY CÔNG AN DŨNG CẢM CỨU NGƯỜI TRÊN BIỂN 

hấy nạn nhân đang bị sóng nhấn chìm 
cách bờ khoảng 100 m, Thiếu úy Châu 
đã dũng cảm vượt sóng lớn cứu sống 

nạn nhân.  

Ngày 20-5, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận 
cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Bộ 
trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 
Thiếu úy Trần Minh Châu, công tác tại Đội 

An ninh, Công an thị xã La Gi vì đã dũng cảm 
cứu sống người đuối nước trên biển. 

Trước đó, chiều 18-5, thừa ủy quyền của 
Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn 
Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình 
Thuận đã trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng 
cảm” của Ban chấp hành Trung ương Đoàn 

T 

https://baoquankhu7.vn/hoi-thao-the-duc-the-thao-llvt-tinh-binh-thuan-vuon-toi-nhung-tam-cao-moi-1206609492-0022857s35210gs
https://baoquankhu7.vn/hoi-thao-the-duc-the-thao-llvt-tinh-binh-thuan-vuon-toi-nhung-tam-cao-moi-1206609492-0022857s35210gs
https://baoquankhu7.vn/hoi-thao-the-duc-the-thao-llvt-tinh-binh-thuan-vuon-toi-nhung-tam-cao-moi-1206609492-0022857s35210gs
https://baoquankhu7.vn/hoi-thao-the-duc-the-thao-llvt-tinh-binh-thuan-vuon-toi-nhung-tam-cao-moi-1206609492-0022857s35210gs
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Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 
Thiếu úy Trần Minh Châu. 

Thiếu úy Trần Minh Châu (cầm hoa) nhận Huy hiệu 
Tuổi trẻ dũng cảm. 

Chủ tịch UBND thị xã La Gi cũng tặng giấy 
khen hành động dũng cảm của Thiếu úy 
Trần Minh Châu. 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận biểu 
dương hành động cứu người của Thiếu úy 
Trần Minh Châu và nhấn mạnh đây là hành 
động dũng cảm, không ngại hiểm nguy, sẵn 
sàng bảo vệ tính mạng cho người gặp nạn, 
tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến 
sĩ Công an trong lòng nhân dân. 

Trước đó, vào ngày 25-4, tại khu vực biển 
Đồi Dương (phường Bình Tân, thị xã La Gi) 
trong lúc đang tập thể dục trên bờ biển, anh 
Châu nghe tiếng hô hoán có người đang bị 
sóng nhấn chìm.  

 
Thiếu úy Châu cứu sống và đưa nạn nhân vào bờ. 

Thời điểm trên, bãi biển khá đông người 
nhưng do sóng lớn, không ai tiếp cứu được. 
Quan sát thấy cách bờ khoảng 100 m có một 
thanh niên đang chới với vì bị dòng nước 
xoáy kéo ra xa bờ và đang đuối dần. 

Nhìn thấy trên bờ có chiếc phao, lập tức 
anh Châu vội chụp lấy rồi băng mình phóng 
xuống biển. Sau đó anh Châu cố gắng tiếp 
cận quăng phao cho người thanh niên rồi dìu 
nạn nhân vượt sóng vào bờ. 

Được biết, người thanh niên may mắn 
được cứu sống là anh Trịnh Phú Hoài, ngụ 
phường Bình Tân, thị xã La Gi. Sau đó khi 
biết người đã dũng cảm cứu sống mình, anh 
Hoài đã đến trụ sở Công an thị xã La Gi để 
gặp, cảm ơn ân nhân. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 20 tháng 5) 

https://plo.vn/thoi-su/khen-thuong-1-
thieu-uy-cong-an-dung-cam-cuu-nguoi-tren-

bien-986559.html 

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

KHEN THƯỞNG CÔ SINH VIÊN TỰ GIÁC KHAI BÁO, CÁCH LY TẬP TRUNG 

ô sinh viên đang trên đường thăm 
người thân đã chủ động thực hiện 5K 
và khai báo y tế ngay khi xuống xe. 

Chiều ngày 8-5, ông Nguyễn Trung Trực, 
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình 
Thuận đã ký khen thưởng đột xuất, tặng giấy 
khen cho cô H, ca F1 đang cách ly tập trung 
về trách nhiệm với cộng đồng, tự giác khai 
báo. 

Ngoài tặng giấy khen cho cô H; Chủ tịch 
UBND huyện Tuy Phong cũng tặng giấy 

khen cho ông ngoại của cô H, ngụ Vĩnh Tân, 
Tuy Phong và Tổ điều tra dịch tễ, Trung tâm 
Y tế huyện Tuy Phong. 

Như PLO đã đưa, khuya qua 7-5, theo 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận 
đã có thêm hai ca F1 liên quan Bar New 
Phương Đông và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 
Trung ương đến Tuy Phong và Hàm Thuận 
Nam (Bình Thuận) xét nghiệm đều có kết 
quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 

C 

https://plo.vn/tags/SHV5IEhp4buHdSBUdeG7lWkgVHLhursgRMWpbmcgQ-G6o20=/huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam.html
https://plo.vn/tags/SHV5IEhp4buHdSBUdeG7lWkgVHLhursgRMWpbmcgQ-G6o20=/huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam.html
https://plo.vn/tags/IFRoaeG6v3Ugw5p5IFRy4bqnbiBNaW5oIENow6J1/thieu-uy-tran-minh-chau.html
https://plo.vn/tags/IFRoaeG6v3Ugw5p5IFRy4bqnbiBNaW5oIENow6J1/thieu-uy-tran-minh-chau.html
https://plo.vn/tags/IMSQ4buTaSBExrDGoW5n/doi-duong.html
https://plo.vn/tags/IEPhu6l1IFPhu5FuZw==/cuu-song.html
https://plo.vn/thoi-su/khen-thuong-1-thieu-uy-cong-an-dung-cam-cuu-nguoi-tren-bien-986559.html
https://plo.vn/thoi-su/khen-thuong-1-thieu-uy-cong-an-dung-cam-cuu-nguoi-tren-bien-986559.html
https://plo.vn/thoi-su/khen-thuong-1-thieu-uy-cong-an-dung-cam-cuu-nguoi-tren-bien-986559.html
https://plo.vn/tags/IE5ndXnhu4VuIFRydW5nIFRy4buxYw==/nguyen-trung-truc.html
https://plo.vn/tags/R2nhuqV5IEtoZW4=/giay-khen.html
https://plo.vn/tags/R2nhuqV5IEtoZW4=/giay-khen.html
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_20/cuu_bsns.jpg
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Đại diện UBND huyện Tuy Phong trao giấy khen cho H 

Bình Thuận tiếp tục tạm thời thở phào nhẹ 
nhõm và điều đáng biểu dương là ca F1 của 
H, một cô sinh viên trẻ tuổi. Từ Quảng 
Ngãi H đón xe khách vào Bình Thuận thăm 
người thân. Trên xe khi nghe Bộ Y tế công 
bố ca bệnh 3067 tại tỉnh Quảng Ngãi có liên 
quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New 
Phương Đông, Đà Nẵng. 

Do ở cùng địa bàn cư trú, lập tức H đã 
chủ động thực hiện 5K ngay trên xe. Suốt 
hành trình, cô bé chủ động giữ khoảng cách, 
đeo khẩu trang, ngồi 1 mình ở cuối xe, thực 
hiện thông điệp 5K. 

Thậm chí khi xe ghé điểm dừng chân dọc 
quốc lộ 1A địa phận tỉnh Phú Yên để ăn cơm, 
H chỉ nhấm nháp chút bánh mang theo, 
không xuống xe và chủ động gọi điện thoại 
về cho người thân. 17g10 ngày 6-5, xe dừng 
ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận, H được 
ông ngoại đón và chở thẳng đến cơ sở y tế 
để khai báo. 

Sau khi về nhà ngoại, H tự cách ly tại nhà 
(ở phòng riêng), không tiếp xúc với bất kỳ ai 
và không đi ra khỏi nhà. H còn hướng dẫn 
những người cùng gia đình tự theo dõi sức 
khỏe, thực hiện khai báo y tế, thực hiện 5K 
theo quy định của Bộ Y tế cho đến khi được 
đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. 

Trao đổi nhanh với PLO, bác sĩ Nguyễn 
Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ 
đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình 
Thuận cho biết, việc H tự giác khai báo là 
việc làm đầy trách nhiệm cần được biểu 
dương. 

 

Tặng giấy khen cho ông ngoại cô H 

“Việc làm đầy trách nhiệm với bản thân, 
gia đình, cộng đồng của H xứng đáng được 
khen thưởng và nhân rộng”, ông Nguyễn 
Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phong chia sẻ. 

Tặng giấy khen cho Tổ điều tra dịch tễ 

Rõ ràng nếu ai cũng sống có trách nhiệm 
với bản thân, với cộng đồng như H, thì đại 
dịch COVID-19 khó có thể tấn công, lây lan 
nhanh được. Trách nhiệm với cộng đồng là 
phương pháp đúng đắn nhất để bảo vệ sức 
khỏe, tính mạng cá nhân và chỉ cần chủ 
quan, lơ đễnh, sơ sót chỉ của 1 cá nhân thôi, 
tất cả đều có thể gây ra hậu quả khôn lường. 

Cảm ơn H, cảm ơn trách nhiệm vì cộng 
đồng của bạn! 

 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 
(ngày 8 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/khen-thuong-co-
sinh-vien-tu-giac-khai-bao-cach-ly-tap-

trung-983755.html 

 

 

https://plo.vn/tags/IFNpbmggVmnDqm4=/sinh-vien.html
https://plo.vn/tags/IEg=/h.html
https://plo.vn/tags/IE5ldyBQaMawxqFuZyDEkMO0bmc=/new-phuong-dong.html
https://plo.vn/tags/IE5ldyBQaMawxqFuZyDEkMO0bmc=/new-phuong-dong.html
https://plo.vn/xa-hoi/khen-thuong-co-sinh-vien-tu-giac-khai-bao-cach-ly-tap-trung-983755.html
https://plo.vn/xa-hoi/khen-thuong-co-sinh-vien-tu-giac-khai-bao-cach-ly-tap-trung-983755.html
https://plo.vn/xa-hoi/khen-thuong-co-sinh-vien-tu-giac-khai-bao-cach-ly-tap-trung-983755.html
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KHEN THƯỞNG THẦY GIÁO KỊP THỜI CỨU HỌC SINH BỊ TAI NẠN 
 

gày 17-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Thuận Lê Tuấn Phong đã ký Quyết 
định khen thưởng thầy giáo Võ Văn 

Cư, giáo viên trường THPT Nguyễn Văn 
Trỗi (huyện Tánh Linh), đã kịp thời cứu một 
học sinh của trường bị tai nạn giao thông. 

Thầy giáo Võ Văn Cư, trường THPT Nguyễn Văn 
Trỗi, huyện Tánh Linh (Bình Thuận). (Ảnh: CTV) 

Quyết định khen thưởng của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ: ông Võ Văn 
Cư, giáo viên trường THPT Nguyễn Văn 
Trỗi, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong 
việc cứu người bị tai nạn giao thông. Kèm 
theo tiền thưởng bằng một lần mức lương 
cơ sở. 

Trước đó, vào trưa 26-4, em Nguyễn 
Thanh Hải, học sinh lớp 10 trường THPT 
Nguyễn Văn Trỗi chạy xe máy 50 phân khối 
trên đường đi học về bị ngã xe bị thương khá 
nghiêm trọng. 

Phát hiện học sinh của trường bị nạn, 
thầy Cư đã nhanh chóng đưa em Hải đi cấp 
cứu tại Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận. 
Tại đây, em Hải được chuẩn đoán dập gan 
và lách, máu tràn ổ bụng. 

Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định cần 
phải phẫu thuật ngay, nhưng bệnh viện 
không đủ lượng máu cần thiết; còn nếu 
chuyển ngay vào Bệnh viện tuyến trên ở TP 
Hồ Chí Minh sẽ nguy hiểm đến tính mạng 
Hải vì máu tràn nhiều trong ổ bụng. 

Lúc này cha mẹ em Hải đang ở xa không 
thể tới bệnh viện kịp. Thầy Cư quyết định xin 
bệnh viện cho em được mổ tại chỗ và cam 

kết sẽ huy động đủ lượng máu theo yêu cầu 
của bệnh viện. 

Ngay sau đó, thầy Cư đã thông báo cho 
nhà trường, huy động thầy cô và học sinh 
trong trường nhanh chóng lên bệnh viện 
hiến máu, nhờ đó ca mổ cấp cứu cầm máu 
cho em Hải thành công. Em Hải được cứu 
sống bằng tình thương của thầy Cư cùng 
các thầy cô và học sinh của trường THPT 
Nguyễn Văn Trỗi. 

Ngay hôm sau, em Hải được chuyển tiếp 
vào Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện tiếp 
phẩu thuật cắt bỏ một lá gan và phần lách bị 
dập, thoát cơn nguy kịch. Đến nay, sức khỏe 
của em Hải đang dần bình phục và đã được 
cho về dưỡng bệnh tại nhà. 

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần cứu 
người của thầy Cư. Nếu không có sự can 
đảm, thay cha mẹ em quyết định kịp thời và 
huy động đủ lượng máu, ca mổ cấp cứu ban 
đầu cho em sẽ khó thành công” - Bác sĩ Hồ 
Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa 
Nam Bình Thuận nói. 

Câu chuyện thầy cứu trò có sức lan tỏa 
mạnh. Những ngày qua, em Nguyễn Thanh 
Hải đã được nhiều cá nhân và đơn vị quyên 
góp hỗ trợ kinh phí điều trị với tổng số tiền 
84 triệu đồng. 

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Bình 
Thuận Phan Đoàn Thái cho biết, việc cứu 
học trò của thầy Cư có sức lan tỏa rất lớn 
trong ngành ở thời điểm này. Đây là tấm 
gương sáng về sự can đảm và lòng tốt của 
thầy đối với học trò. “Sở cũng sẽ khen 
thưởng cho bốn thầy cô và một em học sinh 
trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã có nghĩa 
cử cao đẹp, trực tiếp hiến máu cứu người”. 

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

 (ngày 17 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-
hoi/khen-thuong-thay-giao-kip-thoi-cuu-hoc-

sinh-bi-tai-nan-646447/ 

 

 

N 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khen-thuong-thay-giao-kip-thoi-cuu-hoc-sinh-bi-tai-nan-646447/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khen-thuong-thay-giao-kip-thoi-cuu-hoc-sinh-bi-tai-nan-646447/
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LLVT BÌNH THUẬN XÂY TẶNG 6 NHÀ “TÌNH NGHĨA QUÂN – DÂN” 

gày 12/5, Ban CHQS huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khởi 
công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân 

– dân” cho gia đình quân nhân tham gia 
nghĩa vụ quân sự. Đại tá Ngô Minh Lực, 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận dự và 
động thổ khởi công. 

 

Khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân – dân”. 

 Ngôi nhà gia đình bà K’Thị Hòm và ông 
K’Văn Huỳnh ở thôn 2, xã Đông Giang, 
huyện Hàm Thuận Bắc đã xuống cấp, dột 
nát, xiêu vẹo. Tuy cuộc sống còn khó khăn 
nhưng gia đình bà K’Thị Hòm động viên con 
trai K’Văn Tỉnh tình nguyện nhập ngũ, hiện 
Tỉnh là chiến sĩ Lữ đoàn 25. Ban CHQS 

huyện Hàm Thuận Bắc hỗ trợ 50 triệu đồng 
cùng với tích lũy của gia đình, Ban CHQS 
huyện đứng ra xây dựng ngôi nhà “Tình 
nghĩa quân – dân” tặng gia đình có chỗ ở 
khang trang. 

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Ngô 
Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu 
Ban CHQS huyện phối hợp với gia đình 
chọn nhà thầu, giám sát thi công thật tốt. 
Huy động cán bộ, chiến sĩ, dân quân xã 
Đồng Giang giúp công phụ hồ, san nền; kêu 
gọi các nhà hảo tâm ủng hộ thêm vật tư để 
đóng góp xây ngôi nhà “Tình nghĩa quân – 
dân” đẹp, bền vững thắm tình quân - dân 
đúng như tên gọi của ngôi nhà. 

Từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh Bình 
Thuận xây tặng 6 ngôi nhà “Tình nghĩa quân 
– dân”, tặng các gia đình là người dân tộc 
thiểu số, các giáo dân có hoàn cảnh khó 
khăn, góp phần vun đắp tình quân - dân gắn 
bó keo sơn. 

                                                                  
                   Duy Thỉnh // 

https://baoquankhu7.vn.- 2021 
 (ngày 12 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/llvt-binh-thuan-
xay-tang-6-nha-tinh-nghia-quan-dan--

1602301724-0022792s34710gs

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

LỐI ĐI NÀO CHO LÀNG GỐM CHĂM BÌNH THUẬN? 

àng Chăm Bình Đức, xã Phan Hiệp, 
huyện Bắc Bình là làng gốm thủ công 
duy nhất còn lại ở Bình Thuận. Thế 

nhưng làng nghề này đang bị mai một vì 
thiếu nguồn nguyên liệu, sản phẩm không có 
đầu ra. 

Nguyên liệu làm gốm ngày càng khan 
hiếm 

Trong ký ức người dân, làng gốm truyền 
thống Bình Đức luôn nhộn nhịp bởi cảnh xe 
hàng ra vào làng để mua bán gốm. Đàn ông 
trong làng thì tất bật gùi đất, kiếm củi, còn 
đàn bà thì gò lưng sàng đất, nhào đất, nặn 
gốm. Hồi trước ở Bình Đức nhà nhà làm 
gốm, người người làm gốm. Cái nghề “mẹ 

truyền con nối” này mang lại cuộc sống khá 
đủ đầy cho người Chăm ở nơi đây. Song đó 
là câu chuyện của 10 năm trước. Giờ đây 
quy mô sản xuất của làng gốm Bình Đức 
đang thu hẹp dần, số hộ theo nghề từ 100 
nay chỉ còn 64 hộ. 

Ông Trần Xuân Phong, Phó Giám đốc 
Bảo tàng Bình Thuận cho rằng, nguyên nhân 
là do giá thành sản phẩm rẻ, sức tiêu thụ 
kém. Sản phẩm gốm làm ra chưa có thị 
trường tiêu thụ, họ phải tự tìm thị trường bán 
lẻ. Nhà nước chưa can thiệp, chưa quan tâm 
tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm cho 
bà con. Và sản phảm bà con làm ra chủ yếu 
là đồ gia dụng. 

N 
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Đất sét để làm gốm giờ trở nên khan hiếm. 

Không chỉ nan giải về vấn đề đầu ra mà 
hiện nay nguồn nguyên liệu làm gốm như 
đất sét, củi nung đang thiếu hụt nghiêm 
trọng. Vì thiếu hụt nguyên liệu nên giá mỗi 
xe bò đất sét trước đây khoảng 300.000 - 
400.000 đồng thì nay tăng lên từ 500.000 - 
600.000 đồng. Giá đất sét tăng cao như vậy 
nhưng không phải muốn mua là có bởi tìm 
đất sét giờ rất khó khăn. 

Loay hoay tìm lối ra 

Trước thực trạng trên, tháng 12/2020, 
UBND huyện Bắc Bình đã chỉ đạo các ngành 
chức năng và đại diện một số hộ dân làm 
gốm tiến hành khảo sát để tìm mỏ đất sét. 
Qua khảo sát xác định khu vực thuộc thôn 
Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình có 
trữ lượng đất sét tương đối lớn, phù hợp làm 
nguyên liệu gốm. Tuy nhiên, mỏ đất sét trên 
lại thuộc đất quốc phòng do Ban Chỉ huy 
quân sự huyện Bắc Bình quản lý. 

Ông Huỳnh Duy Khôi, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, 
huyện đã có đề nghị Sở Xây dựng báo cáo 
lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan để 
xem xét: Sở Xây dựng cũng đã có văn bản 
gửi UBND tỉnh báo cáo trường hợp này. Do 
đặc tính của mỏ sét phục vụ cho gốm khác 
với mỏ sét phục vụ làm gạch thông thường 
nên cũng đề nghị cập nhật, bổ sung, có thể 
dành phần diện tích 3ha này để cho bà con 
khai thác khoáng sản về sét theo Luật 
Khoáng sản. 

Còn ông Võ Văn Hoà - Giám đốc Sở Công 
thương Bình Thuận cho rằng, ngoài vấn đề 
nguyên liệu thì tìm kiếm đầu ra cho sản 
phẩm cũng phải được tính đến; đồng thời 

phải có quy hoạch riêng đối với việc sản xuất 
ở làng gốm Chăm Bình Đức. “Phải có nhà 
đầu tư có tâm huyết, không vì kinh doanh, 
mà vì mục đích bảo tồn bảo tàng và phát 
triển nó trong tương lai để phục vụ du lịch thì 
mới có cơ hội vực dậy và phát triển được”, 
ông Hòa nhận định. 

Nghệ nhân Lâm Hùng Sổi bên sản phẩm gốm truyền 
thống. 

Qua tham khảo, được biết làng gốm 
Chăm Bàu Trúc ở Ninh Thuận cũng từng rơi 
vào cảnh khó khăn như làng gốm Bình Đức, 
Bình Thuận nhưng sau thời gian quy hoạch 
phát triển mô hình làng nghề thì làng gốm 
này đã thay đổi diện mạo và ngày càng khởi 
sắc. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cùng với 
việc tìm nguồn nguyên liệu sản xuất, nên tìm 
hiểu đúc rút kinh nghiệm và vận dụng phát 
triển làng gốm Chăm Bình Đức theo như mô 
hình làng gốm Chăm Bàu Trúc để góp phần 
bảo tồn làng gốm Chăm truyền thống của 
Bình Thuận./. 

Làng gốm Bình Đức, Bình Thuận là Di 
sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận 
vào năm 2012 và  đang được Bình Thuận 
xây dựng hồ sơ để trình UNESCO đưa vào 
Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần 
bảo vệ… 

 

Vũ Ngọc // 
https://sao.baophapluat.vn.- 2021 

 (ngày 27 tháng 5) 

https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-
tiet/loi-di-nao-cho-lang-gom-cham-binh-

thuan-21570/
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TẶNG HƠN 400 PHẦN QUÀ CHO GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN  

ưởng ứng chương trình “Bộ đội Biên 
phòng chung tay vì người nghèo-
không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 

02/5, Đồn Biên phòng Tân Thắng, BĐBB 
Bình Thuận đã tổ chức tặng quà cho các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tân 
Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận). 

Trung tá Phạm Ngọc Nguyên, Đồn trưởng đồn Biên 
phòng Tân Thắng tặng quà cho hộ nghèo tại chương 
trình. 

Tại chương trình, hơn 400 phần quà với 
trị giá mỗi suất là 250 nghìn đồng gồm: 2 
thùng mì tôm và 2 hộp khẩu trang đã được 

chỉ huy đơn vị  trao tận tay cho các đối tượng 
là hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

Những phần quà được trao tặng thể hiện 
sự quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm, 
cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong việc chung tay 
cùng các cấp, các ngành và chính quyền địa 
phương chăm lo đời sống cho người nghèo. 

Cũng tại chương trình, cán bộ BĐBP đã 
tuyên truyền cho người dân về tình hình dịch 
Covid-19; các khuyến cáo cũng như thực 
hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong 
phòng chống dịch Covid-19; chế tài xử lý 
cũng như sự cần thiết của việc thực hiện 
nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công 
cộng để phòng chống dịch cho mình và cộng 
đồng. 

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

(ngày 3 tháng 5) 

https://baoquankhu7.vn/tang-hon-400-
phan-qua-cho-gia-dinh-kho-khan-

1069554423-0022657s36210gs

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

TRAO TẶNG ĐIỂM TRƯỜNG – THƯ VIỆN LA BÁ DO BÁO NHÂN DÂN 
VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ 

gày 5-5, hòa chung không khí trang 
trọng các ngày lễ lớn của đất nước 
và dân tộc, UBND huyện Tuy Phong, 

Tỉnh đoàn Bình Thuận, Cơ quan thường trú 
Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh tổ chức 
Lễ khánh thành điểm trường - thư viện La 
Bá (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận). 

Hơn bốn tháng qua kể từ khi Tập đoàn 
Canon tiến hành khảo sát và xây dựng điểm 
trường thôn La Bá, công trình đã được hoàn 
thành (gồm hai phòng học tiêu chuẩn đầy đủ 
trang thiết bị, một nhà vệ sinh, trị giá 570 
triệu đồng) trong niềm vui và sự phấn khởi 
của nhân dân địa phương, của các em học 
sinh dân tộc nghèo và thầy cô giáo hai xã 
Phong Phú, Phan Dũng. Niềm vui ấy càng 
được nhân lên khi Công ty Cổ phần Thiết kế 
xây dựng Thương mại - Trang trí nội thất 
Nhà Đỏ vun đắp thêm khi tiếp tục tham gia 

tài trợ xây phòng thư viện đọc sách cho học 
sinh và nhân dân địa phương (gồm phòng 
đọc sách 6,2m x 5m trị giá 100 triệu đồng) 
dành tặng cho học sinh nghèo những công 
trình điểm trường - thư viện vô cùng ý nghĩa 
này. 

Điểm trường - thư viện La Bá 1, Trường tiểu học Phan 
Dũng, huyện Tuy Phong được xây dựng từ nguồn tài 
trợ của Tập đoàn Canon do Cơ quan thường trực Báo 
Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh vận động tài trợ. 
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Đồng chí Dương Hồng Lâm, Phó Trưởng Cơ quan 
thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh phát biểu 
tại buổi Lễ trao tặng điểm trường thư viện La Bá 1.  

Tại buổi lễ, Quỹ Tâm Nguyện Việt đã trao 
tặng thêm tủ sách, bàn ghế đọc sách, sách 
các loại cho công trình thư viện La Bá. 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong, Tỉnh 
đoàn Bình Thuận, Cơ quan thường trực Báo Nhân 
Dân tại TP Hồ Chí Minh cùng nhà tài trợ cắt băng 
khánh thành điểm trường - thư viện La Bá 1. 

Buổi lễ còn có thêm sự góp mặt của Anh 
hùng Lao động Dương Tú Trinh, nguyên Bí 
thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty 
Lương thực TP Hồ Chí Minh đã không quản 
ngại đường xa, đến tận nơi để trao tặng 

thêm 100 phần quà cho học sinh nơi đây, 
mang thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc; để 
các em học sinh ngày càng học tập tốt, lao 
động giỏi, trở thành người có ích cho xã hội. 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong, nhà tài 
trợ Canon và Tỉnh Đoàn Bình Thuận tháo băng gắn 
biển công trình. 

Anh hùng Lao động Dương Tú Trinh (thứ tư từ trái 
qua) trao tặng xe đạp cho các em học sinh Trường 
tiểu học Phan Dũng (cơ sở La Bá 1).  

Đình Châu – Minh Anh // 
https://nhandan.com.vn.- 2021 

 (ngày 5 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-
duc/trao-tang-diem-truong--thu-vien-la-ba-

do-bao-nhan-dan-van-dong-tai-tro-644681/

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

TRIỂN LÃM ẢNH TƯ LIỆU VỀ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA BÁC 

hân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-
19/5/2021), Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Chi nhánh Bình Thuận tổ chức triển lãm ảnh 
tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của 
Bác và Bác Hồ với bầu cử Quốc hội tại Công 
viên nhà trưng bày của bảo tàng và Khu di 
tích trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ dừng 

chân dạy học trước khi Người ra đi tìm 
đường cứu nước.    

Triển lãm tập trung trưng bày hơn 70 ảnh tư 
liệu về những hình ảnh, sự kiện trong cuộc 
đời và sự nghiệp của Bác, các bản thảo về 
Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu những 
nội dung trong Di chúc thiêng liêng của Bác 
Hồ. Đây là những tư liệu lịch sử quan trọng 
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ghi lại những khoảnh khắc lúc sinh thời của 
chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh 
trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: baobinhthuan.com.vn 

Đặc biệt, triển lãm đã giới thiệu đến công 
chúng, người xem nhiều ảnh tư liệu quý về 
Bác với các cuộc bầu cử Quốc hội. Những 
bức ảnh như: Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu 
bầu cử Quốc hội 1960; Bút tích Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kêu gọi toàn dân đi bầu cử năm 
1946; các tấm thẻ cử tri của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vào các năm 1960, 1963, 1964, 1965, 
1969… đã minh chứng cho những tư tưởng, 
lý luận và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong quá trình tổ chức, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền và các kỳ bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức 
còn trưng bày gần 60 tác phẩm ảnh nghệ 
thuật với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” 
nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử, 
tài nguyên du lịch và con người Bình Thuận. 

Triển lãm nhằm tôn vinh, ngợi ca những 
cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn 
kính và biết ơn vô hạn đối với Người; qua 
đó, động viên cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp 
nhân dân tích cực đẩy mạnh thực hiện có 
hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần 
giáo dục truyền thống cách mạng và lòng 
yêu nước cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là 
thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới hôm nay.  

Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu 
rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc 
bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026, triển lãm là dịp thế hệ trẻ tri ân những 
đóng góp to lớn của Bác Hồ cho một xã hội 
bình đẳng, dân chủ, văn minh; giúp người 
dân thấy rõ quyền, nghĩa vụ của việc tham 
gia bầu cử, góp phần đưa ngày bầu cử thực 
sự trở thành ngày hội đoàn kết của toàn 
dân.  

Triển lãm mở cửa phục vụ người dân từ 
nay đến tháng 6/2021. Bảo tàng Hồ Chí 
Minh Chi nhánh Bình Thuận cũng lưu ý du 
khách khi đến tham quan triển lãm, viếng 
Bác phải tuân thủ nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2021 
(ngày 19 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/trien-lam-anh-
tu-lieu-ve-cuoc-doi-su-nghiep-cua-bac-

20210519125745828.htm 

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

TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN TIÊU BIỂU, GIÀU SÁNG KIẾN  

hiều 22/5, Tỉnh đoàn Bình Thuận phối 
hợp với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh 
tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên 

công nhân tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 
2021.  

Tại buổi lễ, 20 gương thanh niên công 
nhân tiêu biểu đã được vinh danh. Đây là 
những gương mặt trẻ, đầu tàu khởi xướng 
các hoạt động Đoàn, Hội đầy chất trẻ, sáng 
tạo, gắn liền với hiệu quả công việc, công tác 

chuyên môn và trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp. 

Họ đã có những ảnh hưởng nhất định đến 
bạn bè đồng nghiệp và tập thể bằng sự nhiệt 
tâm, giỏi nghề, tinh thần cầu tiến, ý chí mạnh 
mẽ. Bên cạnh đó là nhiều sáng kiến, hoạt 
động không chỉ đóng góp quan trọng trong 
sự phát triển chung của đơn vị, mà còn góp 
phần gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng, 
nhất là các hoạt động thiện nguyện, công 
trình xã hội.  
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Anh Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn cho biết: Thiết thực chào mừng cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026, hưởng ứng Tháng Công nhân 
năm 2021, tuổi trẻ Bình Thuận đã ra sức thi 
đua lập nhiều thành tích trong học tập, lao 
động, công tác, trong đó có lực lượng thanh 
niên công nhân. 

Tuyên dương các thanh niên công nhân tiêu biểu, 

giàu sáng kiến.  

Từ đợt thi đua, nhiều sáng kiến, cải tiến, 
ứng dụng khoa học công nghệ đã được áp 
dụng góp phần tiết kiệm nguyên, nhiên vật 
liệu, thời gian sản xuất, đổi mới, cải tiến kiểu 
dáng, mẫu mã, nâng cao năng suất, chất 
lượng, gia tăng giá trị sản phẩm. Qua đó 
đóng góp một phần công sức giúp doanh 
nghiệp trong tỉnh xây dựng và quảng bá 
thương hiệu, sản phẩm, khẳng định vị thế 
doanh nghiệp Bình Thuận.  

Lễ tuyên dương là dịp để thanh niên, công 
nhân giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
thực tiễn công tác Đoàn - Hội và phong trào 
thanh niên công nhân các đơn vị. Đồng thời 

giới thiệu và nhân rộng các mô hình, giải 
pháp hay của các cá nhân xuất sắc, góp 
phần xây dựng một nguồn nhân lực chất 
lượng cho đất nước. 

Tuyên dương 20 thanh niên công nhân tiêu biểu, giàu 

sáng kiến.  

Trước đó, 20 thanh niên công nhân tiêu 
biểu tỉnh Bình Thuận đã dâng hương viếng 
Bác và báo công với Người tại Bảo tàng Hồ 
Chí Minh, chi nhánh tỉnh Bình Thuận.  

Hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021, 
Tỉnh đoàn Bình Thuận đã đến thăm và trao 
quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh 
khó khăn tại các doanh nghiệp, khu công 
nghiệp trên địa bàn. Hoạt động này thể hiện 
tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ 
Bình Thuận cùng chung tay vì cuộc sống 
cộng đồng, đặc biệt là chăm lo đời sống cho 
đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó 
khăn. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2021 
(ngày 22 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/xa-hoi/tuyen-duong-
thanh-nien-cong-nhan-tieu-bieu-giau-sang-

kien-20210522185712538.htm 

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

BÌNH THUẬN CHO CÁC CƠ SỞ MẦM NON HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 2-6 

ỗi nhóm, mỗi lớp chỉ được bố trí tối 
đa 10 trẻ em/phòng học. 

Chiều 31-5, ông  Nguyễn Đức Hòa, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký 
văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y 
tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên 
cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp, 
khó lường. Tuy nhiên, các ngành chức năng 

tỉnh Bình Thuận đã triển khai tích cực các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 nên tình hình đang được kiểm soát tốt. 

Nhằm giải quyết một phần nhu cầu cấp 
bách của các gia đình có con nhỏ trong lứa 
tuổi đang theo học cấp mầm non, nhóm trẻ, 
xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ 
tịch UBND tỉnh thống nhất cho các cơ sở 
giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh (kể cả 
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công lập và ngoài công lập) tổ chức hoạt 
động hè kể từ ngày 2-6. Trong đó, phải đảm 
bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19. Mỗi nhóm, mỗi lớp chỉ được bố trí tối đa 
10 trẻ em/phòng học. 

Ảnh minh họa. 

Thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, 
chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp, 
ưu tiên giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, giúp 
trẻ đạt được những kiến thức và kỹ năng cần 
thiết chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào năm học 
mới. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an 
toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm 
non theo quy định. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 
cụ thể về việc tổ chức hoạt động hè tại các 
cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh; 
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc tổ chức thực hiện công tác 
phòng, chống dịch COVID -19. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 31 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cho-cac-
co-so-mam-non-hoat-dong-tu-ngay-26-

989215.html 

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

BÌNH THUẬN CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG TỪ NGÀY 13-5 

hiều 12-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa đã ký 
công văn về việc cho học viên, học 

sinh và trẻ em từ mầm non đến phổ thông ở 
tất cả các cơ sở giáo dục tạm dừng đến 
trường để phòng dịch Covid-19 trên cơ sở 
đề nghị của Sở GD-ĐT tạo tỉnh. 

(Ảnh: Đình Châu) 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất 
cho học viên, học sinh và trẻ em từ mầm non 
đến phổ thông ở tất cả các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ 

ngày 13-5-2021 (trừ học sinh lớp 9 và lớp 
12) cho đến khi có thông báo mới. 

Riêng các cơ sở giáo dục chưa hoàn tất 
việc kiểm tra cuối học kỳ 2, vẫn cho học sinh 
đến trường kiểm tra nhưng phải bảo đảm 
việc phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là 
thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và 
cho học sinh dừng đến trường ngay sau khi 
kiểm tra cuối học kỳ 2 xong. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GĐ-ĐT 
hướng dẫn cụ thể về chuyên môn đối với 
việc hoàn thành chương trình học kỳ và tổ 
chức ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 
theo kế hoạch, trong điều kiện đảm bảo thực 
hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế về 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 
Đình Châu //  

https://nhandan.com.vn.- 2021 
 (ngày 12 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-
duc/binh-thuan-cho-hoc-sinh-tam-dung-

den-truong-tu-ngay-13-5-645754/
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BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG KIỂM TRA HỌC KỲ II, KẾT THÚC SỚM NĂM HỌC 

iám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu các trường chủ động tổ chức 
kiểm tra cuối học kỳ II, kết thúc năm 

học trước ngày 25-5. 

Chiều 6-5, ông Phan Đoàn Thái, Giám 
đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã ký công 
văn gửi các trường PTTH; Phòng GD&ĐT 
các huyện, thị xã, thành phố và các Trung 
tâm GDTX trong tỉnh. 

Ảnh minh họa 

Theo đó, dịch COVID-19 đang diễn biến 
phức tạp, để đảm bảo hoàn thành chương 
trình giáo dục và kết thúc năm học 2020-

2021 đúng quy định; Sở GD&ĐT đề nghị các 
trường, lãnh đạo các đơn vị chủ động tổ 
chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020-
2021 trước ngày 15-5 ở tất cả các cấp học 
(đánh giá trẻ cuối độ tuổi với cấp học mầm 
non), đồng thời phải đảm bảo đúng qui định 
theo các thông tư, hướng dẫn của Bộ 
GD&ĐT. 

Nội dung kiểm tra nằm trong kiến thức 
giáo viên đã giảng dạy cho học sinh. Riêng 
những nội dung chưa giảng dạy, nhà trường 
chủ động tổ chức giảng dạy cho học sinh (có 
thể tổ chức dạy kết hợp trực tiếp, trực 
tuyến). 

Chủ động điều chỉnh kế hoạch nhà 
trường; hoàn thành chương trình giảng dạy 
và học tập chậm nhất ngày 20-5 và kết thúc 
năm học chậm nhất ngày 25-5. 

PN // https://plo.vn.- 2021 
 (ngày 6 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-chu-
dong-kiem-tra-hoc-ky-ii-ket-thuc-som-nam-

hoc-983264.html

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

BÌNH THUẬN DẠY VÀ CẤP BẰNG LÁI XE A1 CHO NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ 

iáo án đào tạo cho đồng bào dân tộc 
thiểu số không biết đọc, viết tiếng 
Việt được biên soạn riêng, trực quan, 

dễ hiểu.  

Ngày 13-5, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận 
cho biết, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh vừa ký Quyết định về đào tạo, sát 
hạch, cấp Giấy phép lái xe (GPLX) mô tô hai 
bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu 
số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn 
tỉnh.  

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 
25-5-2021. 

Theo đó, đồng bào dân tộc thiểu số không 
biết đọc, viết tiếng Việt đủ 18 tuổi trở lên (tính 
đến ngày dự sát hạch), có nhu cầu học, sát 
hạch lấy GPLX mô tô hai bánh hạng A1 
được nộp hồ sơ. 

Giáo án đào tạo được biên soạn riêng. 
Nội dung giáo án tập trung chủ yếu vào hệ 
thống biển báo hiệu đường bộ, điều kiện để 
tham gia giao thông, quy tắc giao thông 
đường bộ, các hành vi bị nghiêm cấm...  

Sử dụng phương pháp giảng dạy trực 
quan, chủ yếu bằng hình ảnh, bằng động tác 
mẫu, bằng chỉ dẫn và hỏi đáp. Khi giảng dạy 
yêu cầu phải có đầy đủ hình ảnh mẫu về 
những vi phạm Luật Giao thông đường bộ. 
Thời gian đào tạo lý thuyết là 10 giờ và đào 
tạo thực hành là 2 giờ. 

Thí sinh dự sát hạch không biết ký tên thì 
được điểm chỉ vào bài sát hạch lý thuyết, 
biên bản tổng hợp kết quả sát hạch. Đối với 
những thí sinh không nói, nghe được tiếng 
Việt phải có người phiên dịch. 

Theo một cán bộ Sở GTVT Bình Thuận, 
Luật Giao thông đường bộ quy định điều 

G 
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kiện của người lái xe tham gia giao thông là 
phải có GPLX phù hợp với loại xe được 
phép điều khiển do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cấp.  

Tuy nhiên, hiện nay đang tồn tại tình trạng 
nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tại một số 
xã, huyện miền núi vùng sâu, vùng xa có nhu 
cầu sử dụng xe mô tô nhưng không biết chữ 
nên chưa có GPLX mô tô theo quy định. 

Theo vị này, để tạo điều kiện cho đồng 
bào dân tộc thiểu số không biết chữ được 
điều khiển xe mô tô theo quy định, trong 

những năm vừa qua Bộ GTVT đã xây dựng 
các văn bản quy phạm pháp luật đã chú ý 
đưa ra các quy định liên quan tới việc đào 
tạo, sát hạch, cấp GPLX đối với một số 
trường hợp đặc thù. Trong đó bao gồm cả 
trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số không 
biết chữ. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 13 tháng 5) 

https://plo.vn/do-thi/giao-thong/binh-
thuan-day-va-cap-bang-lai-xe-a1-cho-

nguoi-khong-biet-chu-984960.html 

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

BÌNH THUẬN PHÊ DUYỆT SÁCH LỚP 2 VÀ LỚP 6 

ở Giáo dục khuyến cáo phụ huynh 
mua đúng sách thật thuộc các danh 
mục ở nơi đáng tin cậy tránh mua 

nhầm sách giả sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng học tập của học sinh 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban 
hành quyết định phê duyệt danh mục sách 
giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ 
sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ 
năm học 2021 – 2022. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 6 của Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam. (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Yên 
Bái) 

Cụ thể, danh mục sách giáo khoa lớp 2 
được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận từ năm học 2021-2022 gồm 12 đầu 
sách giáo khoa. 

Đó là bộ sách “Chân trời sáng tạo” gồm 
các môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự 
nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, 

Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm đều là các 
đầu sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam phát hành.  

Ngoài ra, môn tiếng Anh lớp 2 có 4 đầu 
sách được phê duyệt gồm: Tiếng Anh, 
Family and Friends - National Edition của 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; i-Learn 
Smart Start, Phonics- Smart của Nhà xuất 
bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh phát hành. 

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 có 16 
cuốn sách giáo khoa của 12 môn học và hoạt 
động giáo dục bắt buộc chủ yếu thuộc bộ 
sách “Chân trời sáng tạo” thuộc Nhà xuất 
bản Giáo dục Việt Nam gồm: Ngữ văn, Toán, 
Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch 
sử & địa lý, Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, 
Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm 
hướng nghiệp. 

Riêng 2 cuốn sách giáo khoa Âm nhạc và 
i-Learn Smart World (Tiếng Anh) của Nhà 
xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Đối với môn tiếng Anh, Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bình Thuận lưu ý, có 2 sách 
giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt. Các trường đã đề xuất lựa chọn sách 
tiếng Anh trước đây thuộc 1 trong 2 sách đã 
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì 
triển khai sử dụng cho học sinh lớp 6 tại 
trường từ năm học 2021 – 2022. 

S 
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Đối với các trường còn lại, hiệu trưởng 
nhà trường căn cứ Công văn số 544 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo để tổ chức lựa chọn lại 
1 trong 2 sách tiếng Anh thuộc danh mục để 
sử dụng tại trường.  

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo 
cha mẹ học sinh mua đúng sách thật thuộc 
các danh mục tại nơi đáng tin cậy tránh mua 

nhầm sách giả sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng giảng dạy và học tập của học sinh. 

 
Phan Tuyết // 

 https://giaoduc.net.vn.- 2021 
 (ngày 5 tháng 5) 

 https://giaoduc.net.vn/giao-duc-
24h/binh-thuan-phe-duyet-sach-lop-2-va-

lop-6-post217522.gd 

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

BÌNH THUẬN TẠM DỪNG THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

gày 7-5, ông Phan Đoàn Thái, Giám 
đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, đã 
ký Thông báo về việc tạm dừng thi 

thử tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Theo đó để đảm bảo hoàn thành chương 
trình giáo dục và kết thúc năm học 2020-
2021 đúng qui định, Sở GD&ĐT thông báo 
đến các trường THPT; Trường phổ thông có 
nhiều cấp học, Trung tâm giáo dục thường 
xuyên yêu cầu tạm dừng thi thử tốt nghiệp 
THPT trong 2 ngày 11 và 12-5. 

Thời gian tổ chức thi thử cụ thể, Sở 
GD&ĐT sẽ có thông báo sau. 

 
Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, các trường chủ động điều 
chỉnh kế hoạch kiểm tra cuối kỳ (học kỳ II); 
kế hoạch sớm nhất có thể. Tăng cường 

công tác truyền thông phòng chống dịch 
COVID-19 tại đơn vị; nghiêm túc thực hiện 
thông điệp 5K nhất là việc đeo khẩu trang 
của giáo viên, học sinh. 

Trao đổi nhanh với PLO, ông Phan Đoàn 
Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận, cho 
biết việc hoãn thi thử tốt nghiệp THPT là để 
các trường có thời gian kiểm tra học kỳ II vì 
đa phần sau khi thi thử xong, các trường mới 
cho học sinh lớp 10, lớp 11 kiểm tra. Việc 
hoãn thi thử nhằm giúp các trường có thời 
gian lên kế hoạch kết thúc năm học chậm 
nhất trước ngày 25-5. 

Trước đó vào chiều 6-5, ông Phan Đoàn 
Thái cũng đã ký văn bản đề nghị các trường, 
lãnh đạo các đơn vị chủ động tổ chức kiểm 
tra cuối học kỳ II năm học 2020-2021 trước 
ngày 15-5 ở tất cả các cấp học. Chủ động 
điều chỉnh kế hoạch nhà trường; hoàn thành 
chương trình giảng dạy và học tập chậm 
nhất ngày 20-5 và kết thúc năm học chậm 
nhất ngày 25-5. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 
(ngày 7 tháng 5) 

https://plo.vn/giao-duc/binh-thuan-tam-
dung-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2021-

983361.html 

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

ĐỀ XUẤT CHI 700 TRIỆU ĐỒNG THUÊ TRỰC THĂNG CHỞ ĐỀ THI RA ĐẢO PHÚ QUÝ 

ở GD&ĐT Bình Thuận đề xuất 
phương án cho học sinh đảo Phú Quý 
thi tốt nghiệp THPT 2021 ngay tại chỗ. 

Nếu vậy, tỉnh phải thuê trực thăng để chở đề 
thi ra đảo và chở bài thi về. 

Trao đổi với Zing, ông Phan Đoàn Thái, 
Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết 

N 

S 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/binh-thuan-phe-duyet-sach-lop-2-va-lop-6-post217522.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/binh-thuan-phe-duyet-sach-lop-2-va-lop-6-post217522.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/binh-thuan-phe-duyet-sach-lop-2-va-lop-6-post217522.gd
https://plo.vn/tags/IEvhur90IFRow7pjIE7Eg20gSOG7jWM=/ket-thuc-nam-hoc.html
https://plo.vn/tags/IFRoaSBUaOG7rSBU4buRdCBOZ2hp4buHcCBUSFBU/thi-thu-tot-nghiep-thpt.html
https://plo.vn/tags/IFRoaSBUaOG7rSBU4buRdCBOZ2hp4buHcCBUSFBU/thi-thu-tot-nghiep-thpt.html
https://plo.vn/tags/UGhhbiDEkG_DoG4gVGjDoWk=/phan-doan-thai.html
https://plo.vn/tags/UGhhbiDEkG_DoG4gVGjDoWk=/phan-doan-thai.html
https://plo.vn/tags/IFPhu58gR0QmxJBU/so-gddt.html
https://plo.vn/tags/IEjhu41jIEvhu7MgSUk=/hoc-ky-ii.html
https://plo.vn/giao-duc/binh-thuan-tam-dung-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2021-983361.html
https://plo.vn/giao-duc/binh-thuan-tam-dung-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2021-983361.html
https://plo.vn/giao-duc/binh-thuan-tam-dung-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2021-983361.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -76- 
 

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

phương án tổ chức tốt nghiệp THPT cho học 
sinh huyện đảo Phú Quý nhận được sự 
quan tâm lớn. 

Những năm trước, thí sinh được đưa vào 
đất liền để dự thi bằng tàu cao tốc, di chuyển 
mất 3 tiếng. Các em được bố trí ăn, ở tại một 
điểm cố định để dự thi, thông thường là tại 
trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Bình 
Thuận là địa phương duy nhất phải đưa học 
sinh từ đảo vào đất liền dự thi. Trong khi đó, 
các địa phương có đảo cách đất liền như Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang đều tổ chức cho 
học sinh thi tại chỗ. 

"Nguyện vọng của phụ huynh, thí sinh và 
cả lãnh đạo huyện đảo Phú Quý là mong 
muốn các em được dự thi ngay tại đảo. Do 
đó, năm nay, sở đề xuất thêm phương án tổ 
chức một hội đồng thi trên huyện đảo Phú 
Quý. Nếu vậy, việc vận chuyển đề thi, bài thi 
phải thuê trực thăng thực hiện vì vận chuyển 
bằng tàu thì nhiều rủi ro sóng, gió, thời tiết. 
Chi phí thuê trực thăng chở đề từ đất liền ra 
và chở bài thi về lại đất liền khoảng 700 triệu 
đồng", ông Thái thông tin. 

Giám đốc sở lý giải kỳ thi tốt nghiệp THPT 
là kỳ thi quan trọng mang tính chất đồng bộ 
trên toàn quốc. Vì vậy công tác tổ chức phải 
tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ mọi tình huống 
để không ảnh hưởng đến kết quả và thành 
công chung của kỳ thi. Phương án vận 
chuyển bằng đường biển khó thực hiện, 
nguy cơ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị 
chung của toàn quốc là rất lớn. 

Với phương án tổ chức điểm thi tại Phú 
Quý, ông Thái xác định các thầy cô làm 
nhiệm vụ coi thi và ngành giáo dục sẽ vất vả 
hơn. Giáo viên làm nhiệm vụ coi thi sẽ di 
chuyển ra đảo bằng tàu, không phải ai cũng 

đi tàu được. Nhưng sở đã quán triệt tư 
tưởng tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. 

Các tình nguyện viên hỗ trợ học sinh đảo Phú Quý 
vào đất liền tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. 
Ảnh: Báo Bình Thuận. 

"Đây là mong mỏi của người dân và lãnh 
đạo đảo Phú Quý nhiều năm nay. Sở cũng 
nghiêng về phương án tổ chức thi tại Phú 
Quý nhưng chọn phương án nào sẽ do 
UBND tỉnh quyết định. Sắp tới, UBND tỉnh 
sẽ họp bàn vấn đề này và chốt phương án 
vào cuối tháng 5", Giám đốc sở nói. 

Hiện, toàn tỉnh dự kiến có hơn 11.000 thí 
sinh, riêng trường THPT Ngô Quyền có 215 
thí sinh đang theo học khối 12, dự kiến sẽ 
tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trong 
thời gian tới (chưa tính thí sinh tự do). 

Huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình 
Thuận, cách thành phố Phan Thiết 104 km 
về hướng Đông Nam. Huyện đảo Phú Quý 
có 3 xã gồm Long Hải, Ngũ Phụng, Tam 
Thanh. Trên huyện đảo có duy nhất một 
trường THPT là trường THPT Ngô Quyền. 

 Minh Nhật // https://zingnews.vn.- 
2021 (ngày 5 tháng 5) 

 https://zingnews.vn/de-xuat-chi-700-
trieu-dong-thue-truc-thang-cho-de-thi-ra-

dao-phu-quy-post1211925.html

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

TẶNG QUÀ THIẾU NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI 

gày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 
Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận tổ chức 
hoạt động tình nguyện thăm, tặng 

quà các em thiếu nhi và gia đình chính sách, 
gia đình khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm 
Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh tại thị 
trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình và xã Hoà 

Minh, xã Chí Công, thị trấn Phan Rí Cửa, 
huyện Tuy Phong. 

Theo đó, đồng chí Lâm Hồng Tuyên - 
Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng 
Đội tỉnh đã trao tặng 45 suất học bổng, 45 
phần quà với tổng trị giá 52,5 triệu đồng cho 

N 
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các em học sinh nghèo học giỏi tại các địa 
phương, 200 suất quà (mỗi suất trị giá 
300.000 đồng) cho các gia đình chính sách, 
gia đình khó khăn tại các xã, thị trấn. 

 

 Tại các điểm đến, đồng chí Lâm Hồng 
Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch 
Hội đồng Đội tỉnh đã động viên, chia sẻ với 
những khó khăn trong đời sống của gia đình 
các em học sinh, gia đình chính sách, gia 
đình khó khăn đặc biệt là bị ảnh hưởng thêm 
bởi dịch bệnh Covid-19, mong muốn các hộ 
gia đình vượt lên khó khăn, ổn định cuộc 
sống và hy vọng những phần quà sẽ góp 
phần nào giúp các em cùng gia đình khắc 
phục khó khăn và tạo động lực để các em 
phấn đấu trong học tập. 

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã trao 9.000 chiếc khẩu trang cho các 

địa phương nhằm phục vụ cho công tác 
tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. 

 

 Đây là một trong những các hoạt động 
hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập 
Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 
15/5/2021) và kỷ niệm 131 năm Ngày sinh 
chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2021)./. 

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

 (ngày 10 tháng 5) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-
ho-chi-minh/tang-qua-thieu-nhi-co-hoan-

canh-kho-khan-nhan-ky-niem-80-nam-
thanh-lap-doi

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

THỜI 4.0 RỒI, CÓ PHẢI THUÊ MÁY BAY CHỞ ĐỀ THI RA ĐẢO PHÚ QUÝ 
LÀ LỰA CHỌN TỐI ƯU? 

hương án chi 600 triệu đồng thuê máy 
bay chuyển đề thi ra đảo không được 
tỉnh đồng ý thì học sinh đảo Phú Quý 

lại phải chuẩn bị khăn gói vào đất liền dự thi. 

Đảo Phú Quý, một hoàn đảo xinh đẹp và 
yên bình của tỉnh Bình Thuận, cách thành 
phố Phan Thiết khoảng 56 hải lý. Khác với 
hàng chục năm về trước, mỗi khi ra đảo 
phương tiện đi lại rất khó khăn, vài năm trở 
lại đây, có khá nhiều tàu cao tốc hiện đại 
chạy từ 2 đến 2 tiếng 30 phút đã cập bến an 
toàn. 

Tuy phương tiện giao thông đã thuận lợi 
nhưng hàng năm học sinh nơi này vẫn phải 

khăn gói vào đất liền để dự thi tốt nghiệp phổ 
thông trung học. 

Dù các em luôn nhận được sự quan tâm 
đặc biệt của ngành, của các cơ quan đoàn 
thể như lo xe đưa rước, nơi ăn chốn ở miễn 
phí, được hỗ trợ tiền vé, nhiều học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn còn được miễn vé và 
được trao quà. Tuy nhiên, việc phải đi xa 
nhiều ngày và có em say tàu đến mệt lử đã 
ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của học 
sinh. 

Niềm mong ước được thi tại quê nhà đã 
trở thành nỗi khát khao không chỉ với học 
sinh, phụ huynh mà còn với nhiều thầy cô 
giáo nơi đây. 

P 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/tang-qua-thieu-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-nhan-ky-niem-80-nam-thanh-lap-doi
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/tang-qua-thieu-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-nhan-ky-niem-80-nam-thanh-lap-doi
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/tang-qua-thieu-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-nhan-ky-niem-80-nam-thanh-lap-doi
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/doi-tntp-ho-chi-minh/tang-qua-thieu-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-nhan-ky-niem-80-nam-thanh-lap-doi
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Học sinh Phú Quý vào đất liền đi thi, nhiều em say 
sóng đến mệt lả (Ảnh CTV) 

Năm học 2020-2021, học sinh đảo Phú 
Quý sẽ được thi tại quê nhà? 

Báo Thanh Niên ngày 6/5 cho biết: Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận vừa có 
đề xuất thuê máy bay để chở đề thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông ra đảo Phú Quý.  

Giá thuê máy bay chở đề thi ra đảo dự 
kiến tối thiểu là 300 triệu đồng/lượt bay.  

Máy bay có nhiệm vụ chở đề thi cùng 
Trưởng điểm thi đến đảo Phú Quý rồi trở về 
đất liền. Sau đó, máy bay sẽ quay trở lại và 
chở bài thi của học sinh về đất liền.  

Trong khi đó, các cán bộ coi thi vẫn sẽ di 
chuyển bằng tàu ra đảo trước ngày thi để 
chuẩn bị. 

Một lượt bay phải chi tối thiểu 300 triệu 
đồng, vậy vòng đi về sẽ tốn số tiền là 600 
triệu đồng. 

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, vị 
lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 
Thuận cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận đưa ra đề xuất này vì học sinh ở 
đảo Phú Quý hàng năm phải đi tàu vào đất 
liền dự thi.  

Việc di chuyển như thế này gây nhiều bất 
tiện cho học sinh, chẳng hạn tàu có thể bị 
cấm ra khơi vì biển động, dẫn đến nguy cơ 
thí sinh không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp 
trung học phổ thông 2021”.  

Vị lãnh đạo sở còn nói thêm: "Nếu 
phương án này chưa được thông qua thì học 
sinh tại đảo Phú Quý vẫn phải phải đi tàu vào 
đất liền dự thi như cũ”. [1] 

Trước đề xuất này, người viết có khá 
nhiều câu hỏi thắc mắc: Vì sao không áp 
dụng các phương án xử lý đề thi khác cũng 
an toàn mà đỡ tốn kém hơn? 

Đưa đề thi ra đảo với Bình Thuận còn mới 
nhưng nhiều tỉnh thành khác đã làm rất lâu 
rồi. 

Nhiều giải pháp  

Đó là, học sinh đảo Phú Quốc, học sinh ở 
Côn Đảo nơi cách Vũng Tàu 97 hải lý chỉ có 
81 thí sinh tham dự kỳ thi phổ thông trung 
học nhưng các em lại được thi ngay tại quê 
nhà.  

Đặc biệt là đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
cách đất liền hơn 15 hải lý đề thi được đưa 
bằng tàu cao tốc nhưng vẫn an toàn bao 
nhiêu năm. 

Ông Đỗ Văn Phu – Giám đốc sở Giáo dục 
và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi trả lời phóng 
viên Giáo dục Việt Nam, khác với các điểm 
thi ở đất liền, đề thi đã được niêm phong cẩn 
mật, vận chuyển đến cảng Sa Kỳ để chuyển 
ra Lý Sơn, sớm hơn một ngày so với kế 
hoạch. 

Toàn bộ đề thi được bao bọc bằng túi 
nilon cẩn thận, đóng kín trong các thùng sắt, 
đề phòng nước biển xâm nhập, gây hư hại. 

Lực lượng công an sẽ đi theo tàu cao tốc, 
áp tải đề thi ra tận điểm thi tại Trường Trung 
học phổ thông Lý Sơn (cách đất liền hơn 15 
hải lý). Ngoài ra, Sở cũng thuê một chuyến 
tàu cao tốc riêng để chuyên chở cán bộ, 
giám thị coi thi ra đảo sớm hơn một ngày”. 

Theo thầy Phu, suốt nhiều năm qua, dù 
việc tổ chức thi tại huyện đảo này gặp rất 
nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục 
Quảng Ngãi vẫn cố gắng duy trì. 

Chỉ có một năm là chúng tôi không thi ở 
đảo mà đưa tất cả thí sinh vào đất liền tham 
dự kỳ thi. Nhưng làm như vậy thì rất vất vả, 
tốn kém cho các em và gia đình. 

Nên suốt nhiều năm qua, Quảng Ngãi đã 
điều động cán bộ áp tải đề thi ra đảo, tổ chức 
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các điểm thi ngay tại địa phương, dù rằng 
công việc này rất gian nan” thầy Phu chia sẻ. 
[2] 

Bởi thế, nếu lấy lý do không thể đưa đề 
thi ra đảo bằng tàu cao tốc“…chẳng hạn tàu 
có thể bị cấm ra khơi vì biển động, dẫn đến 
nguy cơ thí sinh không thể tham gia kỳ thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông 2021” như ý kiến 
của vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Thuận cũng cần xem lại.  

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hồng Quân, 
nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và thầy Châu Minh Hùng Giảng viên Trường 
Đại học Quy Nhơn đã từng nêu giải pháp rất 
hay để học sinh Phú Quý được thi tại chỗ. 

Đó là: “Bộ Giáo dục cần chuyển đề thi qua 
thư điện tử. Chỉ cần khóa mã là đảm bảo bí 
mật. Đến trước thời điểm thi, điểm thi ngoài 
đảo mở khóa và in sao đề tại chỗ". 

Vấn đề cần lưu ý là phải thông qua những 
con người đáng tin cậy. Không khó về công 
nghệ, chỉ cẩn trọng về con người thôi”.  

Tuy thế, trả lời Báo Thanh Niên về 
phương án này, lãnh đạo Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho rằng, quy trình 
bảo mật đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
yêu cầu nhiều tiêu chí cần phải đảm bảo.  

Đề thi phải được in sao từ file mềm được 
mã hoá, không cho phép gửi mail mã hoá có 
kèm mật khẩu bảo vệ, theo quy trình của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Do đó, đề thi phải được 
trực tiếp in tại một điểm in của tỉnh, sau đó 
trực tiếp vận chuyển đến điểm thi, vị lãnh 
đạo lưu ý. 

Cụ thể, Điểm c khoản 3 Điều 18 Thông tư 
05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông, quy định:  

"Các túi đề thi phải được bảo quản trong 
hòm, tủ hoặc két sắt được khóa, niêm phong 
và bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; chìa khóa do 
Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi 
giữ;  

Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề 
thi có thể ủy quyền bằng văn bản cho người 

phụ trách tổ hoặc nhóm vận chuyển giữ, bàn 
giao chìa khóa cho các Trưởng Điểm thi.  

Trường hợp bất khả kháng không thể vận 
chuyển được bằng hòm, tủ hoặc két sắt 
được khóa niêm phong thì Sở Giáo dục cần 
xây dựng phương án vận chuyển đảm bảo 
an ninh, an toàn cho đề thi và báo cáo Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất 
lượng) trước khi triển khai thực hiện”.  

Trong những năm gần đây, Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên 
Giang cũng sử dụng máy bay chở đề thi và 
cán bộ coi thi ra điểm thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông tại Côn Đảo và Phú Quốc. [2] 

Với những lý do về quy định được viện 
dẫn như thế, nếu như phương án chi 600 
triệu đồng thuê máy bay chuyển đề thi ra đảo 
và mang bài thi về không được tỉnh Bình 
Thuận đồng ý thì học sinh đảo Phú Quý lại 
phải chuẩn bị khăn gói vào đất liền dự thi 
như bao năm qua. 

Và điều đáng lo ngại nhất hiện nay chính 
là sự an toàn của các em khi di chuyển 
quãng đường khá xa và ăn ở tập trung dài 
ngày trong tình hình dịch bệnh đang diễn 
biến bất thường thì thật đáng lo ngại. 

Tài liệu tham khảo: 

[1]https://thanhnien.vn/giao-duc/vi-sao-
phai-thue-may-bay-cho-de-thi-tot-nghiep-
thpt-ra-dao-phu-quy-
1379166.html?io_utm_social=fanpage&fbcli
d=IwAR2rFUIzdx0HSXLu6GJpJyWYJuOUe
gzfzduXb4zGwnBLb_oJWwlBXu_UFsM 

[2]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-
24h/hanh-trinh-ap-tai-de-thi-vuot-bien-ra-
dao-nguoc-xuoi-mien-nui-post177501.gd 

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể 
hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả. 

Phan Tuyết //  
https://giaoduc.net.vn.- 2021 

 (ngày 9 tháng 5) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thoi-
4-0-roi-co-phai-thue-may-bay-cho-de-thi-ra-

dao-phu-quy-la-lua-chon-toi-uu-
post217631.gd 

 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thoi-4-0-roi-co-phai-thue-may-bay-cho-de-thi-ra-dao-phu-quy-la-lua-chon-toi-uu-post217631.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thoi-4-0-roi-co-phai-thue-may-bay-cho-de-thi-ra-dao-phu-quy-la-lua-chon-toi-uu-post217631.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thoi-4-0-roi-co-phai-thue-may-bay-cho-de-thi-ra-dao-phu-quy-la-lua-chon-toi-uu-post217631.gd
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thoi-4-0-roi-co-phai-thue-may-bay-cho-de-thi-ra-dao-phu-quy-la-lua-chon-toi-uu-post217631.gd


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -80- 
 

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

 III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BẮT CÁ, CÀO ỐC Ở 'RỪNG NGẬP MẶN' GIỮA TP PHAN THIẾT 

n mình giữa lòng TP Phan Thiết (Bình 
Thuận) có một quần thể thực vật ngập 
nước tự nhiên tái sinh rộng 32 ha. 

Người dân địa phương gọi khu này là "rừng 
ngập mặn", nơi có hệ sinh thái đa dạng, 
nhiều loài cá, tôm. 

 

Gần 23h, bên trong cánh "rừng ngập 
mặn" gần cầu Hùng Vương (TP Phan Thiết) 
vẫn thấp thoáng ánh đèn pin. Người dân ở 
đây ai cũng quen với hình ảnh người đàn 
ông lọ mọ một mình chèo thuyền thúng, kéo 
lưới rập trong đêm.  

Ngày nào cũng vậy, ông Trần Văn 
Phương đều đặn đi thả lưới rập bắt tôm, cá 
trong quần thể thực vật ngập mặn này. Buổi 
chiều, tranh thủ nước lớn, ông Phương thả 
hơn 50 chiếc lưới, chờ một buổi tối bội thu.  

Đêm xuống, tiếng ếch nhái xen với âm 
thanh vo ve của muỗi. 

"Không có nhang thì muỗi bu kín mặt”, 
vừa nói, ông Phương vừa đẩy mái chèo, 
đưa thúng tiến vào con lạch sâu phía trong. 

 

 

Mưu sinh trong "rừng ngập mặn" 

Ông Trần Văn Phương (53 tuổi, phường 
Phú Hài) sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Phan 
Thiết. Ông đã chứng kiến sự thay đổi nhanh 
chóng của thành phố vài năm trở lại đây. 

Thời trai trẻ, ông Phương theo thuyền đi 
biển. Có lúc ông gom đủ vốn để đóng một 
chiếc thuyền riêng. Tuy nhiên, thời gian sau, 
ông không đủ sức, đánh bắt hải sản ít dần 
nên ngư dân này bán con thuyền, trở về với 
chiếc thúng trên sông.  

 

Hơn 10 năm qua, ông Phương cùng chiếc 
thuyền thúng mon men mọi ngóc ngách 
trong quần thể thực vật ngập mặn. Mỗi ngày 
được vài cân cua, cá, tôm đất... Ông mang 
tất cả ra chợ bán được khoảng 300.000-
500.000 đồng. 

Ẩ 
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Người đàn ông 53 tuổi cặm cụi gỡ vài con 
cá trên lưới. Càng về khuya, không gian 
càng im ắng, chỉ còn tiếng bập bõm của 
những chiếc lưới rập được kéo lên.  

"Ngày nào cũng 3-4h sáng mới về, kịp giờ 
bà nhà đem tôm, cá ra chợ bán", ông 
Phương nói. 

Chiếc thuyền thúng cùng đống lưới rập 
kia là phương tiện ông Phương dùng để 
mưu sinh, nuôi hai đứa con đang tuổi ăn 
học. Đối với một người dân xứ biển như ông 
Phương, chiếc thúng như gắn liền với cả 
cuộc đời. 

 

Sáng hôm sau, ông trở lại với guồng quay 
công việc giũ, rửa và xếp lưới rập để tranh 
thủ 15h vào "rừng" thả lưới. 

Ông Phương nhớ lại ngày trước, cánh 
"rừng" này chỉ là đầm tôm, đầm muối, sau 
khi nhiều người làm ăn không được thì bỏ 
lại. Lâu ngày, cây đước, bần mọc lên ngày 
càng dày và cao. Gần 20 năm, nơi đây mới 
hình thành một khu "rừng ngập mặn" xanh 
tốt được bao quanh bởi con sông Cầu Ké. 
Từ đó, các loài chim, cò bay về trú ngụ. 

 

 

 

Tờ mờ sáng cuối tháng 4, tranh thủ nước 
tại con sông ven "rừng" rút gần cạn, anh 
Trương Văn Tý (phường Thanh Hải) cùng 
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một số ngư dân trong vùng đem theo đồ 
nghề đến mò ốc quắn. 

Buộc dãy thau nhựa vào người, anh Tý lội 
xuống sông, dùng tấm lưới tự chế kéo thau 
là là mặt nước. Cứ liên tục như vậy khoảng 
2-3 giờ, những chiếc thau nhựa đầy ắp 
những con ốc vừa nhỏ vừa dài. 

 

Mỗi năm, cứ vào khoảng sau Tết đến hết 
tháng 3 âm lịch, người dân quanh vùng sông 
Cầu Ké lại tranh thủ đi cào ốc quắn. Ốc quắn 
là loại thủy sản có thân dài, đuôi nhọn, sống 
ở các vùng nước lợ ven biển. Vài năm trở lại 
đây, chúng được nhiều trại nuôi tôm hùm ưa 
chuộng mua về làm thức ăn cho tôm. 

Càng về trưa, thủy triều càng lớn, nước 
giữa sông lên quá đầu người, cũng là lúc 
anh Tý kết thúc công việc cào ốc. Trung bình 
mỗi ngày anh Tý cào được 7-8 bao tải ốc.  

 

 

 

 

"Nghề này cũng nhàn, mỗi buổi làm liên 
tục 3 giờ cũng được 700.000-800.000 đồng 
tiền ốc", anh Tý cho biết.  

Cũng như ông Phương, anh Trương Văn 
Tý là một trong số nhiều người lao động tại 
Phan Thiết đang sống dựa vào khu "rừng 
ngập mặn" này. 

 

Giữ lại toàn bộ quần thể thực vật ngập 
nước 

Nhiều người dân TP Phan Thiết chia sẻ 
khi con đường Hùng Vương (tuyến đường 
nối trung tâm thành phố Phan Thiết với khu 
du lịch Mũi Né) mở rộng thì khu "rừng ngập 
mặn" mới lộ ra, được nhiều người biết đến. 
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Quần thể thực vật ngập nước này được 
con sông Cầu Ké bao quanh, nằm trên địa 
bàn 3 phường Phú Thủy, Phú Hài và Thanh 
Hải, tạo mảng xanh và hệ sinh thái độc đáo 
ngay trung tâm TP Phan Thiết. 

 

 

 

 

Khu "rừng ngập mặn" còn gọi là khu vực 
dự án 5 (Công viên Hùng Vương) có diện 
tích hơn 32 ha, vốn được quy hoạch là khu 
công viên, cây xanh, thể thao.  

Tuy nhiên, năm 2009, nơi này được điều 
chỉnh quy hoạch, khoảng 12 ha dùng để xây 
dựng khu dân cư, thương mại dịch vụ, giao 
thông và phần công viên còn khoảng 20 ha. 
Việc tách 12 ha làm khu dân cư, thương mại 
dịch vụ để tỉnh tổ chức đấu giá đất lấy tiền 
xây dựng phần công viên. 

Sau chuyến thị sát hồi tháng 4/2021, Bí 
thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An cho 
rằng cần giữ lại toàn bộ diện tích khu đất 
ngập nước có cây tái sinh này làm công viên 
cây xanh, phát triển hệ sinh thái đặc biệt này, 
giữ lá phổi xanh cho TP Phan Thiết. 
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Chia sẻ với Zing, Bí thư Dương Văn An 
nói rằng quỹ đất để phát triển khu dân cư 
hay thương mại dịch vụ ở TP Phan Thiết còn 
nhiều, có thể tổ chức đấu giá đất ở những 
nơi khác. "Nhiều nơi người ta bỏ tiền ra để 
trồng thêm rừng ngập mặn, trong khi ở đây 
có quần thể thực vật ngập nước tái sinh là 
điều hiếm hoi, cần phải giữ lại. Nếu làm khu 
dân cư ở đây, Phan Thiết sẽ mất một phần 
khu sinh thái ngập nước không thể tái tạo 
được", ông An nói. 

"Thường trực Tỉnh ủy đã có kết luận giao 
UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp 
bảo vệ và phát triển hệ sinh thái ngập nước 
tại khu đất này, đồng thời báo cáo HĐND 
tỉnh điều chỉnh quy hoạch theo hướng giữ lại 
toàn bộ khu đất này để làm công viên sinh 
thái và một số công trình công cộng phù 
hợp", Bí thư Dương Văn An cho biết thêm.  

 

 

 

 

Điều đó có nghĩa là không thực hiện việc 
“cắt” đất làm khu dân cư nữa. Theo ông 
Dương Văn An, tỉnh sẽ cải tạo nơi này thành 
khu công viên sinh thái ngập nước, dựa trên 
không gian và quần thể cây, lạch nước, hồ 
nước hiện hữu. 

"Phía ngoài kênh sẽ được xây kè để bảo 
vệ, chống xâm thực, sạt lở, tạo đường đi bộ, 
xe đạp quanh khu vực. Phía trong, bên 
những con lạch kết nối với kênh thoát lũ để 
lấy nước và tạo điều kiện cho các loài thủy 
sinh phát triển, có thể làm hệ thống cầu bộ 
hành, tạo đường đi dạo dưới tán cây để 
người dân đi bộ, tập thể dục... hay đắp 
những mô đất cho các bạn trẻ có thể đến 
sinh hoạt dã ngoại", ông An nói về ý tưởng 
bảo tồn và phát triển quần thể thực vật ngập 
nước giữa lòng Phan Thiết. 

Duy Hiệu // https://zingnews.vn.- 2021 
(ngày 22 tháng 5) 

https://zingnews.vn/bat-ca-cao-oc-o-
rung-ngap-man-giua-tp-phan-thiet-

post1208460.html 

https://zingnews.vn/bat-ca-cao-oc-o-rung-ngap-man-giua-tp-phan-thiet-post1208460.html
https://zingnews.vn/bat-ca-cao-oc-o-rung-ngap-man-giua-tp-phan-thiet-post1208460.html
https://zingnews.vn/bat-ca-cao-oc-o-rung-ngap-man-giua-tp-phan-thiet-post1208460.html
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BÌNH THUẬN: CÔNG NHẬN HUYỆN ĐỨC LINH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 

hó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký 
quyết định công nhận huyện Đức 
Linh, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020. 

Theo đó, phó Thủ tướng giao UBND tỉnh 
Bình Thuận có trách nhiệm công bố và khen 
thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đức 
Linh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 
các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản 
xuất và môi trường để bải đảm tính bền 
vững trong xây dựng nông thôn mới. 

 
Một góc huyện Đức Linh. Ảnh: baobinhthuan.com.vn 

Triển khai thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc củacả 
hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức 
của người dân, bộ mặt nông thôn trên địa 
bàn huyện Đức Linh đã thay đổi rõ nét, cơ 
sở hạ tầng được đầu tư khang trang,chất 
lượng giáo dục, y tế hiện đại, mang lại sự hài 
lòng cho nhân dân. 

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức 
Linh đã tích cực huy động mọi nguồn lực để 
thực hiện các tiêu chí và đến nay, 9/9 tiêu 
chí nông thôn mới đều đã đạt. 

Phát triển giao thông nông thôn được xác 
định là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầucủa 
người dân, nên huyện Đức Linh đã chú trọng 
đầu tư, cùng với đó, hệ thống trườnghọc, 
trạm y tế, các công trình thiết chế văn hóa 
cũng được quan tâm đầu tư xây dựng,góp 
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của nhân dân. 

Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện 
các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấungành 
nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng 
nông thôn mới; nhiều mô hình pháttriển sản 
xuất mới; liên kết trong sản xuất, chế biến 
tiêu thụ sản phẩm được xây dựng, từng 
bước tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung... 

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa nông 
thôn trên địa bàn ngày càng được nângcao; 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
bảo đảm, hệ thống tổ chức chính trị ngày 
càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được 
phát huy. 

Linh Chi // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2021 

(ngày 22 tháng 5) 

https://www.phapluatplus.vn/doi-
song/binh-thuan-cong-nhan-huyen-duc-linh-

dat-chuan-nong-thon-moi-d156205.html

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

BÌNH THUẬN: HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 
ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 

ục Thuế Bình Thuận vừa có văn bản 
hướng dẫn quản lý thuế cá nhân, hộ 
gia đình kinh doanh điện mặt trời trên 

mái nhà có mức doanh thu thuộc đối tượng 
chịu thuế (doanh thu hàng năm trên 100 triệu 
đồng).  

Theo ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Thuận, 
địa phương có đặc thù nằm trong top đầu 
của cả nước về sản xuất năng lượng tái tạo, 

trong đó có nhiều mô hình kinh doanh điện 
áp mái. Qua theo dõi tình hình quản lý thuế 
và báo cáo của các chi cục thuế khu vực, 
huyện, thành phố về công tác quản lý hoạt 
động kinh doanh điện mặt trời trên mái nhà, 
Cục Thuế nhận thấy việc quản lý thuế của 
các chi cục thuế chưa kịp thời, công tác 
quản lý thuế còn một số tồn tại nhất định 
(hầu hết chưa đưa vào theo dõi, quản lý 

P 

C 

https://www.phapluatplus.vn/doi-song/binh-thuan-cong-nhan-huyen-duc-linh-dat-chuan-nong-thon-moi-d156205.html
https://www.phapluatplus.vn/doi-song/binh-thuan-cong-nhan-huyen-duc-linh-dat-chuan-nong-thon-moi-d156205.html
https://www.phapluatplus.vn/doi-song/binh-thuan-cong-nhan-huyen-duc-linh-dat-chuan-nong-thon-moi-d156205.html
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thuế; chưa thống nhất phương pháp tính 
thuế…). 

Mô hình điện mặt trời áp mái nhà ở Bình Thuận. Ảnh: 
TL 

Vì vậy, nếu được quản lý, khai thác tốt, 
nguồn thu trên sẽ góp phần đáng kể bổ sung 
nguồn thu ngân sách nhà nước của địa 
phương. 

Mục tiêu đặt ra là đảm bảo tính thống nhất 
và phù hợp với các quy định pháp luật trong 
công tác quản lý thuế điện mặt trời trên mái 
nhà đối với hộ kinh doanh, trên cơ sở chính 
sách thuế đối với hộ kinh doanh (HKD); các 
chính sách về ưu đãi, phát triển điện mặt trời 
của Nhà nước. 

Theo đó, định kỳ ngày 10 tháng đầu quý, 
căn cứ danh sách xác nhận sản lượng điện 
giao nhận và tiền điện thanh toán của Điện 
lực Bình Thuận chuyển cho các chi cục thuế 
(do Phòng Quản lý HKD, cá nhân và thu 
khác làm đầu mối trao đổi, cung cấp thông 
tin giữa Cục Thuế Bình Thuận và Điện lực 

Bình Thuận, chuyển cho các chi cục thuế 
theo dõi, quản lý).   

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân, hộ gia 
đình kinh doanh điện mặt trời trên mái nhà 
là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên 
doanh thu. Doanh thu tính thuế là doanh thu 
bao gồm thuế. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu 
áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình kinh doanh 
điện mặt trời trên mái nhà (hoạt động sản 
xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây 
dựng có bao thầu nguyên vật liệu), cụ thể 
như sau: thuế giá trị gia tăng là 3%; thuế thu 
nhập cá nhân là 1,5% (quy định tại Điều 2 
Thông tư số 92/2015/TT-BTC). 

Cá nhân, hộ gia đình chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính chính xác, trung 
thực, đầy đủ của hồ sơ khai thuế theo quy 
định. 

Cũng theo Cục Thuế Bình Thuận, hiện tại, 
Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng 
dẫn quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh 
doanh, trong đó có nội dung quản lý thuế đối 
với hoạt động kinh doanh điện mặt trời trên 
mái nhà. Khi thông tư ban hành và có hiệu 
lực, nội dung quản lý nêu trên sẽ được thực 
hiện theo các quy định của thông tư mới./. 

Gia Cư // 
http://thoibaotaichinhvietnam.vn.- 2021 

(ngày 26 tháng 5) 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/th
ue-voi-cuoc-song/2021-05-26/binh-thuan-
huong-dan-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-

doanh-dien-mat-troi-ap-mai-104596.aspx 

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

"NẮN" THẲNG 3 ĐOẠN ĐƯỜNG CONG TRÊN QL1 QUA BÌNH THUẬN 

 cầu hẹp trên QL1 đang được khẩn 
trương thi công, nhiều đoạn đường 
cong qua huyện Hàm Tân, Hàm Thuận 

Nam (Bình Thuận) đã được "vuốt" thẳng. 

Liên quan đến xử lý cầu hẹp, xóa “điểm 
đen” giao thông trên QL1 qua Bình Thuận, 
ngày 13/5, Đại diện Chi nhánh BOT 319 
Sông Phan (chủ đầu tư) cho biết, tiến độ dự 
án đã đạt 80%. 

Trên tuyến thi công cải tạo 17 vị trí thoát nước chống 
ngập cho các hộ dân ven đường. 

3 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-05-26/binh-thuan-huong-dan-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-dien-mat-troi-ap-mai-104596.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-05-26/binh-thuan-huong-dan-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-dien-mat-troi-ap-mai-104596.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-05-26/binh-thuan-huong-dan-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-dien-mat-troi-ap-mai-104596.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2021-05-26/binh-thuan-huong-dan-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-dien-mat-troi-ap-mai-104596.aspx
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Đến nay, nhà thầu đã cơ bản thi công 
xong phần mở rộng mặt đường tại các vị trí 
đường cong, lắp dải phân cách hệ thống 
thoát nước trên phạm vi thuộc dự án BOT 
quản lý. 

Việc mở rộng 3 cầu hẹp Phú Sung, ông 
Hạnh, Tà Mon đang được đẩy nhanh công 
tác thi công phần trụ cầu. Cầu Tà Mon 
(huyện Hàm Tân) không vướng mặt bằng 
nên công tác thi công được đảm bảo tiến độ, 
chất lượng. Tuy nhiên, 2 cầu Phú Sung, ông 
Hạnh (huyện Hàm Thuận Nam) còn vướng. 

"Chủ đầu tư đang khẩn trương phối hợp 
với địa phương tháo gỡ vướng mắc, vận 
động người dân bàn giao mặt bằng, tránh 
tình trạng cầu xong nhưng thiếu đường 
dẫn”, đại diện Chi nhánh BOT 319 Sông 
Phan cho biết. 

Một đoạn QL1 qua huyện Hàm Thuận Nam đã được 
mở rộng. 

Theo ghi nhận, tại công trường cầu Tà 
Mon (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) trên 

QL1, nhiều công nhân, thiết bị xe cơ giới 
đang khẩn trương thi công. Các vị trí đường 
cong đã được vuốt thẳng, lắp dải phân cách 
tạo thuận lợi các phương tiện đi lại. 

Trước đó, vào tháng 10/2020, nhà đầu tư 
dự án BOT QL1 đoạn Phan Thiết - Đồng Nai 
đã khởi công các hạng mục bổ sung mở 
rộng cầu hẹp, cải tạo các “điểm đen” giao 
thông đảm bảo công tác ATGT trên QL1. 
Tổng kinh phí thực hiện việc cải tạo các điểm 
đen gần 200 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn 
thành trong tháng 6/2021. 

Cụ thể, cầu Tà Mon (huyện Hàm Tân) mỗi 
bên mở 3,5m, mở rộng mặt đường hai bên 
với chiều dài gần 4km. Cầu Phú Sung được 
mở rộng thêm 3,5m bên trái tuyến và mở 
rộng mặt đường khắc phục đoạn đường 
cong hình chữ S. Riêng cầu Ông Hạnh sẽ 
được xây thêm cầu mới rộng 9m. 

Trên tuyến này cũng sẽ được lắp thêm dải 
phân cách khoảng 10,5km trên QL1; thi công 
17 vị trí rãnh thoát nước dọc tuyến qua 2 
huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam... 

 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2021 

(ngày 13 tháng 5) 

https://www.baogiaothong.vn/da-vuot-
thang-3-doan-duong-cong-tren-ql1-qua-

binh-thuan-d506706.html 

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

ĐÃ TRỤC VỚT XONG TÀU BẠCH ĐẰNG SAU HƠN 1 THÁNG BỊ CHÌM Ở 
BIỂN MŨI NÉ 

àu Bạch Đằng chìm ở biển Mũi Né đã 
được trục vớt thành công chuẩn bị lai 
dắt về TP.HCM đi sửa chữa. 

Liên quan đến công tác trục vớt tàu Bạch 
Đằng bị chìm trên biển Mũi Né (thành phố 
Phan Thiết, Bình Thuận), chiều 19/5, ông 
Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng phụ trách 
trục vớt tàu (Công ty TNHH Vận tải biển 
Trường Tâm) cho biết, công tác trục vớt tàu 
đã hoàn thành. 

Tàu Bạch Đằng bị chìm trên biển Mũi Né đã được trục 
vớt thành công. Ảnh: V.H 

T 
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“Tàu đã được lật nổi đang được neo đậu 
cố định, chúng tôi đang chờ tàu chuyên dùng 
để lai dắt tàu Bạch Đằng về TP.HCM sửa 
chữa”, ông Hùng nói. 

Theo ghi nhận, sau khi các thợ lặn móc 
cẩu cố định vào các vị trí mạn tàu và lật nổi 
tàu về trạng thái tự nhiên, đơn vị trục vớt đã 
bơm vét nước ở trong các khoang, két của 
tàu ra ngoài. Hàng hóa trong khoang đã 
được vận chuyển đi nơi khác tiếp tục xử lý. 

Nhiều thiết bị bên trong con tàu bị hư hỏng nặng. 

Trước đó ngày 30/3, Cảng vụ Hàng hải 
Bình Thuận đã phê duyệt phương án trục 
vớt tàu Bạch Đằng bị chìm trên biển Mũi Né. 
Thời gian thực hiện trục vớt tàu Bạch Đằng 
dự kiến khoảng 20 ngày trong điều kiện thời 
tiết thuận lợi. 

Bơm nước trong thân tàu chìm ra ngoài. 

Tàu Bạch Đằng có trọng tải 2.500 tấn, 
xuất bến lúc 10h ngày 14/3 chở 1.500 tấn bụi 
than (tro bay) từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân, huyện Tuy Phong đi cảng Nhơn Trạch 
(Đồng Nai). 

Khi đến khu vực biển bãi sau vịnh Mũi Né, 
cách bờ khoảng 0,5 hải lý bất ngờ bị lật 
ngang và chìm. Sau đó lực lượng cứu hộ đã 
cứu vớt được 7/7 thuyền viên, đưa vào bờ 
an toàn với tình trạng sức khỏe bình thường, 
ổn định. 

 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2021 

 (ngày 19 tháng 5) 

https://www.baogiaothong.vn/da-truc-vot-
xong-tau-bach-dang-sau-hon-1-thang-bi-

chim-o-bien-mui-ne-d507621.html 

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

GIẢI PHÁP CĂN CƠ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU NƯỚC SINH HOẠT  

ình Thuận là một tỉnh khô hạn nhất 
nước nên vào mùa khô hay thiếu 
nước sinh hoạt. Để giải quyết tình 

trạng trên cần đầu tư các công trình cấp 
nước quy mô lớn. 

1. Nỗ lực cấp nước sinh hoạt 

Theo số liệu điều tra về Bộ chỉ số theo dõi, 
đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường 
đã được UBND tỉnh Bình Thuận công bố tại 
Quyết định số 959 ngày 19/4/2021, tính  đến 
cuối năm 2020, khu vực nông thôn trên địa 
bàn tỉnh có 62 công trình cấp nước tập trung 
với tổng công suất cấp nước 84.020 

m3/ngày, cung cấp cho 52,84% số hộ dân 
nông thôn sử dụng. 

Thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn Bình Thuận nỗ lực cấp nước sinh 
hoạt cho người dân nông thôn. Ảnh: KS. 

B 
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Các công trình cấp nước đều giao cho 
các đơn vị chuyên ngành nước quản lý, khai 
thác và sử dụng nên phát huy hiệu quả đầu 
tư, không có công trình nào bị hư hỏng, lãng 
phí. 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn Bình Thuận đang quản lý 
38 công trình cấp nước tập trung, tổng công 
suất thiết kế 46.500m3/ngày, cung cấp cho 
hơn 65.000 hộ đấu nối sử dụng nước trên 
địa bàn 2 phường, 9 thị trấn và 54 xã trong 
tỉnh (ngoại trừ huyện Tuy Phong). 

Theo Chi cục Thủy lợi Bình Thuận, hầu 
hết các công trình cấp nước tập trung do 
Trung tâm quản lý đều phát huy hiệu quả 
đầu tư, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch 
cho người dân sử dụng. 

Tại công trình cấp nước Thuận Bắc 
(huyện Hàm Thuận Bắc), tổng công suất 
8.160 m3/ngày, cung cấp cho khoảng 
10.300 hộ sử dụng (chưa tính sử dụng 
chung) tại 1 thị trấn và 6 xã trên địa bàn 
huyện, từ khi công trình cấp nước này ra đời 
đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người dân ở vùng khô hạn Hàm Thuận 
Bắc. Nhiều người dân đã thoát cảnh sử 
dụng nước sông, hồ, giếng ngầm nhiễm 
phèn không bảo đảm vệ sinh và ảnh hưởng 
đến sức khỏe. 

Người dân vùng nông thôn vui mừng khi có nước 
sạch sử dụng. Ảnh: KS. 

Ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 
Bình Thuận, cho biết, thời gian qua, Trung 
tâm luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp để 
tăng tỷ lệ người dân nông thôn được sử 
dụng nước sạch, cũng như đảm bảo cấp 

nước sinh hoạt phục vụ người dân trong mọi 
thời tiết mưa lũ, khô hạn bằng cách thường 
xuyên theo dõi chất lượng nguồn nước thô, 
nước sau xử lý tại các công trình cấp nước. 

“Có thể nói từ khi các công trình cấp nước 
đầu tư cho vùng nông thôn đi vào hoạt động 
đã giúp nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước 
sạch trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống, 
bảo vệ sức khỏe người dân. Bên cạnh đó đã 
giúp tháo gỡ cho nhiều địa phương trong 
việc thực hiện tiêu chí 17.1 về tỷ lệ hộ sử 
dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch trong 
Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM”, ông Liêm chia 
sẻ. 

Giải pháp căn cơ giải quyết nước sinh 
hoạt vào mùa khô 

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn Bình Thuận, trong các 
năm qua, nhất là mùa khô năm 2015 – 2016 
và 2019 – 2020, do biến đổi khí hậu và hiện 
tượng El Nino gây ra tình trạng hạn hán rất 
nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh làm suy 
giảm, cạn kiệt nguồn nước mặt và nước 
dưới đất. Từ đó, một số công trình cấp nước 
phải ngưng hoạt động. 

Riêng mùa khô năm 2020, Trung tâm 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 
Bình Thuận có 4 công trình cấp nước ngưng 
hoạt động hoàn toàn và 12 công trình ngưng 
luân phiên do nguồn nước thô từ các hồ thủy 
lợi và sông suối bị cạn kiệt. Trong khi đó, nhu 
cầu sử dụng nước cho các hoạt động sản 
xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh ngày càng 
tăng cao.  

Để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa 
khô ở Bình Thuận cần đầu tư công trình cấp nước 
công suất lớn. Ảnh: KS. 
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Do đó về giải pháp lâu dài để đảm bảo 
cấp nước sinh hoạt bền vững trên địa bàn 
tỉnh, theo ông Liêm, tỉnh cần nghiên cứu 
phương án đầu tư các công trình cấp nước 
có công suất từ 5.000 – 15.000 m3/ngày 
nằm kế cận các công trình thủy lợi có quy 
mô lớn hoặc sông lớn như hồ Sông Quao, 
hồ sông Móng – Ka Pét, sông La Ngà... 

Như vậy, các các công trình mới đảm bảo 
có nguồn nước thô ổn định trong mùa khô 
hạn, giúp các nhà máy nước vận hành 
thường xuyên, liên tục, tránh bị gián đoạn, 
tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác 
bảo đảm an toàn về chất lượng nguồn nước 
thô cấp cho các nhà máy nước. 

Trung tâm đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ 
tỉnh Bình Thuận tiếp tục tiếp nhận và triển 
khai thực hiện dự án “Nước sạch và vệ sinh 
nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi 
khí hậu giai đoạn 2021-2025 vay vốn Ngân 
hàng thế giới”, cũng như tạo điều kiện giúp 
tỉnh đầu tư các công trình cấp nước có quy 
mô lớn trong giai đoạn từ 2021 – 2030 để 
giải quyết căn bản tình trạng thiếu nước sinh 
hoạt trên địa bàn nông thôn trong tỉnh trong 
các tháng mùa khô hàng năm. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 17 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/giai-phap-can-co-
giai-quyet-tinh-trang-thieu-nuoc-sinh-hoat-

d291059.html 

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

Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận:  

BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VÕ THỊ BA VÀ 2 CON LIỆT SĨ 
CHƯA CÓ NƠI THỜ CÚNG 

à mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Võ 
Thị Ba (mất năm 1982) có 4 người 
con là liệt sĩ Trịnh Thị Lực hi sinh ngày 

10/4/1952, liệt sĩ Trịnh Thành hi sinh ngày 
16/10/1966, liệt sĩ Trịnh Mỹ và liệt sĩ Trịnh 
Bá đều hi sinh ngày 4/3/1967. Hiện thân 
nhân của cụ Ba chưa có nơi thờ cúng Bà mẹ 
VNAH và 2 liệt sĩ Trịnh Thành và Trịnh Mỹ, 
vì đất của gia đình mua để xây dựng nhà thờ 
bị Dự án Thủy lợi Kênh tiêu Bà Sáu ở xã 
Hàm Mỹ thu hồi... 

Gia đình không có nơi thờ cúng Bà mẹ 
VNAH 

Trong kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, gia đình cụ Võ Thị Ba ở, xã Hàm Chính, 
huyện Hàm Thuận Nam, có 9 người tham 
gia cách mạng gồm: Chồng, 5 người con và 
3 người cháu. Kết thúc chiến tranh 4 người 
con của cụ Ba là Trịnh Thị Lực, Trịnh Bá, 
Trịnh Thành và Trịnh Mỹ hi sinh, được công 
nhận là liệt sĩ. Trong đó liệt sĩ Trịnh Bá đã có 
gia đình riêng. Chồng cụ Ba là cụ Trịnh Trân 
mất trước ngày giải phóng (1975). Sau năm 
1975, cụ Ba và 2 người con gái còn lại là 
Trịnh Thị Phụ và Trịnh Thị Năm trở về quê 
hương ở xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận 
Bắc, nhưng nhà cửa và đất cũ của gia đình 

không còn, phải ở nhờ nhà người cháu họ là 
ông Phan Văn Dư ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam. 

Cụ Ba mất năm 1982, trước khi có chính 
sách giao lại ruộng đất theo bản đồ 299 ở 
địa phương, do đó gia đình cụ Ba không có 
nhà, không có đất. Năm 1996, cụ Ba được 
Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH. 
Từ sau khi cụ Ba mất, việc thờ cúng bố mẹ 
và 4 liệt sĩ (là các em) do bà Trịnh Thị Phụ, 
chị cả trong gia đình đảm nhiệm. Bà Phụ 
cũng như cụ Võ Thị Ba khi còn sống, không 
có nhà cửa ruộng đất, vì lưu lạc đến ngụ cư 
ở nhờ nhà ông Dư, việc thờ cúng vẫn phải 
thờ nhờ ở nhà của ông Dư. Năm 2013, bà 
Phụ vận động các con mua được 556,3m2 
tại ngã Hai Hàm Mỹ, với mong muốn có 
mảnh đất để ở và xây nhà thờ cha mẹ và các 
em là liệt sĩ. Ước mong xây nhà thờ của bà 
Phụ chưa thành hiện thực thì năm 2015, bà 
qua đời do tai nạn giao thông. Bà Võ Thị 
Bảo, con gái của bà Phụ được anh em trong 
gia đình ủy quyền thờ cúng ông bà ngoại và 
2 cậu là liệt sĩ Trịnh Thành và Trịnh Mỹ, còn 
liệt sĩ Trịnh Bá do ông Trịnh Văn Vinh (con 
trai ông Bá thờ cúng), liệt sĩ Trịnh Thị Lực do 
bà Trịnh Thị Năm (chị gái ruột thờ cúng). 

B 
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Diện tích đất con cháu mua để xây nhà thờ mẹ VNAH 
bị thu hồi vì công trình thủy lợi kênh tiêu Bà Sáu ở 
Hàm Mỹ. 

Đất bị thu hồi 100% nhưng không 
được cấp đất tái định cư 

Theo hồ sơ, bà Võ Thị Bảo được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) 
BP241687 ngày 18/9/2013, diện tích đất 
1.471,0m2, trong đó có 100m2 đất ở tại thửa 
đất số 53 tờ bản đồ số 31. Trong sổ đỏ này 
có 209m2 (thuộc thửa 521 tờ bản đồ số 2 khi 
thu hồi đất), đây là diện tích đất các con bà 
Phụ góp tiền mua để làm đất xây nhà thờ 
cúng ông bà ngoại và các liệt sĩ. Ngoài ra, 
con cháu bà Phụ còn góp tiền mua thêm lô 
đất thửa 522 tờ bản đồ số 2 diện tích 
346,8m2 (hồ sơ thu hồi đất), cũng để xây 
nhà thờ cúng bên ngoại. Cả 2 diện tích 
209m2 và 346,8m2 đều đứng tên bà Võ Thị 
Bảo và đều có sổ đỏ. 

Ngày 21/3/2016, Chủ tịch UBND huyện 
Hàm Thuận Nam ban hành Quyết định số 
52/QĐ-UBND: “Cho phép bà Võ Thị Bảo, địa 
chỉ: Thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ. Đang sử 
dụng thửa đất số 53, tờ bản đồ số 31, diện 
tích 1.471m2, mục đích sử dụng: Đất ở nông 
thôn 100m2, đất chuyên trồng lúa nước 
1.371m2 tại thôn Phú Sơn, được chuyển 
mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước 
sang đất ở nông thôn, diện tích 200m2. 
Quyết định có hiệu lực từ ngày kí”. Sau 3 
ngày, ngày 24/3/2016, Trưởng phòng 
TN&MT huyện Hàm Thuận Nam thông 
báo:“Sau khi kiểm tra vị trí đất bà Bảo xin 
chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên 
trồng lúa nước sang đất ở nông thôn, Phòng 
TN&MT trả hồ sơ, lí do:Vị trí, diện tích xin 
chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên 
trồng lúa nước sang đất ở nông thôn của bà 
nằm trong diện tích đất đã có thông báo thu 

hồi đất để thực hiện công trình Kênh tiêu Bà 
Sáu, xã Hàm Mỹ”. Đến nay Quyết định số 
52/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện 
Hàm Thuận Nam vẫn còn nguyên giá trị, bởi 
chưa có quyết định nào thay thế. Ngày 
30/12/2016, UBND huyện Hàm Thuận Nam 
ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBND, thu 
hồi đất thực hiện dự án Công trình Kênh tiêu 
Bà Sáu:“Thu hồi diện tích 556,3m2 của hộ 
bà Võ Thị Bảo, xây dựng Công trình Kênh 
tiêu Bà Sáu, xã Hàm Mỹ”. Trong số diện tích 
này có 209m2 nằm trong thửa số 53 tờ bản 
đồ 31 số đỏ số BP241687 (khi thu hồi được 
ghi là thửa 521 tờ bản đồ số 2) và diện tích 
346,8m2 thuộc thửa 522 tờ bản đồ số 2. 

Việc xin hoán đổi đất để làm nhà thờ 
Bà mẹ VNAH và 2 liệt sĩ là chính đáng 

Gia đình Bà mẹ VNAH Võ Thị Ba có 4 
người con là liệt sĩ hi sinh vì nước. Do gia 
đình cụ Ba không có nhà và đất ở, nên đến 
nay vẫn không có nơi thờ cúng. Với mong 
ước của con cháu cụ có được nơi thờ cúng 
mẹ VNAH và các liệt sĩ, họ đã tự góp tiền 
mua 556,3m2 đất để xây dựng. Diện tích này 
mua cùng với diện tích đất nhà bà Bảo mua, 
nên bà Bảo đứng tên sổ đỏ. 

Vì cứu nước, gia đình Bà mẹ VNAH Võ 
Thị Ba đã hi sinh 4 người con. Vì xây dựng 
đất nước, toàn bộ diện tích 556,3m2 đất do 
con cháu góp tiền mua để xây dựng nơi thờ 
cúng Mẹ VNAH Võ Thị Ba và các liệt sĩ, lại 
nằm trong Dự án Kênh tiêu Bà Sáu xã Hàm 
Mỹ phải thu hồi. 

Bà Võ Thị Bảo là người đang thờ cúng đã 
có đơn nhiều lần đề nghị UBND huyện Hàm 
Thuận Nam cho gia đình bà Bảo (người 
đứng tên đất bị thu hồi), được cấp đất tái 
định cư, vì 100% diện tích đất 556,3m2 của 
gia đình để xây dựng nhà thờ, đã bị thu hồi 
vì Dự án Kênh tiêu Bà Sáu tại xã Hàm Mỹ. 
Ở đây cần nói rõ, gia đình bà Bảo không xin 
cấp đất để xây dựng nhà thờ Bà mẹ VNAH, 
mà đất của gia đình mua để xây dựng nhà 
thờ đã bị Nhà nước thu hồi hết. Bà Bảo có 
đơn đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam 
cấp đất tái định cư cho hộ bà Bảo để có đất 
xây dựng nhà thờ, đúng quy định tại điểm a. 
Khoản 1, Điều 79 Luật Đất đai năm 2013, 
quy định về bồi thường cấp đất tái định cư 
khi thu hồi đất. Trong trường hợp này, gia 
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đình bà Võ Thị Bảo không còn nơi nào khác 
để xây dựng nhà thờ Bà mẹ VNAH Võ Thị 
Ba và các liệt sĩ. 

Đây là nguyện vọng chính đáng và cũng 
là việc nên làm của chính quyền địa phương 
thể hiện chính sách của Đảng và Nhà nước 
“Uống nước nhớ nguồn” đối với gia đình có 
công với nước. Đề nghị UBND tỉnh Bình 

Thuận, UBND huyện Hàm Thuận Nam xem 
xét có lí có tình đối với đề nghị chính đáng 
của thân nhân Bà mẹ VNAH Võ Thị Ba. 

 
Trần Thị Thực - Hà Mới // 

 Người cao tuổi.- 2021.- Số 102  
(ngày 22 tháng 5).- Tr.11 

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

THÁNG 5, MÙA SĂN DÔNG 

ình Thuận chuyển mưa. Những đồng 
cát bạt ngàn bắt đầu lún phún cỏ. Đây 
là thời điểm dông - đặc sản trứ danh 

của vùng cát nắng gió nơi đây - tìm thức ăn 
sau thời gian trú đông. Mùa săn dông bắt 
đầu. Thịt dông đang ở giai đoạn ngon nhất.  

Một nhóm người dân địa phương, có anh 
Châu Văn Trọng, nhân lúc nông nhàn, mang 
theo cuốc, xẻng bắt đầu một ngày săn dông. 
Họ men theo tuyến đường ven biển phía 
Nam TP Phan Thiết và dừng chân tại một 
khu đất trống thuộc xã Tiến Thành. Đây là 
nơi nông dân địa phương canh tác rau, đậu 
theo mưa và bỏ đất trống từ đầu mùa nắng. 

Anh Trọng cho biết ở vùng này, con dông 
ngoài đồng cỏ tự nhiên được chia 2 loại là 
dông hương và dông thềm. Dông thềm lớn 
hơn dông hương nhưng trốn rất sâu dưới 
lòng đất nên rất khó săn. Vì vậy, dông 
hương săn được nhiều hơn. 

Một con dông vừa săn được 

Vừa qua gần chục cơn mưa đầu mùa, 
cánh đồng phủ lớp cỏ mỏng. Chỉ vài bước 
chân, họ đã dễ dàng tìm thấy hang dông. 
Bằng kinh nghiệm của mình, những người 

dân này phân biệt ngay đâu là hang mát (nơi 
dông trú mát tạm thời) và đâu là hang đùn 
(nơi dông đang có mặt). Chưa đến 20 nhát 
cuốc, lần theo các ngách trong hang thông 
qua một đoạn cây, nhóm anh Trọng đã tìm 
thấy một chú dông hương. 

Chỉ trong chưa đầy buổi sáng, nhóm anh 
Trọng săn được 40 con dông béo ngậy. 

"Sau nhiều tháng trú mình dưới hang, thời 
điểm đầu mùa mưa, dông bắt đầu ăn cỏ non 
nên béo nhất và cũng dễ bắt nhất. Lớp đất 
cát ở những cái hang của chúng cũng mềm 
hơn nhờ có mưa thấm xuống" - anh Trọng 
nói. 

Từ lâu, dông được xem là đặc sản trứ 
danh của vùng đất cát Bình Thuận vì có thể 
chế biến được nhiều món ngon như nướng 
mọi, trộn rau hay nấu canh dưa hồng. Thịt 
dông, đặc biệt là dông sống ở đất cát, dai và 
thơm khi nướng than vừa phải. 

Hiện nay, do xu hướng đô thị hóa, đặc 
sản dông tự nhiên ngày càng ít nên phong 
trào nuôi dông thịt ở các vùng nông thôn của 
Bình Thuận đang xuất hiện nhiều để đáp 
ứng nhu cầu của thực khách. Dông thịt phải 
nuôi khoảng 1 năm, trọng lượng 3-4 con/kg, 
thường bán với giá 600.000 - 700.000 đồng. 
Dông tự nhiên trọng lượng thường nhỏ hơn, 
từ 20-30 con/kg. Thịt dông tự nhiên ngon 
hơn dông nuôi nên thường được người dân 
địa phương giữ lại chế biến thức ăn, ít khi 
bán ra ngoài. 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2021 
(ngày 5 tháng 5) 

https://nld.com.vn/thoi-su/thang-5-mua-
san-dong-20210505221058196.htm 

 

B 
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TÌM LỐI RA CHO THANH LONG BÌNH THUẬN 

iện tích thanh long phát triển "nóng" 
kéo theo nhiều khó khăn về hạ tầng 
phục vụ sản xuất, thị trường  

Theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 
3-6-2016 của UBND tỉnh Bình Thuận, diện 
tích canh tác cây thanh long quy hoạch của 
địa phương đến năm 2020 đạt 28.000 ha, 
định hướng đến năm 2025 đạt 30.000 ha. 
Tuy nhiên, hiện tại "thủ phủ rồng xanh" của 
cả nước đã vượt xa diện tích quy hoạch, đặt 
ra những vấn đề về hệ thống phục vụ sản 
xuất, thị trường tiêu thụ. 

Cạn kiệt nước tưới, giá cả bấp bênh 
Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bình Thuận, 
hiện toàn tỉnh có 33.750 ha canh tác cây 
thanh long, vượt xa quy hoạch đến năm 
2025. Sản lượng thanh long năm 2020 đạt 
gần 700.000 tấn. Những địa phương có diện 
tích thanh long nhiều nhất Bình Thuận là 
huyện Hàm Thuận Nam (gần 15.000 ha), 
Hàm Thuận Bắc (hơn 9.000 ha), Bắc Bình 
(hơn 4.700 ha). 

Tại huyện Hàm Thuận Nam, nơi chiếm 
gần 50% tổng diện tích thanh long của Bình 
Thuận, đã vượt quy hoạch của địa phương 
gần 2.000 ha và hiện vẫn được nông dân nơi 
đây liên tục mở rộng sản xuất vì giá trị kinh 
tế mang lại vẫn cao hơn những cây trồng 
khác. 

Diện tích thanh long Bình Thuận liên tục tăng nhanh 
qua từng năm 

Việc phát triển quá nhanh diện tích cây 
thanh long kéo theo hạ tầng phục vụ sản 
xuất không theo kịp. Còn nhớ, vào mùa khô 
năm ngoái, hàng trăm hộ dân tại Hàm Thuận 
Nam phải lao đao đi tìm nguồn nước để cứu 
cây trồng này khỏi tình cảnh chết khô. Thậm 
chí ở một số nơi, người dân phải thuê xe bồn 
để mua từng phuy nước về "chữa khát". Để 
phục vụ tưới tiêu, nhiều nhà vườn liên tục 

thuê thợ khoan giếng khi hệ thống thủy lợi 
không đáp ứng kịp việc mở rộng sản xuất. 
"Người đào sau khoan giếng sâu hơn người 
đào trước. Nhà này đào có nước thì người 
khác cũng đào theo. Cứ như vậy, mạch 
nước ngầm sớm muộn sẽ cạn kiệt nếu 
không được kiểm soát" - anh Mai Thanh 
Phúc, người dân xã Mương Mán, huyện 
Hàm Thuận Nam - lo lắng. 

Khi cây thanh long vượt qua giai đoạn hạn 
hán để "sống sót" thì vấn đề giải bài toán đầu 
ra chưa bao giờ là dễ dàng. Năm nay, nhờ 
những cơn mưa đầu mùa đến sớm, nhiều 
chủ vườn đỡ phải ngược xuôi tìm nguồn 
nước. Tuy vậy, giá cả của loại trái cây xuất 
khẩu này lại trồi sụt thất thường khiến người 
trồng nhiều phen méo mặt. "Mùa chong đèn 
năm nay, vườn của tôi sản xuất 3 vụ thì có 
đến 2 vụ lỗ nặng vì giá bán dưới 10.000 
đồng/kg, chỉ có một vụ sau Tết là bán được 
17.000 đồng/kg. Nói chung, càng về sau 
này, sản xuất thanh long càng khó khăn vì 
luôn thấp thỏm với giá cả" - ông Nguyễn Văn 
Thắng, chủ một trang trại thanh long tại 
huyện Hàm Thuận Bắc, than thở. 

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, 
trong năm 2020, sản lượng thanh long của 
tỉnh gần 700.000 tấn. Tuy nhiên, trong số 
này trái thanh long xuất khẩu qua đường 
chính ngạch chỉ hơn 6.800 tấn, mang lại giá 
trị xuất khẩu 8,1 triệu USD; còn lại chủ yếu 
tiêu thụ theo phương thức mua bán biên 
mậu với thương nhân Trung Quốc thông qua 
các cặp cửa khẩu. Việc phụ thuộc lớn vào 
một thị trường theo con đường xuất khẩu 
tiểu ngạch khiến giá trái thanh long luôn bấp 
bênh. Công tác xúc tiến thương mại ra các 
thị trường mới vẫn chưa thể theo kịp với sự 
phát triển diện tích thanh long. Vì vậy, giá 
thanh long chưa thể ổn định khi tình trạng 
cung luôn vượt quá cầu. 

Hướng đến sản xuất theo chiều sâu 
Để giải quyết tình trạng phát triển nóng 

diện tích cây thanh long, tỉnh Bình Thuận có 
những chỉ đạo để không mở rộng thêm diện 
tích, hướng đến phát triển thanh long theo 
chiều sâu, bền vững. Trong đó, giải pháp 
thực hành sản xuất nông nghiệp sạch để 
đáp ứng các thị trường xuất khẩu khắt khe 
như châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản… Hiện tại, 

D 
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diện tích thanh long tại Bình Thuận được 
công nhận tiêu chuẩn VietGAP trên 11.000 
ha, tiêu chuẩn GlobalGAP 517 ha trong tổng 
số 33.750 ha thanh long của tỉnh. Tuy nhiên, 
thực hành sản xuất thanh long sạch ở nhiều 
vùng chưa thực hiện nghiêm ngặt khiến chất 
lượng trái thanh long đạt chuẩn không đồng 
đều… 

Còn theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, 
tỉnh đang xây dựng chuỗi liên kết thanh long 
từ sản xuất đến tiêu thụ để giải quyết quá tải 
thanh long. Toàn tỉnh đã xây dựng và kết nối 
12 chuỗi cung ứng thanh long an toàn với 
sản lượng 90.775 tấn/năm và 2 chuỗi sản 
phẩm thanh long chế biến với sản lượng 165 
tấn/năm. Việc xây dựng các chuỗi cung ứng 
đang được triển khai hiệu quả, song để sản 
phẩm từ các chuỗi đưa đến người tiêu dùng 
vẫn còn khoảng cách. 

Trong năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận 
đã ban hành kế hoạch thực hiện chính sách 
hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn. Từ chủ trương này, các 
hợp đồng cung ứng, bao tiêu đầu ra thanh 
long theo chuỗi đã được triển khai. Cuối năm 
ngoái, 2 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ 
thanh long VietGAP đã được Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh Bình Thuận xây dựng 
thành công. Chuỗi liên kết thứ nhất giữa 
HTX Thanh long sạch Hòa Lệ (huyện Hàm 
Thuận Bắc) với các HTX Thanh long Hàm 
Đức, Thuận Minh, Hàm Phú. Chuỗi liên kết 
thứ hai giữa HTX Thanh long Thuận Tiến 
(huyện Hàm Thuận Bắc) với các HTX thanh 
long tại địa phương. Thanh long được các 
đơn vị tham gia chuỗi ký kết với giá 12.000 
đồng/kg thời điểm chính vụ và 16.000 
đồng/kg đối với mùa nghịch vụ. Đổi lại, các 
bên cung ứng phải bảo đảm sản xuất thanh 

long theo quy trình VietGAP và các yêu cầu 
cao về kỹ thuật. Tuy nhiên, việc ký kết hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm bảo đảm theo chuỗi 
liên kết như trên còn chiếm tỉ lệ khiêm tốn vì 
các doanh nghiệp tiêu thụ có quy mô còn 
nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường 
xuất khẩu. 

"Để hỗ trợ tiêu thụ thanh long, trong tháng 
1 vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở rà soát 
chính sách hỗ trợ đối với cây thanh long theo 
chuỗi liên kết, từ khâu sản xuất đến bảo 
quản, sơ chế, xuất khẩu. Trên cơ sở này, 
sắp tới tỉnh Bình Thuận sẽ tiến đến xây dựng 
đề án toàn diện về phát triển thanh long trên 
địa bàn, bao gồm cả chính sách đặc thù đối 
với cây thanh long" - ông Phan Văn Tấn, Phó 
Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, 
cho biết.  

Ngành điện quá tải 
Do diện tích thanh long liên tục phát triển 

nóng nên ngành điện tại Bình Thuận cũng 
phải liên tục nâng cấp hệ thống để đáp ứng 
nhu cầu chong đèn mùa nghịch vụ. 

Thống kê gần đây cho thấy sản lượng 
điện phục vụ sản xuất thanh long Bình 
Thuận mỗi năm tới 568 triệu KWh, tăng 2,36 
lần so với năm 2010. Tuy nhiên, từng có giai 
đoạn các chủ hộ sản xuất thanh long chỉ 
được sử dụng một nửa công suất bình điện 
hạ thế trong những tháng cao điểm chong 
đèn vì ngành điện quá tải. 

 
Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2021 

(ngày 12 tháng 5) 
https://nld.com.vn/kinh-te/tim-loi-ra-cho-

thanh-long-binh-thuan-
20210511202623156.htm 

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

TRIỂN KHAI TRỒNG CÂY XANH TRÊN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ 

áng 6/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch Bình Thuận phối hợp với Ủy ban 
nhân dân huyện đảo Phú Quý tổ chức 

phát động trồng xanh nhằm hưởng ứng 
phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ 
tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, 1.000 cây 
xanh sẽ được trồng trên toàn huyện đảo Phú 
Quý. 

Đây là hành động thiết thực để thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, quản lý chặt chẽ sử 
dụng hợp lý tài nguyên đất đai, bảo vệ, cải 
thiện môi trường, chủ động, tích cực triển 
khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Bên cạnh đó, hoạt động này giúp nâng 
cao ý thức của người dân và du khách trong 
việc bảo vệ môi trường. Loại cây mà huyện 

S 

https://nld.com.vn/kinh-te/tim-loi-ra-cho-thanh-long-binh-thuan-20210511202623156.htm
https://nld.com.vn/kinh-te/tim-loi-ra-cho-thanh-long-binh-thuan-20210511202623156.htm
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Phú Quý chọn trồng đợt này là cây cách hay 
còn gọi là cây sam hương. Một loại cây ở địa 
phương dễ phát triển, có tính sinh tồn cao, 
phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của Phú 
Quý, có thể chắn gió và giữ đất. 

Trao tượng trưng 1.000 cây xanh cho huyện đảo Phú 
Quý (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN 

Trồng cây xanh tại khu vực bờ kè Bãi Lăng, xã Ngũ 
Phụng, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN 

Ông Lê Quang Vinh, Bí thư, Chủ tịch 
UBND huyện đảo Phú Quý cho biết, việc 
trồng cây xanh giúp phủ xanh đất trống, đảm 
bảo mạch nước ngầm, môi trường du lịch 
xanh - sạch - thân thiện, góp phần phá triển 
du lịch bền vững; đồng thời, góp phần nâng 
cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên 
chức về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc 
trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm 
nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Việc phát động trồng cây xanh sẽ góp phần 
đưa Phú Quý thành một điểm đến hấp dẫn 
có cuộc sống hài hòa với thiên nhiên và đây 
cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
trong quy hoạch Phú Quý là khu du lịch cấp 
tỉnh. 

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch Bình Thuận Võ Thành Huy, 
để hoạt động được triển khai hiệu quả, thiết 
thực hơn nữa trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp 
tục vận động nguồn kinh phí tài trợ của các 
cá nhân, tổ chức tiếp tục thực hiện trồng cây 
xanh trên đảo Phú Quý nói riêng và trên toàn 

tỉnh Bình Thuận nói chung. Thông qua lễ 
phát động, tỉnh kêu gọi mỗi người dân, mỗi 
đoàn viên thanh niên hãy thực hiện trồng và 
bảo vệ cây xanh, coi đây như một món quà 
và thể hiện cam kết, trách nhiệm đối với 
thiên nhiên và môi trường. 

Trồng cây xanh tại khu vực bờ kè Bãi Lăng, xã Ngũ 
Phụng, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN 

Trồng cây xanh tại khu vực bờ kè Bãi Lăng, xã Ngũ 
Phụng, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). Ảnh: 
Nguyễn Thanh – TTXVN 

Huyện đảo Phú Quý có diện tích tự nhiên 
khoảng 17 km2. Hàng năm, diện tích này có 
nguy cơ bị thu hẹp lại do sự xâm thực của 
sóng biển. Trước đây, trên đảo hầu như chỉ 
là đồi trọc và các loại cây bản địa như dứa 
dại, bã đậu, mù u… mọc tự phát. Thông qua 
các chương trình dự án hỗ trợ trồng rừng 
của Trung ương và địa phương, đến nay, 
diện tích rừng trên đảo được nâng lên hơn 
500 ha, tán che phủ trên toàn đảo đạt 
khoảng 50%. 

Ngay sau lễ phát động, Huyện Đoàn Phú 
Quý đã triển khai công tác trồng cây xanh và 
thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên địa 
bàn huyện. 

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

 (ngày 6 tháng 5) 

https://dantocmiennui.vn/trien-khai-trong-
cay-xanh-tren-huyen-dao-phu-

quy/303055.html

https://dantocmiennui.vn/trien-khai-trong-cay-xanh-tren-huyen-dao-phu-quy/303055.html
https://dantocmiennui.vn/trien-khai-trong-cay-xanh-tren-huyen-dao-phu-quy/303055.html
https://dantocmiennui.vn/trien-khai-trong-cay-xanh-tren-huyen-dao-phu-quy/303055.html
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50 XÃ, PHƯỜNG CỦA 21 TỈNH THÀNH ĐẾN BÌNH THUẬN PHẢI CÁCH LY 

ở Y tế hỏa tốc yêu cầu người dân đi, 
đến Nha Trang, Đà Lạt từ 30-4 đến 5-
5 phải khai báo, hạn chế tiếp xúc. 

Ngày 9-5, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám 
đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã ký công 
văn hỏa tốc gởi các sở, ban ngành, địa 
phương trong tỉnh thông báo tìm người liên 
quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-
CoV-2 và thực hiện quản lý, giám sát. 

 
Khu vực cách ly y tế tại Bình Thuận 

Theo đó, từ Thông báo của UBND tỉnh 
Lâm Đồng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Khánh Hòa về Bệnh nhân 3141 (27 tuổi, 
con trai bệnh nhân 3140, quê Thuận Thành, 
Bắc Ninh) dương tính với SARS-CoV-2, có 
đến thành phố Nha Trang và thành phố Đà 
Lạt đi đến nhiều nơi dịp lễ 30-4 và 1-5. 

Sở Y tế Bình Thuận đề nghị các cơ quan, 
đơn vị giám sát chặt chẽ các trường hợp 
đi/đến/về địa phương từ Nha Trang và Đà 
Lạt từ ngày 30-4 đến ngày 5-5. Yêu cầu thực 
hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế, theo dõi sức 
khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc nơi đông 
người và lấy mẫu xét nghiệm một số trường 
hợp có yếu tố nguy cơ. 

Thực hiện cách ly tại nhà, lấy mẫu xét 
nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: các trường 
hợp đi/đến /về địa phương từ các địa điểm 
được nêu ở trên tại Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa ngày 1-5 đến ngày 2-5; Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng từ ngày 2-5 đến ngày 5-5. Đồng thời 
để kịp thời giám sát, quản lý các trường hợp 
có liên quan đến các địa điểm trên, Sở Y tế 
đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố, các 

cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn 
vị thông báo thông tin trên qua các phương 
tiện thông tin đại chúng cho người dân biết, 
liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh, Trung tâm tế huyện, thị xã, thành 
phố qua đường dây nóng và cung cấp số 
điện thoại những người đã tiếp xúc với mình; 
khai báo y tế. 

 

 

S 
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Danh sách các địa phương đến Bình Thuận phải cách 
ly tập trung 

Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám 
đốc Sở Y tế; Phó Ban chỉ đạo phòng chống 
COVID-19 Bình Thuận cũng ký công văn 
tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương 
có liên quan dịch COVID-19 đến Bình Thuận 
phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà. 

Cụ thể, danh sách các địa phương đến 
Bình Thuận phải cách ly liên quan đến 
hơn 50 xã, phường, thị trấn của 21 tỉnh, 
thành trong cả nước. Ngoài ra Ban Chỉ đạo 
phòng chống COVID-19 Bình Thuận cũng 
cung cấp danh sách các địa phương của các 
tỉnh, thành đến Bình Thuận phải cách ly tại 
nhà, hạn chế tiếp xúc. 

 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 
(ngày 9 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/50-xa-phuong-cua-
21-tinh-thanh-den-binh-thuan-phai-cach-ly-

983885.html

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

BÌNH THUẬN: 22 NGƯỜI TỪNG ĐẾN KHÁM Ở HÒA HẢO ÂM TÍNH COVID-19 

ình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn 
đang trong tầm kiểm soát của tỉnh.  

Chiều 21-5, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, 
Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng 
chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã có báo 
cáo tình hình, diễn biến phòng chống dịch 
trong ngày trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, số người đi/về Bình Thuận tính 
từ 16 giờ ngày 20-5 đến 16 giờ ngày 21-5 
được lấy mẫu, giám sát là 31. 

Đáng chú ý, cả 31 người này đều đi khám 
bệnh tại Trung tâm Y khoa Medic-Hòa Hảo 
(số 254 Hòa Hảo, quận 10, TP.HCM) ngày 
19-5. Trong đó, 22 người có kết quả xét 
nghiệm âm tính SARS-CoV-2, 9 người còn 
lại chưa có kết quả. 

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 434 
ngày không ghi nhận thêm trường hợp 
nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng.  

Một khu cách ly tập trung tại Bình Thuận 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đang 
điều trị 1 trường hợp nhiễm mới COVID-19 
nhập cảnh từ Indonesia về, sức khỏe ổn 
định. Trường hợp này khi nhập cảnh về Bình 
Thuận đã thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, 
cách ly, được quản lý chặt chẽ từ lúc nhập 
cảnh, không có khả năng lây lan trong cộng 
đồng.  

T 
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Hiện có 61 trường hợp đang cách ly tại 
các khu cách ly tập trung của tỉnh và 125 
trường hợp đang theo dõi, giám sát và cách 
ly tại nhà. 

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh 
Bình Thuận đề nghị các nhà xe, nhà ga và 
bến xe hướng dẫn hành khách thực hiện 
nghiêm túc thông điệp 5K. Các địa phương 
tiếp tục chuẩn bị các phương án cách ly (khi 
có nhiều trường hợp F1 trong cộng đồng) và 
phương án khoanh vùng, cách ly tại các địa 
phương.  

Cạnh đó, tiếp tục nhắc nhở các quán ăn 
ven đường, ven quốc lộ thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng chống dịch, chỉ được 
bán mang đi, không được bán ăn, uống tại 
chỗ. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 21 tháng 5) 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-22-
nguoi-tung-den-kham-o-hoa-hao-am-tinh-

covid19-986871.html 

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

BÌNH THUẬN CÁC QUẦY HÀNG ĂN UỐNG TRONG CHỢ NGƯNG BÁN 
TẠI CHỖ 

ác quầy hàng ăn, uống trong chợ 
truyền thống không được bán ăn, 
uống tại chỗ, chỉ được bán mang đi.  

Ngày 16-5, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công 
văn hỏa tốc gởi các sở, ban ngành, địa 
phương trong tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
khẩn trương, nghiêm túc triển khai từ ngày 
16-5, thực hiện cách ly y tế tập trung, lấy 
mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những 
người đến từ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. 

 
Kiểm tra y tế du khách từ đất liền ra đảo Phú Quý. 

Những trường hợp đến từ các tỉnh, thành 
có dịch khác thì thực hiện theo thông báo 
hàng ngày của Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch COVID-19 tỉnh. Xử lý nghiêm những 
trường hợp đến từ vùng dịch nhưng không 
khai báo y tế. 

Các quầy hàng ăn, uống trong chợ truyền 
thống không được bán ăn, uống tại chỗ, chỉ 
được bán mang đi và phải thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố phát huy vai trò của Tổ giám 
sát COVID-19 cộng đồng, thường xuyên 
kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, 
uống dọc tuyến quốc lộ và các tuyến phố tập 
trung đông người. Tăng cường công tác 
tuyên truyền tại cơ sở, yêu cầu người dân 
thực hiện thông điệp 5K, cài đặt các phần 
mềm Bluezone, NCOVI. 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát 
để quản lý chặt chẽ xe khách từ ngoài tỉnh 
vào Bình Thuận. 

Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng 
lọc COVID-19 ngẫu nhiên cho công nhân 
trong các khu công nghiệp, các doanh 
nghiệp có số lượng lao động nhiều, người 
lao động tại bến xe, nhà ga, bến tàu và 
những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.  

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 15 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cac-
quay-hang-an-uong-trong-cho-ngung-ban-

tai-cho-985518.html 
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BÌNH THUẬN CÁCH LY TẬP TRUNG NGƯỜI ĐẾN TỪ GÒ VẤP 

ình Thuận cách ly tập trung đối với 
các trường hợp đi/đến/về từ quận Gò 
Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, 

TPHCM.  

Ngày 31-5, bác sĩ Lê Văn Hồng, Phó Giám 
đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký công văn khẩn 
gởi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các 
Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

Kiểm tra du khách đến từ TPHCM tại Ga Phan Thiết 

Theo đó cho biết hiện nay tình hình dịch 
bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, 
TPHCM đã triển khai các biện pháp phòng 
chống dịch trên địa bàn và quận Gò Vấp và 
phường Thanh Lộc, quận 12 của TPHCM 
thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Do đó, để bảo đảm việc giám sát, phát 
hiện và quản lý các trường hợp đi/đến/về địa 
phương từ TPHCM, Sở Y tế đề nghị Trung 
tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố phối hợp 
tăng cường truy vết, kiểm tra, giám sát, nắm 
chắc danh sách các công dân đi/đến/về từ 

TPHCM để lưu trú, làm việc. Thực hiện lấy 
mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp này; 
khuyến cáo người dân chủ động, tự giác 
khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất nơi đang 
lưu trú, làm việc để được tư vấn, hướng dẫn 
y tế. 

Tiến hành cách ly tập trung đối với các 
trường hợp đi/đến/về từ quận  Gò Vấp và 
phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM. Các 
trường hợp còn lại thực hiện cách ly tại nhà. 

Việc thực hiện cách ly tập trung hay cách 
ly tại nhà sẽ được tiếp tục thực hiện cho các 
địa điểm khác tại TPHCM trên cơ sở căn cứ 
vào danh sách cập nhật các địa phương có 
dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 của tỉnh. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, phối 
hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 
phố thực hiện tổ chức việc tiếp nhận thông 
tin của người dân; tích cực rà soát, truy vết, 
lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm SARS-
CoV-2 cho những người đã đi/ đến/về từ 
TPHCM theo quy định.  

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 31 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cach-ly-
tap-trung-nguoi-den-tu-go-vap-989200.html 

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

BÌNH THUẬN CÁCH LY TẬP TRUNG NGƯỜI ĐẾN TỪ TỈNH BẮC GIANG, BẮC NINH  

ỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện cách ly y 
tế tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 
Covid-19 đối với những người đến từ 

tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh kể từ ngày 16/5.  

Ngày 16/5, UBND tỉnh Bình Thuận đã ký 
công văn hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Covid-19. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu 
các địa phương thực hiện cách ly y tế tập 
trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 
những người đến từ tỉnh Bắc Giang, Bắc 
Ninh kể từ ngày 16/5. 

Những trường hợp đến từ các tỉnh, thành 
có dịch khác thì thực hiện theo thông báo 
hàng ngày của Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch Covid-19 tỉnh. Đồng thời xử lý nghiêm 
những trường hợp đến từ vùng dịch nhưng 
không khai báo y tế. 

Đối với các quầy hàng ăn, uống trong chợ 
truyền thống, UBND tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu không được bán ăn, uống tại chỗ, chỉ 
được bán mang đi và phải thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố phát huy vai trò của Tổ giám sát Covid-
19 cộng đồng, thường xuyên kiểm tra các cơ 

B 

T 
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sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống dọc tuyến 
quốc lộ và các tuyến phố tập trung đông 
người. Tăng cường công tác tuyên truyền tại 
cơ sở, yêu cầu người dân thực hiện thông 
điệp 5K, cài đặt các phần mềm Bluezone, 
NCOVI. 

Đối với công an tỉnh chủ trì, phối hợp với 
Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, 
kiểm soát để quản lý chặt chẽ xe khách từ 
ngoài tỉnh vào Bình Thuận.  Sở Y tế tổ chức 
lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 ngẫu 

nhiên cho công nhân trong các khu công 
nghiệp, các doanh nghiệp có số lượng lao 
động nhiều, người lao động tại bến xe, nhà 
ga, bến tàu và những nơi có nguy cơ lây 
nhiễm cao. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 16 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-cach-
ly-tap-trung-nguoi-den-tu-tinh-bac-giang-

bac-ninh-d291090.html

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

BÌNH THUẬN CẤM TỔ CHỨC TIỆC CƯỚI, LIÊN HOAN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH COVID-19 

hiều tối nay (10/5), Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Thuận có công văn chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19. 

Theo đó, từ ngày mai 11/5, Bình Thuận 
tạm dừng thêm một số dịch vụ không thật sự 
cần thiết, có nguy cơ cao lây lan dịch 
COVID-19 gồm: Quán bida (billiard), quán 
hát với nhau, phòng tập aerobic, cơ sở làm 
đẹp. Trước đó, tỉnh đã cho tạm dừng một số 
dịch vụ không cần thiết như: Quán bar, 
karaoke, massage, vũ trường, game, hoạt 
động spa, phòng tập gym, phòng tập yoga, 
phòng chiếu phim. 

Sở Y tế hướng dẫn thành lập Tổ giám sát COVID-19 
tại cộng đồng. 

Bình Thuận yêu cầu trong toàn tỉnh không 
tổ chức tiệc cưới, liên hoan để đảm bảo an 
toàn trong phòng, chống dịch. Các cơ sở, 
nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà 
phê, giải khát phải đảm bảo khoảng cách 
bàn cách bàn tối thiểu 2 mét, ghế cách ghế 
tối thiểu 1 mét, mỗi phòng (nếu có phòng 
riêng) không quá 20 người và thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa 
phương không tổ chức hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí 
tập trung đông người. 

Các địa điểm kinh doanh không tổ chức 
các loại hình ăn uống tự chọn (buffet); 
khuyến khích hình thức giao hàng tại nhà, 
mua mang về; kiên quyết xử phạt các trường 
hợp không chấp hành và tạm ngưng hoạt 
động đối với cơ sở vi phạm.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không 
tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao, vui chơi giải trí tập trung đông 
người. 

Không tổ chức hoạt động vui chơi giải trí tập trung 
đông người. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề 
nghị Sở Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo 
tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi 
và đến từ các địa phương có dịch; các hoạt 
động xe du lịch, xe hợp đồng, xe khách, xe 
buýt, xe taxi được phép vận chuyển tối đa 
50% số lượng khách theo số lượng ghế ngồi 

C 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-cach-ly-tap-trung-nguoi-den-tu-tinh-bac-giang-bac-ninh-d291090.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-cach-ly-tap-trung-nguoi-den-tu-tinh-bac-giang-bac-ninh-d291090.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-cach-ly-tap-trung-nguoi-den-tu-tinh-bac-giang-bac-ninh-d291090.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -101- 
 

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

của xe và đảm bảo hành khách được kiểm 
tra y tế, đeo khẩu trang, khử khuẩn. 

Sở Y tế hướng dẫn thành lập Tổ giám sát 
COVID-19 tại cộng đồng vào sáng ngày mai 
(11/5); hướng dẫn các phương án ứng phó, 
xử lý các biện pháp phòng, chống dịch khi 
có tình huống phát sinh xảy ra trong ngày 

bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.  

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2021 
 (ngày 10 tháng 5) 

https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-cam-to-
chuc-tiec-cuoi-lien-hoan-de-phong-chong-

dich-covid-19-856691.vov

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

BÌNH THUẬN: CƠ SỞ NÀO VI PHẠM CHỐNG DỊCH SẼ BỊ DỪNG HOẠT ĐỘNG 

ình Thuận tạm dừng thêm 1 số dịch vụ 
có nguy cơ lây lan COVID-19 và kiên 
quyết xử phạt các trường hợp không 

chấp hành, tạm ngưng hoạt động đối với cơ 
sở vi phạm. 

Tối 10/5, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận ký công văn gửi các cơ 
quan, địa phương trong tỉnh về tiếp tục thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận tạm dừng 
thêm một số dịch vụ không cần thiết có nguy 
cơ cao lây lan dịch như bida, quán hát với 
nhau, phòng tập Aerobic, cơ sở làm đẹp từ 
ngày 11/5. 

Hình minh họa. 

Trước đó, tỉnh này cũng đã cho dừng một 
số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, 
vũ trường, games, hoạt động spa, phòng tập 
gym, phòng tập yoga, phòng chiếu phim. 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu không tổ 
chức tiệc cưới, liên hoan để đảm bảo an toàn. 

Các cơ sở, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, cà phê, giải khát phải đảm bảo khoảng 
cách bàn cách bàn tối thiểu 2m, ghế cách ghế 
tối thiểu 1m, mỗi phòng (nếu có phòng riêng) 
không quá 20 người và thực hiện nghiêm túc 
các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 
định. 

Không tổ chức các loại hình ăn uống tự 
chọn (buffet), khuyến khích hình thức giao 
hàng tại nhà, mua mang về; kiên quyết xử phạt 
các trường hợp không chấp hành và tạm 
ngưng hoạt động các cơ sở vi phạm. 

Các hoạt động xe du lịch, xe hợp đồng, xe 
khách, xe buýt, xe taxi được phép vận chuyển 
tối đa 50% lượng khách theo số lượng ghế 
ngồi của xe; yêu cầu tất cả hành khách và lái 
xe phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình, 
ngồi giãn cách; yêu cầu khách đi xe phải thực 
hiện khai báo y tế bắt buộc đối với người từ 
ngoài tỉnh đến/về tỉnh, rửa tay sát khuẩn trước 
và sau khi lên xuống xe; khi kết thúc hành 
trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt mới 
được vận chuyển tiếp. 

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc 
tuyến quốc lộ chỉ được bán mang đi, không 
được bán ăn, uống tại chỗ đối với xe khách và 
người ngoài tỉnh đi ngang qua địa phận.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ 
chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 
thể thao, vui chơi giải trí tập trung đông người; 
tạm dừng các cuộc họp, công việc chưa thật 
sự cần thiết để tập trung cao độ vào công tác 
phòng, chống dịch. 

Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo 
khẩu trang trong suốt thời gian dự họp, làm 
việc, tiếp công dân. Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn 
diện về công tác phòng, chống dịch tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; kiên 
quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Hoàng Thọ // https://vtc.vn.- 2021  
(ngày 11 tháng 5) 

https://vtc.vn/binh-thuan-co-so-nao-vi-
pham-chong-dich-se-bi-dung-hoat-dong-

ar611517.html 
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https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-cam-to-chuc-tiec-cuoi-lien-hoan-de-phong-chong-dich-covid-19-856691.vov
https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-cam-to-chuc-tiec-cuoi-lien-hoan-de-phong-chong-dich-covid-19-856691.vov
https://vov.vn/xa-hoi/binh-thuan-cam-to-chuc-tiec-cuoi-lien-hoan-de-phong-chong-dich-covid-19-856691.vov
https://vtc.vn/binh-thuan-co-so-nao-vi-pham-chong-dich-se-bi-dung-hoat-dong-ar611517.html
https://vtc.vn/binh-thuan-co-so-nao-vi-pham-chong-dich-se-bi-dung-hoat-dong-ar611517.html
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BÌNH THUẬN ĐỀ NGHỊ GIÁO VIÊN, HỌC SINH HẠN CHẾ 
RA NGOÀI TỈNH 

o diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, 
các kỳ thi sắp tổ chức nên Bình 
Thuận đề nghị giáo viên, học sinh 

hạn chế đi ra ngoài tỉnh. 

Ngày 28-5, ông Phan Đoàn Thái, Giám 
đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận đã ký văn bản 
gởi các trường THPT; các Trung tâm giáo 
dục thường xuyên; Phòng GD&ĐT các 
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 
Học sinh Trường PTTH chuyên Trần Hưng Đạo, Phan 
Thiết. 

Theo đó, tính đến hết ngày 27-5, nhờ 
những nỗ lực phòng chống dịch, tỉnh Bình 
Thuận chưa có ca mắc mới COVID-19 trong 
cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh 
COVID-19 trong một số tỉnh, thành khác 
trong nước đang có diễn biến khó lường. 

Theo công văn ngày 28-5 của Ban chỉ đạo 
phòng chống COVID-19 tỉnh thì TP.HCM là 
một trong những tỉnh thành nằm gần Bình 
Thuận đã phát hiện người nhiễm COVID-19 
và đang thực hiện cách ly tập trung tại một 
số khu vực ở các quận 1, 3, 7, 10, 12, Phú 
Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh, Hóc Môn, Gò 
Vấp và TP Thủ Đức. 

Trong khi đó, Bình Thuận sẽ tổ chức kiểm 
tra sát hạch vào Trường PT Dân tộc nội trú 
tỉnh và thi tuyển lớp 10 công lập năm học 
2021-2022 vào đầu tháng 6-2021; tổ chức 
thi tốt nghiệp PTTH vào đầu tháng 7-2021. 
Trong bối cảnh hiện nay, điều kiện hàng đầu 
để tổ chức các hoạt động này là tình trạng 

an toàn về vệ sinh phòng dịch. Nếu tỉnh có 
người nhiễm COVID-19 mới trong thời gian 
này, kế hoạch tổ chức các kỳ thi phải điều 
chỉnh, gây tốn kém ngân sách, thời gian và 
có thể gây tổn thất về con người. 

Do đó, Sở GD&ĐT đề nghị cán bộ, giáo 
viên, nhân viên, học sinh, học viên giáo dục 
thường xuyên hạn chế ra ngoài tỉnh trong 
thời gian dịch COVID-19 còn diễn biến phức 
tạp. 

Nếu cần ra ngoài tỉnh vì lý do bất khả 
kháng, đối với giáo viên, nhân viên, đề nghị 
báo cáo cho hiệu trưởng, giám đốc trung 
tâm biết. Đối với học sinh sắp thi tuyển 
vào lớp 10, học sinh, học viên sắp thi tốt 
nghiệp PTTH báo cáo cho giáo viên chủ 
nhiệm biết. Việc báo cáo này sẽ giúp ứng 
phó kịp thời nếu có người tham gia coi thi 
hoặc thí sinh trở thành F0, F1 trong thời gian 
tổ chức thi. 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa 
phương, các Trường THCS, THPT chủ động 
lập kế hoạch cho học sinh kiểm tra lại các 
môn học hoặc rèn luyện trong hè theo qui 
định. Phê duyệt và công bố danh sách học 
sinh được lên lớp sau khi có kết quả kiểm tra 
lại các môn học hoặc kết quả rèn luyện trong 
hè. Ngoài các qui định về chuyên môn, việc 
tổ chức kiểm tra lại, rèn luyện trong hè phải 
tuân thủ các qui định về phòng chống dịch 
COVID-19 của cấp có thẩm quyền. 

“Đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch cho 
các hoạt động giáo dục là công tác vô cùng 
quan trọng, đề nghị các đơn vị quán triệt và 
nghiêm túc triển khai thực hiện”, văn bản 
của Sở GD&ĐT Bình Thuận kết luận. 

  

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021  
(ngày 28 tháng 5) 

https://plo.vn/giao-duc/binh-thuan-de-
nghi-giao-vien-hoc-sinh-han-che-ra-ngoai-

tinh-988541.html 

 
 

D 

https://plo.vn/tags/UGhhbiDEkG_DoG4gVGjDoWk=/phan-doan-thai.html
https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
https://plo.vn/tags/IEvhu7MgVGhp/ky-thi.html
https://plo.vn/tags/IEzhu5twIDEw/lop-10.html
https://plo.vn/tags/IFBUVEg=/ptth.html
https://plo.vn/tags/IFPhu58gR0QmxJBU/so-gddt.html
https://plo.vn/giao-duc/binh-thuan-de-nghi-giao-vien-hoc-sinh-han-che-ra-ngoai-tinh-988541.html
https://plo.vn/giao-duc/binh-thuan-de-nghi-giao-vien-hoc-sinh-han-che-ra-ngoai-tinh-988541.html
https://plo.vn/giao-duc/binh-thuan-de-nghi-giao-vien-hoc-sinh-han-che-ra-ngoai-tinh-988541.html
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BÌNH THUẬN KIỂM TRA ĐỘT XUẤT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
TẠI KCN 

ỉnh hiện có hơn 10.800 công nhân lao 
động đang làm việc tại 65 doanh 
nghiệp thuộc 6 khu công nghiệp. Do 

các doanh nghiệp đều tập trung đông công 
nhân làm việc nên có nguy cơ lây nhiễm 
bệnh rất cao. 

Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận 
kiểm tra nơi làm việc cuả Công ty Right tại Khu công 
nghiệp Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam. (Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Ngày 26/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn 
Phong cùng các sở, ngành liên quan đã đến 
kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 tại khu công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. 

Toàn tỉnh hiện có hơn 10.800 công nhân 
lao động đang làm việc tại 65 doanh nghiệp 
thuộc 6 khu công nghiệp. Do các doanh 
nghiệp đều tập trung đông công nhân làm 
việc nên có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất 
cao. 

Do đó, vấn đề đặt lên hàng đầu hiện nay 
tại các khu công nghiệp là người lao động 
phải nâng cao ý thức, đồng lòng cùng 
phòng, chống dịch COVID-19. 

Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận đã đến kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch của các doanh nghiệp đang hoạt 
động tại khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, thuộc 
huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.  

Tại đây, đoàn đã kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch tại cổng ra, vào khu làm việc, 
thực hiện giãn cách tại nơi làm việc, phòng 
ăn, việc mở của thông thoáng nơi làm việc… 

Theo các doanh nghiệp đang hoạt động 
trong khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 luôn được 
doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. 

Công nhân khi đến làm việc đều phải bắt 
buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân 
nhiệt ngay từ cổng, trước khi vào nơi làm 
việc. Tại khu vực sản xuất, công nhân cũng 
được thực hiện giãn cách tối đa có thể. Tại 
phòng ăn, đa số các doanh nghiệp đều bố trí 
công nhân không ngồi đối diện để thực hiện 
phòng, chống dịch. 

Bên cạnh đó, phòng làm việc của công 
nhân đều mở cửa, bố trí thêm quạt hút 
không khí từ phòng làm việc ra ngoài để tạo 
môi trường làm việc thông thoáng. 

Tất cả các doanh nghiệp tại đây đều ký 
cam kết thực hiện phòng, chống dịch và 
thành lập Tổ phòng, chống COVID-19 cộng 
đồng theo quy định. Công nhân làm việc 
cũng thường xuyên được lấy mẫu ngẫu 
nhiên để kiểm tra. 

Tuy nhiên, với một số doanh nghiệp đang 
có một số khó khăn khi khu vực sản xuất chỉ 
có thể giãn cách tối đa trong điều kiện cho 
phép chứ không thể đúng 2m theo quy 
định... 

Phát biểu tại buổi làm việc với các doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, 
ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Bình Thuận, yêu cầu Ban Quản lý 
các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Y 
tế và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 
phòng, chống dịch COVID-19; phương án 
cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc 
COVID-19 trong khu công nghiệp; diễn tập 
các phương án phòng, chống dịch COVID-
19 tại khu công nghiệp theo quy định. 

Đồng thời, các đơn vị chức năng kiểm 
soát chặt chẽ thông tin lao động nước ngoài, 
lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu công 
nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch COVID-19. 

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, 

T 

https://www.vietnamplus.vn/tags/COVID-19.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Khu-c%c3%b4ng-nghi%e1%bb%87p.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Khu-c%c3%b4ng-nghi%e1%bb%87p-H%c3%a0m-Ki%e1%bb%87m-2.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/C%c3%a1ch-ly.vnp
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chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập 
nhật lên bản đồ an toàn COVID-19. 

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận (áo trắng, thứ hai bên phải) hỏi thăm 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 với công nhân 
Công ty Thành Vượng tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 
2, huyện Hàm Thuận Nam. (Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN) 

Tỉnh sẽ kiên quyết dừng hoạt động nếu 
doanh nghiệp không đảm bảo an toàn, 
không cập nhật mức độ an toàn lên hệ 
thống. Các đơn vị, tổ chức, sắp xếp lại 
phương án sản xuất của đơn vị, bảo đảm 

phân luồng, giãn cách theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế; tạm dừng các cuộc họp đông người, 
dừng chấm công bằng vân tay, tách nhiều 
giờ ăn cơm tại nhà ăn, hạn chế đón tiếp 
khách và nhà thầu tại công ty, hạn chế đi 
công tác và đến các vùng dịch. Các doanh 
nghiệp bố trí đầy đủ khu vực rửa tay có nước 
sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 
tay tại các vị trí trước khi vào làm việc… 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 
Thuận cũng lưu ý Ủy ban Nhân dân huyện 
Hàm Thuận Nam tiến hành kiểm tra các 
doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm 
quyền, chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh nếu 
để xảy ra dịch bệnh./. 

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

 (ngày 26 tháng 5) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-
kiem-tra-dot-xuat-cong-tac-phong-chong-

dich-tai-kcn/715533.vnp 

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

BÌNH THUẬN LẬP TỔ COVID-19 CỘNG ĐỒNG Ở TẤT CẢ THÔN, KHU PHỐ  

ỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình 
có nhiệm vụ gõ cửa, nhắc nhở 
người dân các biện pháp phòng 

chống dịch.  

Ngày 11-5, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám 
đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký công văn khẩn 
gởi UBND các huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh. 

 
Kiểm tra thân nhiệt du khách đến Ga Phan Thiết. 

Theo đó, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, 
hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố 
thành lập Tổ “Giám sát và tuyên truyền 

phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” gọi 
tắt là “Tổ COVID cộng đồng”. 

Cụ thể, Tổ COVID cộng đồng được thành 
lập ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn. Mỗi 
tổ có từ 2 - 3 người là cán bộ tổ, thôn, khu 
phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại khu 
dân cư. Mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình 
và có phân công danh sách hộ gia đình cụ 
thể đến từng tổ. 

Nhiệm vụ của tổ COVID cộng đồng là 
hàng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
người” để thực hiện: Tuyên truyền, vận 
động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp 
phòng chống dịch theo quy định tại từng hộ 
gia đình: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà 
phòng, giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, ở 
tại nhà, không đi ra ngoài khi không thực sự 
cần thiết và khai báo y tế. 

Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo 
dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày 
cho các thành viên trong hộ gia đình (nếu gia 
đình có nhiệt kế). 

M 
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Cung cấp số điện thoại và yêu cầu người 
dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản 
thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện 
sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc 
bệnh. 

Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay 
(bằng điện thoại,…) cho chính quyền địa 
phương và y tế tuyến xã những trường hợp 
nghi mắc COVID-19 phát hiện được tại các 
hộ gia đình như: sốt, ho, đau họng, cảm 
cúm, ốm mệt, viêm đường hô hấp… để tổ 
chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét 
nghiệm kịp thời. 

Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm 
quyền những trường hợp không tự giác khai 
báo y tế; không chấp hành thực hiện các 
biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy 
vết F1, F2, F3 khi có ca bệnh liên quan ở địa 
bàn phụ trách. 

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

hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với khả 
năng do Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp 
xã, phường, thị trấn phân công. 

Tổ COVID cộng đồng hoạt động dưới sự 
quản lý, điều hành của UBND cấp 
xã/phường/thị trấn. Các thành viên “Tổ 
COVID cộng đồng” khi làm nhiệm vụ phải 
luôn đeo khẩu trang, sử dụng nước sát trùng 
tay, tấm che mặt (nếu có). 

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ COVID 
cộng đồng không vào bên trong nhà dân mà 
chỉ cần gõ cửa, đứng ngoài nhà yêu cầu 
người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng 
cách tối thiểu trên 2 mét khi giao tiếp với 
người trong hộ gia đình để đảm bảo an toàn 
phòng tránh lây nhiễm. 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 11 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-lap-to-
covid19-cong-dong-o-tat-ca-thon-khu-pho-

984414.html

BÌNH THUẬN RA VĂN BẢN KHẨN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 

hủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, 
các ngành, các địa phương, doanh 
nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập 

trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống 
dịch, xem công tác phòng, chống dịch là 
nhiệm vụ hàng đầu. 

Ngày 28-5, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn hỏa 
tốc gởi các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trong tỉnh. 

Theo đó, tính đến chiều 28-5, Bình Thuận 
đã liên tiếp 441 ngày không ghi nhận thêm 
trường hợp nào nhiễm COVID-19 ngoài 
cộng đồng. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, 
tình hình dịch bệnh cả nước đang tiếp tục 
diễn biến hết sức phức tạp, nhiều tỉnh, thành 
liên tục xuất hiện ca mắc trong cộng đồng 
với nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau. 

Không đến vùng có dịch nếu không 
thật sự cần thiết 

Trước tình hình trên, chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu các cấp, các ngành, các địa 
phương, doanh nghiệp và nhân dân trong 
tỉnh tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, 

chống dịch, xem công tác phòng, chống dịch 
là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Khẩn trương rà soát, quản lý người đi, 
đến, về từ các tỉnh, thành có dịch, nhất là 
TP.HCM. Thông tin rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền 
thanh cơ sở, kêu gọi: “Người dân đã từng đi, 
đến, về từ TP.HCM và các tỉnh, thành có 
dịch trong vòng 14 ngày, chủ động đến trạm 
y tế nơi cư trú hoặc trung tâm y tế cấp huyện 
để khai báo y tế và được hướng dẫn các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”. 

 
Kiểm tra tuyến tàu Phan Thiết - Phú Quý. Ảnh: P.NAM 

Kêu gọi, vận động người dân trên địa bàn 
tỉnh không nên đi đến các tỉnh, thành đang 
có dịch, đặc biệt là TP.HCM, Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng… và các 

C 

https://plo.vn/tags/IFkgVOG6vw==/y-te.html
https://plo.vn/tags/IEfDtSBD4butYQ==/go-cua.html
https://plo.vn/tags/IEto4bqpdSBUcmFuZw==/khau-trang.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-lap-to-covid19-cong-dong-o-tat-ca-thon-khu-pho-984414.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-lap-to-covid19-cong-dong-o-tat-ca-thon-khu-pho-984414.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-lap-to-covid19-cong-dong-o-tat-ca-thon-khu-pho-984414.html
https://plo.vn/tags/IMO0bmcgTMOqIFR14bqlbiBQaG9uZw==/ong-le-tuan-phong.html
https://plo.vn/tags/IFRydW5nIFTDom0gWSBU4bq_/trung-tam-y-te.html
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_28/bt1_alyj.jpg


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -106- 
 

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

vùng có dịch khác trong thời điểm hiện nay 
nếu không có việc thật sự cần thiết.  

Tạm dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo 
tập trung đông người (trên 10 người) tại các 
cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; khuyến 
khích các hình thức sinh hoạt trực tuyến.  

Các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, 
quán nước phải giảm 50% công suất bán tại 
chỗ, khuyến khích bán mang đi, sắp xếp lại 
bàn ghế giãn cách theo quy định (bàn cách 
bàn tối thiểu 2 m, tính từ ghế gần nhất). 
Riêng quán cà phê, quán nước phải thực 
hiện đeo khẩu trang thường xuyên đối với 
tất cả nhân viên phục vụ và khách (trừ lúc 
uống). 

Trung tâm Y tế, UBND các xã, phường, 
thị trấn và các cơ quan liên quan khẩn 
trương rà soát, lập danh sách các trường 
hợp đi/đến/về từ TP.HCM và các địa điểm 
có dịch trong vòng 14 ngày, điều tra kỹ yếu 
tố dịch tễ để quyết định áp dụng biện pháp 
phù hợp. Khi phát hiện các trường hợp F1 
phải tiến hành tiêu độc, khử trùng, triển khai 
ngay các biện pháp phòng, chống dịch. 

Kiện toàn, củng cố Tổ giám sát COVID-
19 cộng đồng. Thiết lập cơ sở thông tin hai 
chiều về phòng, chống dịch từ huyện đến xã, 
từ xã đến Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng 
và từ Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng đến 
từng hộ gia đình. 

Thông qua việc lập các nhóm Zalo (hoặc 
hình thức khác phù hợp) theo các cấp, đảm 
bảo tất cả các Tổ giám sát COVID-19 cộng 
đồng phải kết nối thông tin đến các hộ gia 
đình hoặc nhóm hộ gia đình do mình quản lý 
(thông tin từ trên xuống và từ dưới lên hằng 
ngày), nhằm mục đích là quản lý, giám sát 
chặt chẽ người đi/đến/về tỉnh từ vùng dịch, 
từ đó áp dụng các biện pháp phòng, chống 
dịch theo quy định.  

Hoàn thành chậm nhất trước 11 giờ 30 
phút ngày 30-5, báo cáo về Văn phòng 
UBND tỉnh và Sở Y tế. Kích hoạt lại tổ kiểm 
tra y tế tại các bến xe do huyện quản lý. Tiếp 
tục rà soát phương án, kịch bản phòng, 
chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, 
chủ động xử lý các tình huống phát sinh theo 
từng cấp độ dịch. 

UBND các xã, phường, thị trấn tăng 
cường kiểm tra, xử phạt nghiêm việc không 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn, uống, quán nước, quán cà phê. 

 
TTGT Bình Thuận kiểm tra các bến xe tuyến cố định. 
Ảnh: P.NAM 

Đề xuất cho các cơ sở giáo dục mầm 
non hoạt động trở lại 

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan có liên 
quan, tăng cường nắm thông tin về tình hình 
dịch tại các tỉnh, thành phố, nhất là TP.HCM, 
kịp thời cập nhật các địa điểm có dịch, các 
trường hợp F1 liên quan đến tỉnh để thông 
tin ngay đến các ngành, các cấp, các cơ 
quan, đơn vị và Nhân dân, đồng thời thần 
tốc điều tra truy vết, xử lý theo quy định. 

Chỉ đạo xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-
2 đối với tất cả các trường hợp đi/đến/về từ 
TP.HCM (thuộc nhóm có nguy cơ cao) và 
các địa phương có dịch trong vòng 14 ngày 
để chủ động các biện pháp phòng, chống 
dịch. Thực hiện lấy mẫu giám sát rộng rãi tại 
các nơi có nguy cơ cao, các hoạt động tập 
trung đông người như: Cảng cá, nhà hàng, 
khách sạn, chợ, các khu công nghiệp, doanh 
nghiệp có nhiều lao động. 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
Công an tỉnh, UBND cấp huyện rà soát, 
chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, 
vật tư, sinh phẩm, thuốc men, công cụ, 
phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến), sẵn 
sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả 
tình huống xấu nhất có thể xảy ra; đảm bảo 
dự trữ đầy đủ các test xét nghiệm (15.000 
test nhanh; 10.000 test kit); có phương án 
phối hợp với các cơ quan y tế Trung ương 
đảm bảo năng lực xét nghiệm từ 3.000 đến 
10.000 mẫu trong 24 giờ. 

https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_05_28/bt2_weov.jpg
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Sở GTVT chỉ đạo và thông báo tạm dừng 
hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô 
theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, 
đi/đến các tỉnh có dịch, bao gồm TPHCM kể 
từ 0 giờ ngày 29-5 đến hết ngày 4-6.  

Công an tỉnh tập trung chỉ đạo công tác 
phòng chống dịch tại các điểm làm thẻ căn 
cước công dân, đảm bảo an toàn cho cán bộ 
làm nhiệm vụ và Nhân dân. Chỉ đạo Công an 
cấp huyện và xã, phường phối hợp với y tế 
cơ sở và các trưởng thôn, tổ dân phố trên 
địa bàn tỉnh tăng cường công tác rà soát, 
nắm chắc các trường hợp người đi/đến/về 
từ vùng dịch; quản lý chặt chẽ các trường 
hợp tạm trú, tạm vắng. Chỉ đạo Công an các 
đơn vị, địa phương trong việc bảo đảm an 
ninh, trật tự; giám sát cách ly vòng ngoài tại 
các khu cách ly tập trung; các khách sạn 
được thiết lập làm cơ sở cách ly có trả phí. 

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp 
thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm; các đối tượng nhập cảnh trái 
phép; các trường hợp đăng tải thông tin sai 
sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang 
mang cộng đồng. 

Sở GD&ĐT tiếp tục hoàn chỉnh phương 
án phòng, chống dịch đối với kỳ thi tốt 
nghiệp THPT, đảm bảo có phương án xử lý 
kịp thời khi có tình huống nghi nhiễm/nhiễm 
COVID-19; quản lý chặt chẽ học sinh, giáo 
viên tham gia kỳ thi trong thời gian ít nhất 21 
ngày trước ngày thi. Đề xuất UBND tỉnh xem 
xét cho phép các cơ sở giáo dục mầm non 
hoạt động trở lại ở quy mô hợp lý. 

Sở VHTT&DL tiếp tục rà soát, quản lý các 
hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đảm 
bảo an toàn phòng, chống dịch. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát các cơ 
sở cách ly tập trung, kích hoạt để sẵn sàng 
đưa vào hoạt động ngay khi có trường hợp 
đưa vào cách ly tập trung. 

Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Tôn giáo tăng 
cường kiểm tra việc thực hiện tạm dừng các 
nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tập trung 
đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín 
ngưỡng, thờ tự... 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các thành 
viên Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-
19 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP 
chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát các biện pháp phòng, chống dịch và trực 
tiếp kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương, 
cơ sở, địa bàn được phân công theo dõi, và 
phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
tỉnh nếu thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu trách 
nhiệm trong thực hiện các chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 
(ngày 28 tháng 5) 

https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-ra-van-
ban-khan-phong-chong-covid19-

988547.html 

 

 

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

BÌNH THUẬN TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG SPA, PHÒNG 
TẬP TỪ 0 GIỜ NGÀY 8-5 

hiều 7-5, đồng chí Lê Tuấn Phong, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) 
tỉnh Bình Thuận đã ký Công văn Hỏa 

tốc số 1577/UBND-KGVXNV gửi các Sở, 
ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể 
của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Ngành 
nghề trong tỉnh về việc tăng cường thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
chỉ đạo Huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, 
hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch 
với phương châm: “Phòng ngừa tích cực, 
phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu 
quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định 
tình hình” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ. 

C 
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Từ 0 giờ ngày 08-5-2021, Bình Thuận tạm dừng các 
hoạt động spa, phòng tập gym, phòng tập yoga… 

Tạm dừng thêm một số dịch vụ không thật 
sự cần thiết có nguy cơ cao lây lan dịch 
Covid-19 như: Hoạt động spa, phòng tập 
gym, phòng tập yoga, phòng chiếu phim,… 
kể từ 0 giờ ngày 08-5-2021 (Ngoài việc tạm 
dừng một số dịch vụ không cần thiết trước 
đó bao gồm: Quán bar, karaoke, massage, 
vũ trường, game,…). 

Yêu cầu nghiêm túc thực hiện thông điệp 
5K, nhất là việc đeo khẩu trang, xử phạt 
nghiêm đối với người dân, du khách, cán bộ, 
công chức, viên chức không thực hiện việc 
đeo khẩu trang tại nơi công cộng; riêng cán 
bộ, công chức viên chức không chấp hành 
việc đeo khẩu trang, ngoài xử phạt vi phạm 
hành chính còn xem xét kỷ luật theo quy 
định. Tăng cường việc kiểm tra, xử phạt 
nghiêm các trường hợp nhân viên phục vụ 
tại các nhà hàng, quán ăn, các cơ sở kinh 

doanh ăn uống, nhất là các cơ sở kinh doanh 
ăn uống dọc tuyến quốc lộ không chấp hành 
việc đeo khẩu trang; 

Tạm dừng các hội nghị, cuộc họp không 
thật sự cần thiết; không cử cán bộ, công 
chức đi công tác đến những nơi đang có 
dịch theo thông báo của Bộ Y tế; hạn chế 
tiếp đón, làm việc với các đoàn công tác đến 
từ vùng dịch; vận động nhân dân tổ chức liên 
hoan, tiệc cưới với quy mô nhỏ, hạn chế tối 
đa người tham dự lễ tang, nghi lễ tôn giáo. 

Kiểm soát chặt chẽ người đi về từ vùng 
dịch. Tăng cường vai trò của Tổ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, đi từng 
ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng, 
đặc biệt là đối tượng đi từ nước ngoài, tỉnh 
ngoài về địa phương để có biện pháp giám 
sát, phân luồng, cách ly theo hướng dẫn của 
ngành y tế. 

Sở Y tế kích hoạt toàn bộ hệ thống dự 
phòng và điều trị, cũng như phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trên 
địa bàn tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, 
đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống 
dịch. 

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

 (ngày 7 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-
hoi/binh-thuan-tam-dung-cac-hoat-dong-

spa-phong-tap-tu-0-gio-ngay-8-5-645085/ 

 

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

BÌNH THUẬN TẠM DỪNG ĐÓN KHÁCH DU LỊCH TỪ CÁC 
ĐỊA PHƯƠNG CÓ DỊCH 

gày 29-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa đã ký 
Công văn hỏa tốc số 1866/UBND-

KGVXNV gửi các cơ quan thuộc UBND tỉnh 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh về việc kiểm soát chặt khách du lịch đến 
Bình Thuận để phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 
yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở 
Giao thông vận tải, Hiệp hội Du lịch tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tạm dừng 
đón khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố 
có diễn biến dịch phức tạp như: TP Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc 
Ninh kể từ ngày 30-5, để tập trung triển khai 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
cho đến khi có thông báo mới. Tổ chức kiểm 
tra, quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch nhằm 
bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người 
lao động tại đơn vị. 

N 

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-tam-dung-cac-hoat-dong-spa-phong-tap-tu-0-gio-ngay-8-5-645085/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-tam-dung-cac-hoat-dong-spa-phong-tap-tu-0-gio-ngay-8-5-645085/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-tam-dung-cac-hoat-dong-spa-phong-tap-tu-0-gio-ngay-8-5-645085/
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Các cơ sở du lịch, khu nghỉ dưỡng ven biển ở Mũi Né, 
TP Phan Thiết vắng khách do ảnh hưởng dịch Covid-
19. 

Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch thực 
hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với du 

khách khi đến lưu trú, cung cấp tờ khai y tế 
của du khách cho cơ sở y tế gần nhất để 
theo dõi, kiểm tra. Đồng thời, triển khai đầy 
đủ các quy định liên quan đến công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 đối với du 
khách hiện đang lưu trú trên địa bàn tỉnh, 
bảo đảm sức khỏe, an toàn trong cộng đồng 
dân cư tại các khu du lịch. 

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

(ngày 29 tháng 5) 

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-
thuan-tam-dung-don-khach-du-lich-tu-cac-

dia-phuong-co-dich-648406/ 

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

BÌNH THUẬN THÔNG BÁO KHẨN TÌM NGƯỜI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM 
ĐỨC MẸ TÀ PAO 

hiều 30/3, Sở Y tế Bình Thuận đã ra 
thông báo khẩn địa điểm có liên quan 
đến dịch Covid-19 tại Đức mẹ Tà 

Pao, xã Đồng Kho (huyện Tánh Linh). 

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật TP Hồ Chí Minh, lúc 14 giờ ngày 
24/5 vừa qua, bệnh nhân 6777 có đến Trung 
tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Đức mẹ Tà Pao), 
xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh (Bình 
Thuận). 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
được triển khai có hiệu quả, Sở Y tế Bình 
Thuận yêu cầu những người dân trong và 
ngoài tỉnh có đi đến địa điểm trên trong 
khoảng thời gian từ 14 giờ ngày 24/5 đến hết 
ngày 29/5 phải liên hệ ngay với cơ quan y tế 
gần nhất để thực hiện việc khai báo và được 
tư vấn hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, Sở Y tế Bình Thuận đề nghị 
UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan 
truyền thông và các cơ quan, đơn vị thông 
báo thông tin trên qua các phương tiện 
thông tin đại chúng cho người dân biết, liên 
hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 
qua đường dây nóng. 

Những trường hợp đến địa điểm và khung 
giờ trên, thực hiện khai báo tại y tế địa 
phương để được hướng dẫn giám sát, xét 
nghiệm, cách ly y tế theo quy định. 

KS // https://nongnghiep.vn/.- 2021 
(ngày 30 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thong-
bao-khan-tim-nguoi-den-dia-diem-duc-me-

ta-pao-d292484.html

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

BÌNH THUẬN: XE KHÁCH KHÔNG ĐƯỢC ĂN UỐNG Ở QUÁN DỌC QUỐC LỘ 

ỉnh Bình Thuận yêu cầu không tổ chức 
tiệc cưới, liên hoan để đảm bảo an 
toàn trong phòng, chống dịch. 

Tối 10-5, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gởi 
các cơ quan, địa phương trong tỉnh về tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh COVID-19. 

Theo đó, từ ngày 11-5, tạm dừng thêm 
một số dịch vụ không thật sự cần thiết có 
nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 gồm: 
Quán bida (billiard), quán hát với nhau, 
phòng tập aerobic, cơ sở làm đẹp. 

C 

T 

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-tam-dung-don-khach-du-lich-tu-cac-dia-phuong-co-dich-648406/
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-tam-dung-don-khach-du-lich-tu-cac-dia-phuong-co-dich-648406/
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-tam-dung-don-khach-du-lich-tu-cac-dia-phuong-co-dich-648406/
https://nongnghiep.vn/duc-me-ta-pao-tag135910/
https://nongnghiep.vn/khai-bao-tai-y-te-tag135911/
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-dia-diem-duc-me-ta-pao-d292484.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-dia-diem-duc-me-ta-pao-d292484.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-dia-diem-duc-me-ta-pao-d292484.html
https://plo.vn/tags/QmlkYQ==/bida.html
https://plo.vn/tags/IEjDoXQgVuG7m2kgTmhhdQ==/hat-voi-nhau.html
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Kiểm tra du khách đến Ga Phan Thiết 

Bình Thuận cho ngưng tổ chức tiệc cưới, 
liên hoan để đảm bảo an toàn trong phòng, 
chống dịch. Các cơ sở, nhà hàng kinh doanh 
dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát phải đảm 
bảo khoảng cách bàn cách bàn tối thiểu 2 
mét, ghế cách ghế tối thiểu 1 mét, mỗi phòng 
(nếu có phòng riêng) không quá 20 người và 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định.  

Không tổ chức các loại hình ăn uống tự 
chọn (buffet), khuyến khích hình thức giao 
hàng tại nhà, mua mang về; kiên quyết xử 
phạt các trường hợp không chấp hành và 
tạm ngưng hoạt động đối với cơ sở vi phạm.  

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 
dọc tuyến quốc lộ chỉ được bán mang đi, 
không được bán ăn, uống tại chỗ đối với xe 
khách và người ngoài tỉnh đi ngang qua địa 
phận. Các địa phương có hình thức hướng 
dẫn cụ thể, đồng thời yêu cầu các cơ sở có 
cam kết thực hiện. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương không 
tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao, vui chơi giải trí tập trung đông 
người; tạm dừng các cuộc họp, công việc 
chưa thật sự cần thiết để tập trung cao độ 
vào công tác phòng, chống dịch.  

Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo 
khẩu trang trong suốt thời gian dự họp, làm 
việc, tiếp công dân. Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm 
toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại 
cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; 
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm.  

Sở Giao thông vận tải, chỉ đạo tạm dừng 
hoạt động vận tải hành khách đi/đến/về từ 
các tỉnh có dịch và thực hiện đảm bảo theo 
hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.  

Các hoạt động xe du lịch, xe hợp đồng, xe 
khách, xe buýt, xe taxi được phép vận 
chuyển tối đa 50% số lượng khách theo số 
lượng ghế ngồi của xe; yêu cầu tất cả hành 
khách và lái xe phải đeo khẩu trang trong 
suốt hành trình, ngồi giãn cách; yêu cầu 
khách đi xe phải thực hiện khai báo y tế bắt 
buộc đối với người từ ngoài tỉnh đến/về tỉnh, 
rửa tay sát khuẩn trước và sau khi lên xuống 
xe; khi kết thúc hành trình, xe phải được khử 
khuẩn bề mặt mới được vận chuyển tiếp. 

Sở GTVT cũng phải tăng cường kiểm tra 
thường xuyên công tác phòng, chống dịch 
tại công trình xây dựng cầu, đường trọng 
điểm; các doanh nghiệp vận tải, nhà ga, bến 
xe, bến tàu… đảm bảo hành khách được 
kiểm tra y tế, đeo khẩu trang và khử khuẩn. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác 
tuyên truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn, 
quan tâm tuyên truyền trên loa truyền thanh 
xã, phường, thị trấn, tuyên truyền bằng xe 
lưu động. Thành lập Tổ giám sát COVID-19 
tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và 
huy động cả hệ thống chính trị, sự tham gia 
của người dân vào công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 với phương châm “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, kể cả 
người nhập cảnh, người nước ngoài sinh 
sống trên địa bàn tỉnh, người ngoài tỉnh đến 
làm việc tại tỉnh.  

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) hướng dẫn các 
cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 đối với các hoạt động tại các nghi 
lễ tôn giáo, hạn chế tối đa số lượng người 
tham gia.  

Sở Y tế, rà soát vật tư, sinh phẩm, công 
cụ, phương tiện, thuốc men, trang thiết bị 
bảo hộ… đảm bảo phục vụ phòng, chống 
dịch ở mức độ cao nhất; tiến hành mua sắm 
thêm test kit để dự phòng cho tình huống 
khẩn cấp, tổ chức xét nghiệm ở diện rộng. 
Cập nhật thường xuyên (ít nhất 2 lần/ngày) 
danh sách các vùng có dịch để các cơ quan, 

https://plo.vn/tags/IFRp4buHYyBDxrDhu5tp/tiec-cuoi.html
https://plo.vn/tags/IEPDoW4gQuG7mQ==/can-bo.html
https://plo.vn/tags/IEto4bqpdSBUcmFuZw==/khau-trang.html
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đơn vị, địa phương và Nhân dân biết, kịp 
thời có biện pháp phòng, chống dịch.  

Sở Y tế hướng dẫn thành lập Tổ giám sát 
COVID-19 tại cộng đồng trong sáng ngày 
11-5; hướng dẫn các phương án ứng phó, 
xử lý các biện pháp phòng, chống dịch khi 
có tình huống phát sinh xảy ra tại ngày bầu 
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì kiểm tra 
các phương án, kịch bản phòng, chống dịch 
của các địa phương, kết quả thực hiện báo 
cáo UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh 
trước ngày 14-5.  

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh chủ động sắp xếp 

thời gian, trực tiếp, tăng cường đi kiểm tra 
công tác phòng, chống dịch tại các địa 
phương, cơ sở; qua đó, kịp thời hướng dẫn, 
tháo gỡ khó khăn, đồng thời chấn chỉnh, đề 
xuất xử lý theo quy định đối với các trường 
hợp vi phạm, không chấp hành.  

 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 
(ngày 10 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-xe-khach-
khong-duoc-an-uong-o-quan-doc-quoc-lo-

984210.html

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

BÌNH THUẬN: XÉT NGHIỆM COVID-19 VỚI NGƯỜI VỀ TỪ VÙNG DỊCH 

ể siết chặt công tác phòng, chống 
dịch COVID-19, tỉnh Bình Thuận yêu 
cầu lấy mẫu xét ngiệm với những 

người về từ vùng dịch. 

Những người từng đến các các địa điểm 
có dịch COVID-19 như: Xã Đạo Lý (Lý Nhân, 
Hà Nam); Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, 
tổ 4, phường Tân An (Nghĩa Lộ, Yên 
Bái)…khi về Bình Thuận phải xét nghiệm 
COVID-19. 

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và chuyên gia làm việc tại 
tỉnh Bình Thuận hoặc có đi/đến tỉnh Bình 
Thuận từ 06 tỉnh có dịch (Thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Yên Bái, Hà Nam, Hưng Yên, 
Vĩnh Phúc) kể từ ngày 27/4/2021 trở lại đây 
phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại 
các cơ sở y tế địa phương. 

Liên quan đến công tác phòng, chống 
dịch COVID-19, tỉnh Bình Thuận cũng đã 
quyết định tạm dừng một số dịch vụ không 
thật sự cần thiết có nguy cơ cao lây lan dịch 
COVID-19 như quán bar, karaoke, 
massage, vũ trường, game kể từ 0 giờ ngày 
03/5/2021. Tạm dừng các hoạt động tập 
trung đông người không cần thiết (các lễ hội, 
hội chợ, chợ đêm,…); trường hợp tổ chức 
phải bảo đảm an toàn, phòng chống dịch. 

 

Những người đến các vùng dịch phải xét nghiệm 
COVID-19 

Thực hiện nghiêm các biện pháp dự 
phòng theo quy định, đặc biệt phải đeo khẩu 
trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng. Tổ 
công tác của Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận phải liên tục kiểm tra 
đột xuất công tác phòng, chống dịch ở các 
địa phương, nếu phát hiện việc chủ quan, lơ 
là phải có đề xuất sử lý ngay. 

 
Đông Hưng // 

https://suckhoedoisong.vn.- 2021 
 (ngày 5 tháng 5) 

https://suckhoedoisong.vn/binh-thuan-
xet-nghiem-covid-19-voi-nguoi-ve-tu-vung-

dich-n191507.html

 

Đ 
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https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-xe-khach-khong-duoc-an-uong-o-quan-doc-quoc-lo-984210.html
https://suckhoedoisong.vn/binh-thuan-xet-nghiem-covid-19-voi-nguoi-ve-tu-vung-dich-n191507.html
https://suckhoedoisong.vn/binh-thuan-xet-nghiem-covid-19-voi-nguoi-ve-tu-vung-dich-n191507.html
https://suckhoedoisong.vn/binh-thuan-xet-nghiem-covid-19-voi-nguoi-ve-tu-vung-dich-n191507.html
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BÌNH THUẬN XÉT NGHIỆM NGƯỜI VỀ TỪ TP.HCM 

ỉnh Bình Thuận đã triển khai cách ly 
tập trung người về từ quận Gò Vấp, 
phường Thạnh Lộc (quận 12) và xét 

nghiệm tất cả người về từ TP.HCM. 

Chiều nay 31/5, Sở Y tế Bình Thuận đã 
thông báo khẩn yêu cầu Trung tâm Y tế 
huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các 
đơn vị chức năng tại địa phương tăng cường 
việc truy vết, kiểm tra, giám sát, nắm chắc 
danh sách công dân đi/đến/về từ TP.HCM 
để lưu trú, làm việc; thực hiện lấy mẫu xét 
nghiệm tất cả các trường hợp này; khuyến 
cáo người dân chủ động, tự giác khai báo y 
tế tại cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú, 
làm việc để được tư vấn, hướng dẫn. 

Tiến hành cách ly tập trung đối với các 
trường hợp đi/đến/về từ quận Gò Vấp và 
phường Thạnh Lộc - Quận 12, TP.HCM. 

Các trường hợp còn lại thực hiện cách ly 
tại nhà. Việc thực hiện cách ly tập trung, hay 
cách ly tại nhà sẽ được tiếp tục thực hiện 
cho các địa điểm khác tại TP.HCM trên cơ 
sở căn cứ vào danh sách cập nhật các địa 
phương có liên quan đến dịch Covid-19 của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
của tỉnh. 

 

Bình Thuận xét nghiệm người về từ TP.HCM 

Bình Thuận cũng đã triển khai các chốt 
kiểm soát Covid-19 tại cửa ngõ và các 
huyện, thị xã, thành phố và tăng cường kiểm 
tra, xử phạt nghiêm các trường hợp không 
đeo khẩu trang, giãn cách tại nơi công cộng, 
các cơ sở dịch vụ ăn, uống, quán nước, 
quán cà phê... 

 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 31 tháng 5) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-
xet-nghiem-nguoi-ve-tu-tphcm-741689.html 

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

CẬP NHẬT THÊM DU KHÁCH 4 TỈNH ĐẾN BÌNH THUẬN PHẢI CÁCH LY 

ình Thuận đã có thông báo khẩn và 
cập nhật thêm vào danh sách du 
khách đến Bình Thuận phải cách ly 

tập trung và cách ly tại nhà.  

Chiều 2-5, bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó 
Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký thông 
báo khẩn gởi các cơ quan, ban ngành; 
UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh 
liên quan đến Thông báo số 38 của Bộ Y tế. 

Cụ thể, Bộ Y tế thông báo tìm những 
người đã đi trên các chuyến bay, địa điểm 
có bệnh nhân COVID-19 gồm: Chuyến bay 
số hiệu VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng khởi 
hành lúc 14 giờ 20 phút và hạ cánh lúc 15 
giờ 46 phút ngày 27-4. 

Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, 
giờ khởi hành theo kế hoạch là 10 giờ 25 
phút, giờ khởi hành thực tế là 10 giờ 46 phút 
và hạ cánh lúc 12 giờ 10 phút ngày 29-4. 

Du khách tắm biển đồi dương Phan Thiết chiều 30-4 

T 

B 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-xet-nghiem-nguoi-ve-tu-tphcm-741689.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-xet-nghiem-nguoi-ve-tu-tphcm-741689.html
https://plo.vn/tags/IENPVklELTE5/covid19.html
https://plo.vn/tags/RHUgS2jDoWNo/du-khach.html
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Những người đến quán bar Sunny ở Khu 
đô thị Đồng Sơn, Phúc Thắng, Phúc Yên, 
Vĩnh Phúc trong khoảng thời gian từ ngày 
23-4 đến 30-4. 

Bộ Y tế đề nghị những người đã đi, đến 
các địa điểm vào khoảng thời gian trên cần 
khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế 
gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện 
đến các đường dây nóng cung cấp số điện 
thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. 

Danh sách người từ các nơi đến Bình Thuận phải 
cách ly tập trung cập nhật chiều 2-5 

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Việt, 
Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ký 
công văn gởi các sở, ban, ngành; UBND các 
huyện, thị, thành phố trong tỉnh và Hiệp hội 
Du lịch Bình Thuận. Công văn cho thấy qua 
số liệu cập nhật đến 12 giờ ngày 2-5, Ban 
Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 
Bình Thuận tiếp tục cập nhật và cung cấp 
các địa phương có liên quan đến dịch 
COVID-19 để các cơ quan, đơn vị và địa 
phương trong tỉnh biết, kịp thời áp dụng các 
biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy 
định. 

4 địa phương đã công bố ngày 30-4 là 
những người đến từ thôn Quan Nhân, xã 
Đạo Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam); thôn 
Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ 
(Hưng Yên); hẻm 20, đường Phạm Đăng 
Giảng, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân (TPHCM) và khu Trung, xã 
Việt Hùng, Đông Anh (Hà Nội) phải cách ly 
tập trung. 

Danh sách người đến Bình Thuận phải 
cách ly tập trung chiều 2-5 đã thêm các địa 
phương gồm thôn Đồng Yên, xã Chân Lý; 
thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý đều của huyện Lý 
Nhân (Hà Nam); thôn Hoàng Các, thôn Nại 
Khê, xã Tiên Tiến, Phù Cừ (Hưng Yên); hẻm 
77, đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân 
(TP.HCM) và Khu công nghiệp Bắc Thăng 
Long, xã Kim Chung; Khu tập thể ga Cổ Loa, 
thôn Trung, xã Việt Hùng, Đông Anh (Hà 
Nội). 

 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 
(ngày 2 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/cap-nhat-them-du-
khach-4-tinh-den-binh-thuan-phai-cach-ly-

982204.html 

https://plo.vn/tags/IELDrG5oIEjGsG5nIEjDsmE=/binh-hung-hoa.html
https://plo.vn/xa-hoi/cap-nhat-them-du-khach-4-tinh-den-binh-thuan-phai-cach-ly-982204.html
https://plo.vn/xa-hoi/cap-nhat-them-du-khach-4-tinh-den-binh-thuan-phai-cach-ly-982204.html
https://plo.vn/xa-hoi/cap-nhat-them-du-khach-4-tinh-den-binh-thuan-phai-cach-ly-982204.html
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NGƯỜI DÂN ĐI, ĐẾN NHA TRANG, ĐÀ LẠT PHẢI KHAI BÁO Y TẾ 

ỉnh Bình Thuận yêu cầu người dân đi, 

đến Nha Trang, Đà Lạt từ 30/4 đến 5/5 

về địa phương phải khai báo, theo dõi 

sức khỏe tại nhà, hạn chế tiếp xúc. 

Ngày 9/5, Sở Y tế Bình Thuận có công 

văn hỏa tốc gửi các sở, ban ngành, địa 

phương trong tỉnh thông báo tìm người liên 

quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-

CoV-2 và thực hiện quản lý, giám sát. 

Do bệnh nhân 3140, ( quê Bắc Ninh) 

dương tính với SARS-CoV-2, có đến TP 

Nha Trang và TP Đà Lạt đi đến nhiều nơi dịp 

lễ 30/4 và 1/5. 

Bình Thuận yêu cầu người dân đi, đến Nha 

Trang, Đà Lạt từ 30/4 đến 5/5 về địa phương 

phải khai báo, theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn 

chế tiếp xúc. Ảnh: KS. 

Vì vậy, Sở Y tế Bình Thuận đề nghị các 

cơ quan, đơn vị giám sát chặt chẽ các 

trường hợp đi/đến/về địa phương từ các TP 

Nha Trang, TP Đà Lạt từ ngày 30/4 đến ngày 

5/5. Đồng thời yêu cầu thực hiện khai báo y 

tế tại Trạm Y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, 

hạn chế tiếp xúc nơi đông người và lấy mẫu 

xét nghiệm một số trường hợp có yếu tố 

nguy cơ. 

Thực hiện cách ly tại nhà, lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2: các trường 

hợp đi/đến về địa phương từ các địa điểm 

được nêu ở trên tại Nha Trang từ ngày 1/5 

đến ngày 2/5 và Đà Lạt từ ngày 2/5 đến ngày 

5/5. Đồng thời để kịp thời giám sát, quản lý 

các trường hợp có liên quan đến các địa 

điểm trên, Sở Y tế Bình Thuận đề nghị 

UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan 

truyền thông và các cơ quan, đơn vị thông 

báo thông tin trên qua các phương tiện 

thông tin đại chúng cho người dân biết, liên 

hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Trung tâm tế huyện, thị xã, thành phố 

qua đường dây nóng để được hướng dẫn 

theo dõi sức khoẻ. 

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, 

lúc 16 giờ 5 phút, ngày 1/5, bệnh nhân 

3141 đi cùng chuyến bay VN1559 từ Nội Bài 

đến Cam Ranh lúc 17 giờ 50 phút. Sau đó đi 

taxi từ sảnh sân bay Cam Ranh về Khách 

sạn Pearl City, số 7 Hoàng Diệu, Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang. 

Đến 19 giờ 10 phút, bệnh nhân 3141 đi ăn 

tối Nhà hàng Asian, địa chỉ 17 Hoàng Diệu, 

Vĩnh Nguyên, Nha Trang. 

Ngày hôm sau 2/5, từ 8 giờ đến 15 giờ, 

bệnh nhân này đến tại Vinpearl Nha Trang 

(di chuyển bằng tàu cao tốc), đi xe Taxi màu 

vàng không nhớ biển số, ăn trưa tại nhà 

hàng Lotte Vinpearl (đảo Hòn Tre). 

Đến 17 giờ, bệnh nhân 3141 đi Đà Lạt 

hãng xe Limosine Khanh Phong, số xe 51B 

41365. Tuy nhiên từ 18 giờ đến 18 giờ 30 

phút xe dừng ăn tại quán Suối Đá Hòn Giao, 

thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. 

Đến 20 giờ 30 phút, bệnh nhân này đến Đà 

Lạt. 

T 

https://nongnghiep.vn/so-y-te-binh-thuan-tag98665/
https://nongnghiep.vn/sars-cov-2-tag98501/
https://nongnghiep.vn/benh-nhan-3141-tag134393/
https://nongnghiep.vn/benh-nhan-3141-tag134393/
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Trong thời gian du lịch tại Đà Lạt, nam du 

khách lưu trú tại khách sạn Hoàng Quân (số 

9/1, Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Đà Lạt). 

Chiều 3/5, bệnh nhân này đến vui chơi tại 

Cung điện Ánh sáng (địa chỉ 222B Mai Anh 

Đào, phường 8), Nông trại Chó Puppy Farm 

(Phường 7), Trại Cừu (phường 7). Ngày 4/5, 

người này đến cà phê Thiên Mộc Trinh 

(phường 3), Chùa Linh Phước (phường 11), 

Golf Đà Lạt Café (phường 3), chiều 4/5 đến 

Quảng trường Lâm Viên và tối 4/5 đến vui 

chơi tại khu chợ Đêm. 

 

KS // https://nongnghiep.vn/.- 2021 

 (ngày 9 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-nguoi-

dan-di-den-nha-trang-da-lat-phai-khai-bao-

y-te-d290446.html 

 

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

TÌM NGƯỜI TIẾP XÚC CA COVID-19 LIÊN QUAN HỘI THÁNH 
TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG ĐẾN BÌNH THUẬN HÀNH HƯƠNG  

áng 31-5, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho 
biết đã có kết quả xét nghiệm Covid-
19 đối với các trường hợp tiếp xúc gần 

bệnh nhân 6777 liên quan Hội thánh truyền 
giáo Phục Hưng, từng đến Trung tâm Thánh 
mẫu Tà Pao ở huyện Tánh Linh cách đây 7 
ngày.  

Các trường hợp tiếp xúc bệnh nhân 6777 
tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao đã có kết 
quả xét nghiệm lần đầu âm tính. Ngoài ra, 
một trường hợp F1 (trú huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận) ngồi chung ôtô với bệnh nhân 
6777 cũng có kết quả âm tính.  

Phun khử khuẩn trong khuôn viên nhà thờ Thanh Hải, 
TP Phan Thiết, tháng 3-2020. 

 

Sở Y tế Bình Thuận tiếp tục kêu gọi 
những người trong và ngoài tỉnh từng đến 
Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (Đức mẹ Tà 
Pao, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh) trong 
khoảng thời gian từ 14 giờ ngày 24-5 đến 
hết ngày 29-5-2021 liên hệ ngay cơ quan y 
tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và 
được tư vấn hỗ trợ. 

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
TP HCM thông báo về trường hợp bệnh 
nhân 6777 liên quan Hội thánh truyền giáo 
Phục Hưng có đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà 
Pao lúc 14 giờ ngày 24-5. 

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tỉnh Bình 
Thuận đã thành lập các chốt kiểm soát liên 
ngành phòng chống dịch Covid-19 kể từ 0 
giờ ngày 31-5 tại các cửa ngõ ra vào. Hoạt 
động vận tải hành khách đi - đến các tỉnh, 
thành có dịch cũng được tạm dừng từ 0 giờ 
ngày 29-5. 

 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2021 
(ngày 31 tháng 5) 

 https://nld.com.vn/thoi-su/tim-nguoi-tiep-
xuc-ca-covid-19-lien-quan-hoi-thanh-truyen-

giao-phuc-hung-den-binh-thuan-hanh-
huong-20210531092930576.htm 

 

 

S 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-nguoi-dan-di-den-nha-trang-da-lat-phai-khai-bao-y-te-d290446.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-nguoi-dan-di-den-nha-trang-da-lat-phai-khai-bao-y-te-d290446.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-nguoi-dan-di-den-nha-trang-da-lat-phai-khai-bao-y-te-d290446.html
https://nld.com.vn/thoi-su/tim-nguoi-tiep-xuc-ca-covid-19-lien-quan-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-den-binh-thuan-hanh-huong-20210531092930576.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/tim-nguoi-tiep-xuc-ca-covid-19-lien-quan-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-den-binh-thuan-hanh-huong-20210531092930576.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/tim-nguoi-tiep-xuc-ca-covid-19-lien-quan-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-den-binh-thuan-hanh-huong-20210531092930576.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/tim-nguoi-tiep-xuc-ca-covid-19-lien-quan-hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-den-binh-thuan-hanh-huong-20210531092930576.htm
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

ĐƯA TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TỚI ĐỒNG BÀO 

hững năm qua tỉnh Bình Thuận đã nỗ 
lực chuyển giao khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất cho vùng đồng bào 

dân tộc K'ho, Chăm, Raglai với phương thức 
‘cầm tay chỉ việc’. 

Bà con vùng đồng bào dân tộc ở Bình Thuận được 
chuyển giao trồng mô hình đậu bắp. Ảnh: K.S. 

Theo Trung tâm Khuyến nông Bình 
Thuận: Trong giai đoạn 2015 - 2020, Trung 
tâm đã phổ biến, hướng dẫn cho vùng đồng 
bào dân tộc trên địa bàn tỉnh áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhằm nâng 
cao hiệu sản xuất, ổn định cuộc sống cho bà 
con dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc K'ho, 
Chăm, Raglai. 

Tuy nhiên, do trình độ bà con có những 
hạn chế nhất định nên khi triển khai và thực 
hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm 
đều tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho bà 
con với phương thức “cầm tay chỉ việc” hay 
áp dụng phương pháp tập huấn FFS (FFS là 
phương pháp khuyến nông theo nhóm với 
nguyên tắc lấy người học làm trung tâm). 

Ông Nguyễn Tám, Giám đốc Trung tâm 
Khuyến nông Bình Thuận, cho biết, các mô 
hình đã được Trung tâm chuyển giao cho bà 
con vùng đồng bào Chăm, K'ho, Raglai như 
trồng cây điều giống mới AB29 và AB0508 
cho năng suất cao tại xã Đông Giang (Hàm 
Thuận Bắc); xã La Ngâu (Tánh Linh). Mỗi xã 
được triển khai với diện tích 10 ha. 

Hay mô hình trồng cây đậu bắp với diện 
tích 15 ha tại xã Đông Tiến (Hàm Thuận 

Bắc) và trồng cây đậu xanh với diện tích 5 
ha tại Hàm Cần (Hàm Thuận Nam). Bên 
cạnh đó Trung tâm còn triển khai các mô 
hình như trồng cỏ chăn nuôi, cây bắp lai tại 
xã Phan Sơn (Bắc Bình) và thâm canh cây 
lúa nước tại xã Phan Dũng...đã đem lại hiệu 
quả khả quan cho bà con vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. 

“Đối với mô hình trồng thâm canh cây 
điều giống mới tại xã La Ngâu, chúng tôi 
triển khai theo liên kết chuỗi mang lại hiệu 
quả khá tích cực. Hiện cây điều trong giai 
đoan năm thứ 3, sinh trưởng phát triển tốt và 
bắt đầu cho trái bói. Theo đó, dù thời tiết 
không thuận lợi, lúc trổ bông gặp mưa và 
sương muối nhưng dự kiến cho năng suất 
trên 3,5 tạ/ha. Tuy nhiên nếu gặp điều kiện 
thuận lợi thì 2 giống điều mới AB29 và 
AB0508 trồng theo phương thức hỗn giao 
cho năng suất trái bói trên 5 tạ/ha. Và, khi 
bước vào năm thứ 4, thứ 5…năng suất điều 
có thể đạt  từ 25-30 tạ/ha. 

Còn mô hình trồng cây đậu bắp trên đất 
kém hiệu quả ở vụ ĐX 2020-2021 tại xã 
Đông Tiến, chúng tôi cũng triển khai theo 
liên kết chuỗi kết nối với Công ty TNHH nông 
sản Hoàng Gia tại huyện Tánh Linh để thu 
mua đậu bắp cho bà con. Nhờ bà con tích 
cực chăm sóc theo hướng dẫn nên năng 
suất bình quân 7,5 tấn/ha. Với gia thu mua 
của Cty ổn định 8.000 đ/kg cho doanh thu 60 
triệu/ha, trừ chi phí bà con lợi nhuận khoảng 
26 triệu đ/ha, rất phấn khởi. 

Đáng chú ý là mô hình thâm canh cỏ cao 
sản VA06 phục vụ chăn nuôi tại xã Phan 
Sơn, với tổng diện tích hơn 5 ha sinh trưởng 
và phát triển tốt. Cây cao trên 2m, thân to, 
mềm, giàu dinh dưỡng và là nguồn thức ăn 
rất tốt cho gia súc. Cỏ gần như không có sâu 
bệnh hại, hạn chế can thiệp thuốc BVTV, 
đảm bảo “thức ăn sạch” cho đàn gia súc. 
Năng suất bình quân đạt 320 tấn/ha/năm (8 
lứa cắt); với giá khoảng 700.000 đ/tấn, bà 

N 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-tag32052/
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-tag32052/
https://nongnghiep.vn/khuyen-nong-tag71711/
https://nongnghiep.vn/dan-toc-thieu-so-tag10877/
https://nongnghiep.vn/dan-toc-thieu-so-tag10877/
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con thu lợi nhuận trên 93 triệu 
đồng/ha/năm”, ông Tám chia sẻ. 

Mô hình trồng giống điều mới ở xã La Ngâu (Tánh 
Linh). Ảnh: M.H. 

Theo Trung tâm Khuyến nông Bình 
Thuận: Năm 2021, Trung tâm sẽ hỗ trợ cho 
xã Phan Sơn (Bắc Bình) 4 ha mô hình canh 
tác lúa theo phương pháp SRI; đồng thời 
thực hiện liên kết chuỗi với mong muốn giúp 
bà con canh tác theo hướng tiên tiến, vừa 
giảm giống chỉ còn gieo 120 kg/ha, giảm 
phân, giảm thuốc BVTV. Đặc biệt là tiết kiệm 
nước tưới trong vụ nắng (vụ đông xuân) 
nhưng năng suất cao hơn hoặc bằng so với 
sản xuất đại trà từ 200-250 kg/ha. 

Theo lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông 
Bình Thuận, để mô hình chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật đến với bà con dân tộc thiểu số đạt 
hiệu quả cao hơn, quy mô rộng khắp hơn, 
Trung tâm đề xuất UBND tỉnh và Sở NN-
PTNT cần xây dựng nguồn kinh phí đủ lớn 
khoảng 200 triệu/năm. Bởi hiện do kinh phí 

hỗ trợ cho bà con vùng dân tộc còn eo hẹp, 
hằng năm từ 50-60 triệu đồng nên tính quy 
mô mô hình hay quy mô địa bàn thực hiện 
mô hình rất hạn chế. Trong khi thực hiện mô 
hình đều hỗ trợ cho bà con 100 % giống và 
vật tư. 

Đặng Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND 
xã La Ngâu (Tánh Linh) cho biết, địa phương 
chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, 
tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy việc chuyển 
giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho 
người dân rất quan trọng. Thời gian qua, 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai 
nhiều mô hình như trồng điều giống mới, 
trồng đậu bắp, trồng khổ qua, bí đỏ lấy hạt 
giống kết hợp với liên kết chuỗi đã giúp bà 
con ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. 
Do đó, trong thời gian tới, địa phương kiến 
nghị Trung tâm tiếp tục hỗ trợ địa phương 
triển khai mô hình chăn nuôi bò lai vỗ béo, 
nhằm giúp bà con bỏ phong tục chăn nuôi 
thả rông chuyển sang nuôi nhốt. Từ đó, giúp 
bảo vệ môi trường, sức khỏe của người dân 
cũng như tăng thu nhập, đảm bảo phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho địa phương. 

Kim Sơ, Minh Hậu // 
https://nongnghiep.vn/.- 2021 

 (ngày 29 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/dua-tien-bo-khoa-
hoc-ky-thuat-toi-dong-bao-d292400.html

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

PHÁT TRIỂN THANH LONG BỀN VỮNG THEO CHIỀU SÂU 

ỉnh Bình Thuận hướng đến phát triển 
thanh long bền vững theo hướng thâm 
canh, tăng năng suất, nâng cao chất 

lượng nhằm phục vụ tiêu dùng trong nước 
và xuất khẩu.  

Chưa tương xứng tiềm năng 

Bình Thuận là “thủ phủ” thanh long cả 
nước với diện tích lên đến 33.750ha, trong 
đó diện tích cho thu hoạch 30.886ha, sản 
lượng đạt 698.029 tấn, tập trung chủ yếu tại 
các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận 
Bắc và Bắc Bình. 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, toàn tỉnh 
có khoảng 10.500ha thanh long được cấp 

chứng nhận VietGAP, chiếm 31,1% tổng 
diện tích và gần 355ha thanh long được cấp 
Giấy chứng nhận GlobalGAP. 

Tỉnh Bình Thuận xác định cây thanh long là cây trồng 
chủ lực ở địa phương. Ảnh: KS. 

T 

https://nongnghiep.vn/dua-tien-bo-khoa-hoc-ky-thuat-toi-dong-bao-d292400.html
https://nongnghiep.vn/dua-tien-bo-khoa-hoc-ky-thuat-toi-dong-bao-d292400.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-tag32052/
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Đến nay toàn tỉnh có 502 tổ hợp tác/nhóm 
liên kết sản xuất thanh long với khoảng 
9.797 hộ và 48 HTX thanh long và 2 Liên 
hiệp HTX. Tỉnh này đã xây dựng và kết nối 
được 12 chuỗi cung ứng thanh long an toàn 
với sản lượng 90.775 tấn sản phẩm/năm. 
Ngoài ra, có 7 hợp tác xã đã có nhà sơ chế, 
đóng gói có hoạt động vào thu mua trái 
thanh long sản phẩm cho thành viên. 

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở 
NN-PTNT Bình Thuận, cho biết, tỉnh Bình 
Thuận xem thanh long là cây lợi thế và đặc 
sản của địa phương, đóng vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn. 

Theo đó, hiện thanh long Bình Thuận 
khoảng 80% được xuất khẩu, 15% tiêu thụ 
nội địa. Với khoảng 30.000 hộ nông dân 
tham gia sản xuất, thu mua, sơ chế xuất 
khẩu thanh long, hàng năm tạo việc làm 
thường xuyên cho 70 – 80 ngàn lao động. 

Tổng doanh thu của thanh long ruột trắng 
trên địa bàn bình quân/năm đạt 420 – 430 
triệu đồng/ha, gấp 4 – 5 lần so với các loại 
trái cây khác (chôm chôm, chuối, bưởi), cao 
gấp 7 – 8 lần so với trồng cao su (giá 30 triệu 
đồng/tấn), gấp 20 lần so với trồng điều, gấp 
8 lần so với trồng lúa. Sau khi trừ chi phí, 
bình quân 1ha thanh long nông dân lợi 
nhuận từ 175 - 180 triệu đồng (do chi phí 
khấu hao vườn cây lớn). 

Cũng theo ông Tấn đánh giá việc phát 
triển thanh long trên địa bàn thời gian qua 
trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng 
và bền vững. Bởi về sản xuất mặc dù đã 
thành lập tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, 
liên hiệp HTX sản xuất thanh long song vẫn 
chưa đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng. 

Thêm vào đó, sản xuất chưa liên kết chặt 
chẽ với tiêu thụ nên thị trường đầu ra vẫn 
chưa được ổn định, bền vững. Một số nhà 
vườn chưa áp dụng mạnh việc sản xuất 
thanh long theo tiêu chuẩn, công nghệ cao, 
chưa tuân thủ chặt chẽ về sử dụng thuốc 
BVTV. 

Về tiêu thụ hệ thống phân phối thanh long 
hiện tại còn nhiều bất cập, chủ yếu là tiêu thụ 
theo kênh phân phối truyền thống qua nhiều 
tầng nấc trung gian. Người nông dân tự thực 

hiện sản xuất và tìm đầu mối tiêu thụ sản 
phẩm. 

Hiện nay thanh long Bình Thuận phát triển chưa bền 
vững, đầu ra, giá cả chưa ổn định. Ảnh: LK. 

Bên cạnh đó, phương thức giao dịch giữa 
nông dân với người cung cấp các yếu tố đầu 
vào và các nhà thu mua đều thực hiện thỏa 
thuận bằng miệng, không thông qua hợp 
đồng nên việc mua bán không bền vững, 
người sản xuất bị chi phối bởi thương lái 
(người thu mua) trong việc quyết định giá cả 
và tiêu thụ sản phẩm.   

Về chế biến dù hiện diện tích thu hoạch 
rất lớn, trong khi đó trên địa bàn tỉnh chưa 
có nhiều các cơ sở chế biến sâu về sản 
phẩm thanh long, ước sản lượng chế biến 
chỉ chiếm dưới 10%. 

Phát triển bền vững 

Để phát triển thanh long bền vững trong 
thời gian đến ngành nông nghiệp Bình 
Thuận sẽ triển khai giải pháp hướng đến 
thâm canh, tăng năng suất và nâng cao chất 
lượng, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn 
thực phẩm nhằm phục vụ tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu. 

Ngành nông nghiệp Bình Thuận sẽ đẩy mạnh các giải 
pháp nâng cao chất lượng quả thanh long để đáp ứng 
thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: KS. 

Ông Phan Văn Tấn, Phó giám đốc Sở 
NN-PTNT Bình Thuận cho biết: Chúng tôi sẽ 
triển khai quyết liệt các biện pháp nâng cao 
chất lượng trái thanh long theo hướng bảo 
đảm an toàn thực phẩm và xem đây là yếu 
tố then chốt để cây thanh long phát triển ổn 
định, bền vững và lâu dài. 

https://nongnghiep.vn/thanh-long-tag81174/
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Theo đó, sẽ tăng cường công tác vận 
động, tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa 
và tầm quan trọng của việc sản xuất thanh 
long theo tiêu chuẩn VietGAP; triển khai 
đồng bộ từ khâu sản xuất đến cơ sở đóng 
gói, sơ chế, bảo quản để chủ động phục vụ 
xuất khẩu. 

Bên cạnh đó sẽ ưu tiên đầu tư cho công 
tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất chế biến thanh long cũng 
như từng bước phát triển sản xuất thanh 
long theo hướng GlobalGAP để mở rộng thị 
trường. 

Nghiên cứu, phát triển giống thanh long 
mới thay thế giống bị thoái hóa để đa dạng 
sản phẩm và nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả kinh tế cây thanh long. Đẩy 
mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
nhất là mô hình sản xuất công nghê cao và 
nhân rộng các mô hình hiệu quả để hạ giá 
thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh 
tranh nhằm phát triển thanh long bền vững. 

Vận động, tuyên truyền phát triển mạnh 
các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất thanh 
long theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu 
thụ. Cũng như nâng cao nhận thức người 
nông dân trong thực hiện liên kết sản xuất 
theo chuỗi giá trị ngành hàng thanh long để 
giảm chi phí cả đầu vào và đầu ra, giúp sản 
phẩm nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả 

sản xuất, kinh doanh góp phần hạn chế rủi 
ro trong sản xuất và tiêu thụ. 

Theo ông Tấn, ngoài giải pháp trên, tỉnh 
sẽ đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ xúc tiến 
thị trường tiêu thụ thanh long theo hướng 
vừa coi trọng đúng mức thị trường trong 
nước, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, 
phát triển các kênh phân phối với các địa 
phương trong cả nước, nhất là thị trường 
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đồng thời 
đa dạng và tăng cường mở rộng thị trường 
xuất khẩu sang các nước, trong đó thị 
trường Trung Quốc vẫn là thị trường cơ bản 
và chủ yếu theo hướng vừa tăng cường xuất 
khẩu chính ngạch vừa tạo thuận lợi xuất 
khẩu biên mậu qua các cửa khẩu. 

Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển 
công nghiệp chế biến thanh long và hỗ trợ 
các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến 
các loại sản phẩm hàng hoá từ trái thanh 
long như: thanh long sấy khô, sấy dẻo, sản 
xuất các loại nước ép thanh long, rượu vang 
thanh long, làm bánh, mứt, kẹo... nhằm làm 
giảm áp lực khâu tiêu thụ trái tươi… 

Kim Sơ-Lê Khánh // 
https://nongnghiep.vn.- 2021 

 (ngày 20 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/phat-trien-thanh-
long-ben-vung-theo-chieu-sau-

d291344.html

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

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NGUY HIỂM TRÊN THỦY SẢN 

ỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế 
hoạch phòng bệnh, khống chế và kiểm 
soát có hiệu quả một số dịch bệnh 

nguy hiểm trên thủy sản nuôi trồng giai đoạn 
2021 – 2030. 

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở 
NN-PTNT hằng năm, căn cứ các nội dung 
của kế hoạch quốc gia, kế hoạch  phòng 
chống dịch bệnh động vật thủy sản của Bộ 
NN-PTNT và các nội dung của kế hoạch 
này, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cũng như 
phối hợp với các sở, ngành có liên quan và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung 
các nguồn lực để chủ động phòng bệnh, 
giám sát nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn 

và khống chế có hiệu quả các bệnh nguy 
hiểm trên thủy sản nuôi. Xây dựng thành 
công các cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an 
toàn dịch bệnh tại tỉnh để phục vụ tiêu dùng 
trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản. 

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, mục tiêu cụ 
thể của kế hoạch trên nhằm chủ động 
phòng, khống chế các bệnh nguy hiểm ở 
tôm nuôi nước lợ, bảo đảm diện tích bị bệnh 
thấp hơn 10% tổng diện tích nuôi. Chủ động 
phòng bệnh, khống chế một số bệnh nguy 
hiểm ở tôm hùm, bảo đảm số tôm hùm nuôi 
bị bệnh thấp hơn 15% tổng diện tích nuôi. 
Bên cạnh đó, chủ động phòng bệnh, chủ 
động giám sát phát hiện và khống chế kịp 

T 

https://nongnghiep.vn/phat-trien-thanh-long-ben-vung-theo-chieu-sau-d291344.html
https://nongnghiep.vn/phat-trien-thanh-long-ben-vung-theo-chieu-sau-d291344.html
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thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng 
thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lây 
lay rộng. 

Tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch phòng bệnh, 
khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh 
nguy hiểm trên thủy sản. Ảnh: KS. 

Cũng như ngăn chặn có hiệu quả một số 
tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ xâm 
nhiễm vào Việt Nam các bệnh mới 
nổi.  Đồng thời xây dựng được một số cơ sở, 
chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh, 
trước hết là các doanh nghiệp sản xuất tôm 
giống, nuôi tôm thương phẩm có quy mô lớn 
đối với một số bệnh nguy hiểm theo quy định 
của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và quy định 
của Bộ NN-PTNT để phục vụ tiêu dùng trong 
nước và đẩy mạnh xuất khẩu tôm. 

Để thực hiện nội dung và giải pháp trên 
phải tập trung, huy động các nguồn lực để 
chủ động phòng bệnh, chủ động giám sát, 
phát hiện kịp thời, ngăn chặn và khống chế 
có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trên thủy 
sản nuôi được ưu tiên kiểm soát của kế 
hoạch này. 

Áp dụng các quy trình kỹ thuật phòng, 
chống dịch bệnh. Cụ thể tuân thủ các quy 
định về điều kiện cơ sở nuôi, xử lý nước thải, 
chất thải theo quy định, mùa vụ thả giống, 
chất lượng con giống được kiểm dịch theo 
quy định, áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi, 
quản lý chăm sóc ao nuôi (VietGAP, 
GlobalGAP,...); áp dụng các biện pháp hỗ 
trợ nâng cao sức đề kháng cho thủy sản 
nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. 

Áp dụng các biện pháp phòng bệnh, 
chống dịch, xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của 
cơ quan chuyên ngành thú y; định kỳ kiểm 
tra ao, hồ, lồng, bè nuôi thủy sản, xử lý động 
vật trung gian truyền bệnh; thu mẫu gửi xét 
nghiệm trong trường hợp nghi ngờ có dịch 
bệnh phát sinh; xử lý động vật thủy sản nghi 
mắc bệnh, mắc bệnh, chết; vệ sinh, tiêu độc, 

khử trùng và áp dụng các biện pháp xử lý ao 
hồ, lồng, bè nuôi thủy sản, môi trường nước, 
thức ăn, phương tiện, dụng cụ sử dụng trong 
quá trình nuôi... 

Tỉnh Bình Thuận sẽ xây dựng một số vùng nuôi thủy 
sản an toàn dịch bệnh nhằm phục vụ người tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu. Ảnh: KS.v 

Xem xét, sử dụng vắc xin để chủ động 
phòng bệnh cho động vật thủy sản để giảm 
thiểu việc sử dụng kháng sinh, ngăn ngừa 
kháng thuốc trong nuôi trồng thủy sản. 

Thường xuyên kiểm tra cơ sở nuôi thủy 
sản; trường hợp phát hiện động vật thủy sản 
có dấu hiệu bất thường, nghi mắc bệnh, tổ 
chức lấy mẫu, xét nghiệm xác định tác nhân 
gây bệnh và các thông số quan trắc môi 
trường. Tổ chức điều tra dịch tễ và hướng 
dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp xử lý 
tổng hợp theo quy định, không để dịch bệnh 
lây lan rộng. 

Tổ chức giám sát chủ động tại các cơ sở, 
vùng sản xuất giống, cơ sở nuôi thương 
phẩm; xây dựng và thực hiện kế hoạch lấy 
mẫu, tổ chức xét nghiệm tác nhân gây bệnh 
nguy hiểm trên thủy sản. Tổ chức điều tra 
dịch tễ và hướng dẫn các biện pháp xử lý 
nhằm loại bỏ tác nhân gây bệnh trong 
trường hợp mẫu xét nghiệm có kết quả 
dương tính với tác nhân gây bệnh nguy 
hiểm… 

Kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, 
xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, 
buôn bán bất hợp pháp động vật thủy sản và 
sản phẩm động vật thủy sản lưu hành trong 
nước và từ nước ngoài vào Việt Nam… 

KS // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 31 tháng 5) 

https://nongnghiep.vn/phong-chong-dich-
benh-nguy-hiem-tren-thuy-san-

d292031.html 

https://nongnghiep.vn/phong-chong-dich-benh-nguy-hiem-tren-thuy-san-d292031.html
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG PHỤC HỒI DU LỊCH SAU KHI DỊCH BỆNH 
ĐƯỢC KIỂM SOÁT  

hiều 18/5, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có buổi 
làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh để 

bàn về công tác đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch COVID-19 và các giải pháp chủ 
động phục hồi du lịch sau khi dịch được kiểm 
soát.  

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận phát biểu tại buổi làm việc. 
Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN  

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 431 
ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào 
mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhưng 
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp 
ở các địa phương, ngành du lịch tỉnh Bình 
Thuận tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm 
túc, quyết liệt các quy định, biện pháp trong 
phòng, chống dịch. 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Thuận, cùng với các chỉ đạo của 
Trung ương và của tỉnh, Sở thường xuyên 
ban hành các văn bản, chỉ đạo đến các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, 
các khu, điểm du lịch tiếp tục thực hiện 
nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế; hướng 
dẫn du khách cài đặt các phần mềm 
Bluezone, NCOVI; khai báo lưu trú, khai báo 
y tế đối với du khách theo quy định… Từ 
ngày 16/5, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận sẽ thông báo đến cơ sở y tế tình 
hình khách du lịch đến từ các tỉnh Bắc 
Giang, Bắc Ninh để thực hiện cách ly y tế tập 
trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Đặc biệt, trên cơ sở Bộ tiêu chí hướng 
dẫn biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19, đảm bảo an toàn tại doanh nghiệp lữ 
hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh 
doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
tỉnh ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch phối hợp Sở Y tế, các ngành, địa 
phương liên quan thành lập đoàn kiểm tra 
việc thực hiện tiêu chí phòng, chống dịch và 
cấp nhãn nhận diện an toàn chung cho tất 
cả các cơ sở. Đến nay đã có 20 doanh 
nghiệp, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch được 
cấp nhãn hiệu tiêu chí an toàn. 

Tại buổi làm việc, đa số các ý kiến đều 
cho rằng đảm bảo an toàn cho du khách, cho 
nhân viên và người dân là vấn đề quan trọng 
hàng đầu hiện nay mà giải pháp là tiếp tục 
tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 theo quy định; các 
doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Du lịch 
tỉnh, các đơn vị phải tiếp tục đăng ký và khai 
báo hằng ngày về an toàn COVID-19 tại địa 
chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với 
hệ thống an toàn quốc gia theo chỉ đạo của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, 
các đại biểu cũng thảo luận một số vấn đề 
về rác thải, kè chống xâm thực bờ biển… 

Hoàng Ngọc resort và Hiệp hội du lịch đã trao tặng 
100 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Bình Thuận để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại 
địa phương. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

C 
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Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội 
Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong thời 
gian tới, ngoài việc tăng cường các biện 
pháp phòng dịch, Hiệp hội sẽ hướng dẫn và 
kêu gọi các thành viên đăng ký, tham gia 
thực hiện cấp nhãn an toàn, hướng tới nhân 
rộng cơ sở du lịch an toàn, cơ sở du lịch an 
toàn kiểu mẫu… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận Bùi Thế Nhân chia sẻ những khó 
khăn mà Hiệp hội và các doanh nghiệp du 
lịch gặp phải trong thời gian qua; đồng thời 
cho rằng giải pháp trước mắt, bên cạnh tuân 
thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch, các 
doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch nên tổ chức 
các hoạt động cải thiện môi trường, xử lý rác 
thải, xây dựng hạ tầng; lên phương án chủ 
động để khôi phục lại hoạt động ngay khi 
dịch bệnh được kiểm soát. Bên cạnh đó, 
Hiệp hội Du lịch tỉnh cần rà soát, đánh giá lại 
tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc 
của các doanh nghiệp, các cơ sở do ảnh 

hưởng dịch để từ đó Hiệp hội và Sở có 
những kiến nghị xác đáng, hiệu quả với các 
bộ, ngành, tỉnh để có thể gỡ khó cho doanh 
nghiệp. Về lâu dài, khi dịch bệnh được kiểm 
soát, Hiệp hội Du lịch sẽ phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng lại 
chương trình kích cầu, sáng tạo ra các 
chương trình du lịch nội tỉnh, nội địa… 

Dịp này, để đồng hành với công tác 
phòng, chống dịch COVID-19, doanh nghiệp 
Hoàng Ngọc resort và Hiệp hội Du lịch tỉnh 
Bình Thuận đã trao tặng 100 triệu đồng cho 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để hỗ trợ 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 
địa phương. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn.- 2021 
(ngày 18 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/thoi-su/binh-thuan-
chu-dong-phuc-hoi-du-lich-sau-khi-dich-

benh-duoc-kiem-soat-
20210518213111184.htm

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

CHECK-IN Ở PHÚ QUÝ 

iữa rừng nguyên sinh và cát trắng 
nguyên sơ, giữa bạt ngàn ghềnh đá 
và triền biển đẹp như mơ trải dài vô 

tận, tất cả chúng tôi đều “ngất ngây say 
đắm”. 

Đón bình minh trên núi Cao Cát 

Ai cũng có cảm giác “lạc” vào thiên đường 
của biển có một không hai cách đất liền 56 
hải lý của tỉnh Bình Thuận quanh năm gió 
cát nhưng thấm đẫm tình người.  

Tạm biệt thành phố Phan Thiết mộng mơ, 
chúng tôi đến đảo Phú Quý sau 4 giờ hải 

trình tàu cao tốc. Từ xa, đảo Phú Quý như 
một “tấm thảm” xanh giữa mênh mông biển 
cả. “Hồi hộp, thấp thỏm, chờ đợi tàu cập 
bến”, là tâm trạng của tất cả gần 100 thành 
viên chúng tôi, nhất là những người lần đầu 
ra đảo Phú Quý thân thương này.  

Sau khi làm thủ tục “check-out”, điểm đầu 
tiên chúng tôi hành quân tới là Cột mốc chủ 
quyền để làm Lễ trao cờ Tổ quốc cho các 
chủ ghe tàu và tặng học bổng cho các em 
học sinh của đảo. Trước biển mênh mông 
sóng nước, chúng tôi đặt tay lên tim mình. 
Lời Quốc ca “Đoàn quân Việt Nam đi, chung 
lòng cứu quốc” thấm vào gan ruột. Anh 
Nguyễn Trung Thành chia sẻ: “Tôi như bị lạc 
vào thiên đường biển. Lần đầu tiên tôi đến 
đảo Phú Quý, tất cả rất xúc động. Đứng dưới 
cột mốc chủ quyền, đưa tay lên ngực mình 
trong lời Quốc ca, cảm giác Tổ quốc thiêng 
liêng gần gũi đến lạ kỳ”.  

Rời Cột mốc chủ quyền, chúng tôi lên núi 
Cao Cát. Đây là ngọn núi cao so với mực 
nước biển hơn 200 mét và cũng là điểm 

G 
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dừng chân của tất cả du khách đến Phú Quý 
du lịch. Không thể tả hết được cảnh đẹp bao 
la của biển cả, màu xanh ngút ngàn của 
rừng nhìn từ điểm cao này, chỉ biết tất cả mọi 
người đều “đắm chìm” trong cảm xúc lâng 
lâng. Ghi lại những tấm hình làm kỷ niệm, 
“chép” vào điện thoại khoảnh khắc lúc Mặt 
trời đỏ ối nhô lên từ biển. Quả là thiếu sót 
nếu không nói đến bờ kè trong chuyến hành 
trình đến xứ sở “thừa nắng gió, thiếu nước 
ngọt rau xanh” này. Đó không chỉ là “vành 
đai” chắn sóng từ hướng biển bảo vệ người 
dân đảo Phú Quý, mà còn là nơi neo đậu trú 
tránh của hàng ngàn tàu cá của bà con ngư 
dân mùa mưa bão. Đây cũng là điểm “check-
in” của những ai đến đảo Phú Quý chọn cho 
mình một phong cách lãng mạn ngắm biển 
nước mây trời giữa không gian bao la.  

Một trong những điểm được coi là “mạo 
hiểm” và “hút” khách du lịch đó là những “hồ 
chắn sóng”. Những “hồ” này thực chất trước 

đây là nơi nuôi tôm cá của người dân. 
Nhưng nó lại trở nên “nguy hiểm” mỗi mùa 
mưa bão. Sau này người dân đảo Phú Quý 
tìm được nơi nuôi trồng thuỷ sản trong lồng 
bè, nơi này trở thành địa điểm du lịch mà 
không ai có thể bỏ qua nếu đến Phú Quý.  

Đảo Phú Quý không rộng như đảo Phú 
Quốc, không nhiều di tích lịch sử như đảo 
Côn Lôn, nhưng cảnh vật thiên nhiên là 
“điểm cộng” về sự vượt trội. Chính vì lẽ đó 
mà nó được gọi là “thiên đường của biển” 
khiến du khách một lần đến đây đều không 
thể nào quên và ước mong một ngày không 
xa sẽ quay trở lại.  

Trần Mạnh Tuấn // 
 http://baovanhoa.vn.-2021  

(ngày 3 tháng 5) 

http://baovanhoa.vn/du-
lich/artmid/416/articleid/39923/check-in-o-

phu-quy

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

DU LỊCH PHAN THIẾT CẦN ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ ĐỂ TRỞ THÀNH 
ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN HƠN 

han Thiết là một trong những địa điểm 
du lịch quen thuộc đối với du khách 
trong và ngoài nước, đặc biệt là người 

dân khu vực phía Nam nhờ vào khoảng cách 
địa lý thuận lợi. Tuy nhiên, Phan Thiết dần 
trở nên kém hấp dẫn hơn so với các điểm 
đến khác vì thiếu sự đa dạng trong các hoạt 
động giải trí cũng như trải nghiệm văn hóa. 
Đây là nhận định của các chuyên gia của 
Savills Hotels thuộc Tập đoàn Savills, 
chuyên tư vấn và phát triển đầu tư bất động 
sản nghỉ dưỡng, khi đánh giá tổng quan về 
bức tranh du lịch của Phan Thiết (tỉnh Bình 
Thuận) hiện nay. 

Thiếu đa dạng trong dịch vụ 

Vốn là một trong những địa danh quen 
thuộc với du khách trong và ngoài nước từ 
những năm 1990, tuy nhiên hoạt động du 
lịch của Phan Thiết trong những năm vừa 
qua có phần trầm lắng hơn so với các điểm 
đến ven biển có thể dễ dàng kết nối bằng 
đường hàng không như Khánh Hòa, Đà 
Nẵng. 

Trong giai đoạn 2015-2020, thị trường chỉ 
ghi nhận thêm nguồn cung phòng mới từ 
năm cơ sở lưu trú. Tính đến tháng 3/2021, 
khu vực hiện có 51 cơ sở lưu trú thuộc phân 
khúc midscale trở lên đang hoạt động cung 
cấp ra thị trường khoảng 5.800 phòng; nếu 
so với thị trường Khánh Hòa và Đà Nẵng, 
nguồn cung này chỉ tương ứng lần lượt là 
20% và 30% số lượng phòng tại đây. 
Theo thống kê của cơ quan quản lý du lịch 
địa phương, trước khi chịu tác động từ đại 
dịch COVID -19, ngành du lịch Bình Thuận 
ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượt 
khách lưu trú với tốc độ tăng trưởng đạt 
13,7%/năm trong giai đoạn từ 2014- 2019. 
Mặc dù lượng du khách tăng lên nhưng thời 
gian lưu trú của du khách đang có xu hướng 
giảm dần. Theo đó, số ngày khách nội địa 
lưu trú giảm từ 1,7 ngày trong năm 2014 
xuống 1,6 ngày trong năm 2019 trong khi 
khách quốc tế giảm từ 3,3 xuống 3,1 ngày. 

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills 
Hotels APAC chia sẻ: so với tốc độ tăng 
trưởng nguồn cung mạnh mẽ tại Đà Nẵng, 

P 

http://baovanhoa.vn/du-lich/artmid/416/articleid/39923/check-in-o-phu-quy
http://baovanhoa.vn/du-lich/artmid/416/articleid/39923/check-in-o-phu-quy
http://baovanhoa.vn/du-lich/artmid/416/articleid/39923/check-in-o-phu-quy
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Khánh Hòa và Phú Quốc những năm qua, 
Phan Thiết được ví như “nàng công chúa 
ngủ quên” với rất ít dự án mới và phần lớn 
nguồn cung trên thị trường là các khu nghỉ 
dưỡng quy mô nhỏ do chính chủ đầu tư tự 
vận hành - chiếm tỷ trọng 92% tổng số 
phòng hiện có trên thị trường. Bên cạnh đó, 
hoạt động của các cơ sở lưu trú hiện phụ 
thuộc nhiều vào nhu cầu nội địa, chiếm gần 
90% lượt khách lưu trú hàng năm. Với tỷ 
trọng khách nội địa lớn, 2020 là năm đầu tiên 
Bình Thuận vượt qua Khánh Hòa và Đà 
Nẵng về lượng khách lưu trú, đạt hơn 3 triệu 
lượt so với 1,3 triệu và 2,7 triệu tại hai địa 
phương này. Mặc dù vậy, do tác động của 
dịch COVID, hoạt động kinh doanh của các 
cơ sở lưu trú tại địa phương đều bị ảnh 
hưởng khi phần lớn các resort ghi nhận mức 
công suất phòng sụt giảm hơn một nửa so 
với mức 65%-70% đạt được trong năm 
2019. 

Chia sẻ về tiềm năng du lịch địa phương, 
ông Louis Walters - Giám đốc điều hành 
Sailing Club Leisure Group, cho biết: Khi 
hoạt động du lịch tại phần lớn các địa 
phương bị ảnh hưởng bởi COVID -19, Phan 
Thiết – Mũi Né vẫn thu hút một lượng du 
khách từ Thành phố Hồ Chí Minh nhờ vào 
kết nối giao thông thuận tiện cũng như tình 
hình kiểm soát dịch bệnh ổn định tại khu 
vực. 
    *Đánh thức “nàng công chúa ngủ 
quên” 

Trong những năm gần đây, nhiều dự án 
cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng cùng với 
sự kiện Mũi Né được quy hoạch phát triển 
thành Khu du lịch Quốc gia đã, đang là động 
lực thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, 
góp phần thu hút thêm nhiều nhà đầu tư triển 
khai dự án nghỉ dưỡng với đa dạng quy mô 
và loại hình sản phẩm. 

Việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng 
trong thời gian tới như tuyến cao tốc Phan 
Thiết – Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay 
lân cận được kỳ vọng sẽ giúp Phan Thiết thu 
hút thêm một lượng lớn khách quốc tế cũng 
như nội địa, góp phần thúc đẩy hoạt động du 
lịch tại địa phương. Phan Thiết đã và đang 
thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị quản 
lý vận hành trong khu vực và quốc tế như 

Absolute Hotel Services, Accor, Azerai, 
Centara Hotels & Resorts, Minor Hotels, 
Radisson Hotel Group, Wyndham Hotels & 
Resorts với nhiều dự án đang triển khai. Sự 
hiện diện của các thương hiệu quản lý này 
được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức hấp dẫn cho 
thị trường thông qua việc cung cấp đa dạng 
các sản phẩm nghỉ dưỡng cũng như tăng 
tính nhận diện đối với du khách quốc tế. 

Theo ghi nhận của Savills Việt Nam, trong 
số bốn dự án đang triển khai thi công và dự 
kiến hoàn thành trước 2023, có hai dự án nổi 
bật với quy mô lớn đang được quy hoạch và 
phát triển thành những tổ hợp nghỉ dưỡng 
cung cấp đa dạng sản phẩm lưu trú cũng 
như tiện ích giải trí. Với tốc độ tăng trưởng 
ước tính đạt 33,8%/năm, thị trường dự kiến 
sẽ đón nhận thêm 8.000 phòng trong vòng 
ba năm tới. 

Ông Henry Gray, Giám đốc Điều hành 
Azula International PTE Ltd - Azerai nhận 
xét: Phan Thiết được xem là một điểm đến 
ngắn ngày, phù hợp với các chuyến đi cuối 
tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ với thời gian lưu trú 
từ 1-2 đêm. Khu vực đã và đang có khá 
nhiều dự án được triển khai, tuy nhiên lại 
thiếu đi sự đa dạng trong quy hoạch tổng 
thể, mô hình và sản phẩm dự án để có thể 
khai thác được tiềm năng du lịch và truyền 
tải nét đặc thù của địa phương. Việc xây 
dựng nhiều dự án quy mô lớn để cạnh tranh 
với các điểm đến khác mà thiếu đi quá trình 
nghiên cứu kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng và 
nguồn lực của địa phương có thể dẫn đến 
tình trạng cung vượt cầu. Do đó, khu vực 
cần tập trung phát triển thêm các tiện ích giải 
trí như nhà hàng, quán bar, cửa hàng mua 
sắm, hoạt động thể thao biển… nhằm hoàn 
thiện hệ sinh thái du lịch, mang đến những 
trải nghiệm đa dạng hơn cho du khách. Bên 
cạnh đó, các tiện ích công cộng cũng cần 
được quan tâm để đáp ứng những nhu cầu 
cơ bản của khách du lịch, bao gồm dịch vụ 
y tế, giao thông, yếu tố vệ sinh và an ninh. 
Chính quyền địa phương có thể cân nhắc 
triển khai các hoạt động này thông qua việc 
hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân, 
chẳng hạn như các dự án tái chế rác thải 
thân thiện với môi trường. 
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Với vị trí chiến lược của khu vực, đặc biệt 
là khi các dự án phát triển cơ sở hạ tầng 
được chú trọng triển khai trong thời gian qua 
đã góp phần thúc đẩy nhu cầu về các sản 
phẩm "ngôi nhà thứ hai", vừa phục vụ nhu 
cầu cá nhân về chỗ lưu trú lân cận vừa có 
thể đáp ứng mục đích đầu tư. 

Ông Mauro Gasparotti chia sẻ: Trong 
những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã tạo điều 
kiện thu hút dòng vốn từ các doanh nghiệp 
và nhà đầu tư cá nhân để thúc đẩy hoạt 
động kinh tế địa phương, với du lịch là một 
trong những ngành mũi nhọn của tỉnh. Sự 
hiện diện của các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng 
với nhiều tiện ích như sân gôn tiêu chuẩn 
quốc tế, các hoạt động giải trí và thể thao 
được kỳ vọng tăng thêm tính đa dạng cho 
ngành du lịch địa phương và đồng thời giúp 
gia tăng thời gian lưu trú của du khách. 

Tuy nhiên, theo ông Mauro Gasparotti, để 
đạt mục tiêu phát triển bền vững với tầm 
nhìn trung và dài hạn, chính quyền địa 
phương và các chủ đầu tư cần hợp tác chặt 
chẽ với các đơn vị tư vấn, quản lý, đơn vị 
quy hoạch kiến trúc có năng lực để có thể 
đưa ra các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu 
cầu của thị trường đồng thời khai thác được 
những tiềm năng và đặc trưng của địa 
phương. Việc quy hoạch và định hướng 
đúng đắn sẽ giúp địa phương đảm bảo tính 
cạnh tranh lâu dài trong bối cảnh kinh tế xã 
hội và các yếu tố nhân khẩu học ngày càng 
thay đổi nhanh chóng.  

Hoàng Tuấn // 
https://dantocmiennui.vn.- 2021 

 (ngày 1 tháng 5) 

https://dantocmiennui.vn/du-lich-phan-
thiet-can-da-dang-hoa-dich-vu-de-tro-

thanh-diem-den-hap-dan-hon/302947.html

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

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN LUẬT DU LỊCH TẠI BÌNH THUẬN 

gày 5.5, Đoàn giám sát của Ủy ban 
Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 
Thiếu niên và Nhi đồng do Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết làm trưởng 
đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận 
về việc thực hiện Luật Du lịch 2017. 

Du lịch hiện được xác định là một trong 3 
trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của Bình 
Thuận (gồm công nghiệp, du lịch, nông 
nghiệp công nghệ cao), với hệ thống cơ sở 
vật chất, kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện 
đại. Du lịch phát triển đã góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của 
Bình Thuận; xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
đời sống của người dân ở các vùng du lịch; 
gìn giữ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, 
danh lam thắng cảnh, các tài nguyên thiên 
nhiên... 

Bình Thuận đã phát triển những sản 
phẩm du lịch đa dạng, có chất lượng cao 
dựa trên thế mạnh về biển và những tài 
nguyên du lịch khác. Loại hình du lịch nghỉ 
dưỡng biển của Bình Thuận có sức cạnh 
tranh cao so với các tỉnh, thành phố ven biển 
trong nước, thu hút mạnh cả khách nội địa 
và khách quốc tế. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN 
và NĐ Nguyễn Văn Tuyết phát biểu tại buổi làm việc. 
Ảnh: Phạm Huệ 

Trong giai đoạn 2017 - 2019, du lịch Bình 
Thuận tăng bình quân 11,7%/năm (năm 
2019 đón trên 6,4 triệu lượt khách, tăng gần 
1,3 triệu lượt khách so với năm 2017). Tuy 
nhiên, năm 2020, dịch Covid-19 đã tác động 
nghiêm trọng tới ngành du lịch của tỉnh với 
sự sụt giảm mạnh về lượng khách lẫn doanh 
thu. 

Về thực hiện Luật Du lịch 2017, UBND 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1686/KH-
UBND ngày 7.5.2020 về việc triển khai thực 
hiện Đề án “Định hướng phát triển du lịch 

N 

https://dantocmiennui.vn/du-lich-phan-thiet-can-da-dang-hoa-dich-vu-de-tro-thanh-diem-den-hap-dan-hon/302947.html
https://dantocmiennui.vn/du-lich-phan-thiet-can-da-dang-hoa-dich-vu-de-tro-thanh-diem-den-hap-dan-hon/302947.html
https://dantocmiennui.vn/du-lich-phan-thiet-can-da-dang-hoa-dich-vu-de-tro-thanh-diem-den-hap-dan-hon/302947.html
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tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030”; Quyết định số 04/2020/QĐ-
UBND ngày 22.1.2020 quy định quản lý các 
khu du lịch, điểm du lịch, bãi tắm du lịch trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 
2808/QĐ-UBND ngày 1.11.2019 về Quy chế 
quản lý phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi 
Né; Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 
26.10.2018 phê duyệt Quy hoạch Khu du 
lịch Phú Quý đến năm 2030. UBND tỉnh đã 
triển khai lập hồ sơ và được Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch 
quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận tại Quyết 
định số 2354/QĐ-BVHTTDL ngày 
24.8.2020… Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đang tham mưu đề án phân cấp quản lý 
cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; Đề án đào tạo 
bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch 
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm 
nhìn đến 2030. 

Tuy nhiên, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận cũng nêu thực tế, sau 
3 năm Luật Du lịch có hiệu lực, đến nay 

chưa có quy định mô hình quản lý khu du 
lịch quốc gia, gây khó khăn cho tỉnh trong 
quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Né, đặc biệt 
là việc thành lập ban quản lý khu du lịch quốc 
gia, cơ chế hoạt động. Bên cạnh đó, Bình 
Thuận kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có kế 
hoạch, chiến lược, đầu tư kinh phí hỗ trợ xúc 
tiến, quảng bá các khu, điểm du lịch quốc gia 
đã được công nhận; phân bổ nguồn kinh phí 
chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đầu 
tư hạ tầng du lịch theo hướng tập trung, có 
trọng điểm, tạo điều kiện cho Bình Thuận 
nhanh chóng đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ 
tầng khu du lịch quốc gia Mũi Né nói riêng và 
du lịch Bình Thuận nói chung… 

Hương Linh // 
https://www.daibieunhandan.vn/.- 2021 

(ngày 5 tháng 5) 

https://www.daibieunhandan.vn/giam-
sat-viec-thuc-hien-luat-du-lich-tai-binh-

thuan-wvlcqwxdjf-56923

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

NHIỀU KHÁCH SẠN, RESORT BÌNH THUẬN ĐƯỢC CẤP NHÃN AN TOÀN 

ở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 
Thuận đã cấp Nhãn hiệu tiêu chí an 
toàn cho 20 cơ sở lưu trú, dịch vụ du 

lịch, trong đó hầu hết là các resort, khách 
sạn trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Bình Thuận, 20 cơ sở lưu trú, dịch 
vụ du lịch đã được cấp Nhãn hiệu tiêu chí an 
toàn là: Sailing Club Resort, Ocean Dunes 
Resort, Romana Resort, Phú Hải Resort, 
Victoria Phan Thiết, Amaryllis Resort, Làng 
Tre Resort, Terracotta Resort, Seahorse 
Resort, Hoàng Ngọc Resort, Sunny Beach 
Resort, Biển Xanh Resort, Pandanus 
Resort, Muine Bay Resort, Golden Coast 
Resort, Posahnu Resort, Amani Muine, 
Sonata Resort, Sea Links Beach Hotel và 
The Cliff Resort. Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Bình Thuận vẫn sẽ duy trì hậu kiểm 
sau khi đã cấp nhãn. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã cấp 
Nhãn hiệu tiêu chí an toàn cho 20 cơ sở lưu trú, dịch 
vụ du lịch.  

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, ngành du 
lịch Bình Thuận coi an toàn cho du khách là 
ưu tiên hàng đầu. Hiệp hội Du lịch cùng với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động, 
hướng dẫn các đơn vị cam kết an toàn, thực 
hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. Sắp tới, một số video mô tả 
trực quan về quy trình an toàn tại các cơ sở 
lưu trú du lịch ở Bình Thuận sẽ được công 

S 
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bố, để du khách hiểu và yên tâm khi đến 
Bình Thuận. 

Việc cấp Nhãn hiệu tiêu chí an toàn dựa 
trên “Hướng dẫn các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tại 
các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở 
lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”, theo văn bản 
số 2432/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng 
chống Covid-19, UBND tỉnh Bình Thuận. 

Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành, khu, 
điểm, cơ sở lưu trú và dịch vụ kinh doanh du 
lịch phải đảm bảo an toàn cho khách du lịch, 
khách sử dụng dịch vụ du lịch, cán bộ, 
hướng dẫn viên, nhân viên. Các cơ sở lưu 
trú du lịch phải vệ sinh, khử trùng buồng ngủ 
khi khách trả phòng; đồng thời cung cấp, 
đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách. 

Các đơn vị phải phổ biến, tuyên truyền 
cán bộ, nhân viên, hướng dẫn viên, người 

lao động và khách du lịch cài đặt ứng dụng 
Bluezone. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du 
lịch phải niêm yết bảng thông tin hướng dẫn 
an toàn, phòng, chống dịch Covid-19; có 
đường dây nóng cơ sở y tế tại nơi đón tiếp 
khách, khu vực công cộng, phòng ngủ của 
khách. 

Các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ 
sở lưu trú và dịch vụ kinh doanh du lịch chỉ 
tổ chức đón tiếp du khách, tổ chức các dịch 
vụ du lịch khi bảo đảm đúng quy định về giãn 
cách, số lượng người, thực hiện đầy đủ các 
biện pháp phòng, chống dịch theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế./. 

Hải Nam // https://vov.vn.- 2021  
(ngày 20 tháng 5) 

https://vov.vn/du-lich/tu-van/nhieu-khach-
san-resort-binh-thuan-duoc-cap-nhan-an-

toan-859292.vov 

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

THANH LONG BAY ĐẨY TIẾN ĐỘ THI CÔNG HẠNG MỤC QUAN TRỌNG 

ập đoàn Nam Group - chủ đầu tư dự 
án Thanh Long Bay cho biết đang đẩy 
nhanh tiến độ thi công các hạng mục 

cảnh quan chung như cổng chào, trục ao 
sen và cầu ra biển. 

Dự án Thanh Long Bay được thiết kế đặc biệt với triết 
lý kiến trúc dựa trên giá trị cốt lõi “hài hòa - đối thoại - 
bù đắp cho những mất mát của thiên nhiên”. Ảnh phối 
cảnh dự án 

Hội tụ các nhà thiết kế, thi công, xây 
dựng hàng đầu 

Nằm sát mũi Kê Gà lừng danh, Thanh 
Long Bay có 1,7km bờ biển trên cung đường 
ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam với bốn mùa 
nắng ấm. Vịnh biển trong xanh màu ngọc 

bích, với đồi cát và những dải trắng mịn thoai 
thoải, sóng êm, rất phù hợp cho các hoạt 
động nghỉ dưỡng của cá nhân, gia đình và 
tập thể, đặc biệt là các hoạt động team 
building sôi động. 

Khởi nguyên từ những hương vị sinh 
động của văn hoá bản địa, một sự tổng hòa 
giữa đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới và 
thiên nhiên trong vắt, 90,3 ha dự án chia 
thành 12 phân khu tiện ích gồm nhiều loại 
hình giải trí, du lịch và bất động sản nghỉ 
dưỡng như trung tâm thể thao biển, trung 
tâm giải trí ẩm thực về đêm, quảng trường 
biển, viện an dưỡng, resort trọn gói, căn hộ 
biển, phố thương mại, villas... 

Thanh Long Bay được quy hoạch bởi đội 
ngũ am hiểu vùng đất Lagi - Phan Thiết, đặc 
biệt là KTS trưởng Nguyễn Hoàng Mạnh 
(Mia Design Studio) với triết lý kiến trúc dựa 
trên giá trị cốt lõi “hài hòa - đối thoại - bù đắp 
cho những mất mát của thiên nhiên”. 

“Rất nhiều loài sinh vật cảnh và cây thân 
gỗ đang được đưa về ươm trồng tại đây, 
đảm bảo tỷ lệ cây xanh chiếm hơn 50% diện 
tích bề mặt”, KTS Vũ Việt Anh (TA 

T 
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Landscape Architecture Vietnam), đơn vị tư 
vấn thiết kế cảnh quan Thanh Long Bay cho 
biết. 

Bên cạnh đó, Nam Group cũng không 
ngần ngại lựa chọn ASA Lighting Design - 
nhà cung cấp giải pháp chiếu sáng hàng đầu 
khu vực cho các khu resort 5 sao và công 
trình cao cấp tại Việt Nam - làm đơn vị thiết 
kế chiếu sáng cho dự án. ASA sẽ đem đến 
một con đường đi bộ sống động về đêm 
cùng các giải pháp lý thú bất ngờ về thị giác. 

Ngoài những tiện ích chung của toàn thể khu đô thị, 
chủ nhân sống tại Wyndham Coast còn tận hưởng 
những tiện ích riêng theo đúng phong cách sống của 
mình 

Sự góp mặt của các đơn vị thiết kế tên 
tuổi từng nhận nhiều giải quốc tế như MIA, 
ASA, TA Landscape cũng đặt ra những đòi 
hỏi khắt khe về vật liệu và giải pháp cho phía 
nhà thầu. 

Ông Lê Miên Thụy - Tổng Giám đốc 
Ricons, nhà thầu xây dựng Thanh Long Bay 
- cho biết: “Chúng tôi đã áp dụng đầy đủ các 
quy trình nghiệm thu theo quy định xây dựng 
hiện hành và chủ động phối hợp với các bên 
để đề xuất những biện pháp thi công tối ưu 
cho dự án. Để đảm bảo chất lượng và tiến 
độ đúng như cam kết của chủ đầu tư, Ricons 
phải điều phối một đội ngũ nhân công có tay 
nghề cao và vận hành số lượng thiết bị lớn”. 

 

 

 

 

Đẩy tiến độ các hạng mục cảnh quan 

Theo Nam Group, nhịp độ xây dựng trên 
công trường Thanh Long Bay vẫn tiếp tục, 
hướng đến hoàn thiện các hạng mục công 
trình. Riêng trong quý II/2021, Nam Group 
dự kiến các hạng mục cảnh quan chung như 
cổng chào, trục ao sen và cầu ra biển sẽ 
được hoàn thành. 

Không chỉ là “điểm chạm” đầu tiên với mỗi 
du khách tới thăm tổ hợp nghỉ dưỡng - thể 
thao biển Thanh Long Bay trong tương lai, 
cổng chào dự án còn mang ý nghĩa văn hóa 
riêng biệt với thiết kế cách điệu mô phỏng 
những cột trụ thẳng tắp, mạnh mẽ trong 
vườn thanh long, cùng hai màu sắc tím - 
hồng đặc trưng gắn liền với vùng đất Phan 
Thiết - Bình Thuận. Nam Group cho hay, 
điểm check-in độc đáo trên trục đường 
DT719B này hiện đã hoàn thiện xong phần 
nền móng; phần cảnh quan phía trên cũng 
đang được gấp rút hoàn thành. 

Thay vì xây dựng những bức tường bê 
tông cứng nhắc, ngột ngạt ngăn cách nội 
khu với bên ngoài, chủ đầu tư đã lựa chọn 
trục cảnh quan ao sen tinh tế nhằm tạo nên 
sức sống cho toàn bộ dự án, đồng thời kết 
nối liền mạch cổng chào với các khu vực bên 
trong. 

Đi sâu vào trung tâm dự án là quảng 
trường biển - một không gian vui chơi giải trí 
phức hợp đa sắc rộng 2ha, nơi sẽ diễn ra 
hàng loạt hoạt động, sự kiện hấp dẫn bên 
vịnh biển một khi được đưa vào khai thác. 

Tập đoàn Nam Group - chủ đầu tư dự án 
Thanh Long Bay - đang sở hữu đội ngũ nhân 
sự dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị 
trường với một hệ sinh thái khép kín, chuyên 
cung cấp các giải pháp toàn diện trong lĩnh 
vực bất động sản tại Việt Nam. 

Thu Hằng // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 25 tháng 5) 

https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-
san/thanh-long-bay-day-tien-do-thi-cong-

hang-muc-quan-trong-738782.html 

 

 

https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thanh-long-bay-day-tien-do-thi-cong-hang-muc-quan-trong-738782.html
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thanh-long-bay-day-tien-do-thi-cong-hang-muc-quan-trong-738782.html
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/thanh-long-bay-day-tien-do-thi-cong-hang-muc-quan-trong-738782.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 05 năm 2021                                                      -129- 
 

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

'THIÊN ĐƯỜNG DU LỊCH BIỂN', CHƯA NĂM NÀO VẮNG LẶNG ĐẾN VẬY 

ược mệnh danh là "thiên đường du 
lịch biển" nhưng giờ đây Mũi Né trở 
nên vắng vẻ. 

Đoạn đường dọc bờ kè biển Mũi Né có 
trên dưới 20 quán hải sản lớn nhỏ, nhưng 
hơn một nửa vẫn đóng cửa, một số chỉ bán 
vào cuối tuần. Trong khi đó, không ít resort 
3-4 sao đã tạm dừng hoạt động. Số ít vừa 
mở cửa khoảng một tháng trở lại đây thì 
lượng khách cũng sụt giảm mạnh. 

Bị tác động bởi dịch Covid-19 liên tiếp 
bùng phát qua nhiều đợt, lượng khách đến 
Mũi Né nói riêng và Bình Thuận nói chung 
đang sụt giảm chưa từng có. “Chưa năm 
nào thời điểm này thiếu bóng khách Nga, 
Hàn Quốc, Trung Quốc... như vậy”, một chủ 
nhà hàng chia sẻ. 

Vốn là một trong những địa danh quen 
thuộc với du khách trong và ngoài nước từ 
những năm 1990, tuy nhiên hoạt động du 
lịch của Phan Thiết trong những năm vừa 
qua có phần trầm lắng hơn so với các điểm 
đến ven biển có thể dễ dàng kết nối bằng 
đường hàng không như Khánh Hòa, Đà 
Nẵng. 

Nhiều bãi biển vắng vẻ vì không có khách Tây 

Giai đoạn 2015-2020, thị trường chỉ ghi 
nhận thêm nguồn cung phòng mới từ năm 
cơ sở lưu trú. Tính đến tháng 3/2021, khu 
vực này có 51 cơ sở lưu trú thuộc phân khúc 
bình dân trở lên đang hoạt động, cung cấp 
ra thị trường khoảng 5.800 phòng; nếu so 
với thị trường Khánh Hòa và Đà Nẵng, 
nguồn cung này chỉ tương ứng lần lượt là 
20% và 30% số lượng phòng tại đây. 

Theo thống kê của cơ quan quản lý du 
lịch địa phương, trước khi chịu tác động từ 
đại dịch, ngành du lịch Bình Thuận ghi nhận 

mức tăng trưởng tích cực về lượt khách lưu 
trú với tốc độ tăng trưởng đạt 13,7%/năm 
trong giai đoạn từ 2014 đến 2019. 

Mặc dù lượng du khách tăng lên, thời gian 
lưu trú của du khách đang có xu hướng giảm 
dần. Theo đó, số ngày khách nội địa lưu trú 
giảm từ 1,7 ngày trong năm 2014 xuống 1,6 
ngày trong năm 2019 trong khi khách quốc 
tế giảm từ 3,3 xuống 3,1 ngày. 

Tác động của dịch, hoạt động kinh doanh 
của các cơ sở lưu trú tại địa phương đều bị 
ảnh hưởng khi phần lớn các resort ghi nhận 
mức công suất phòng sụt giảm hơn một nửa 
so với mức 65-70% đạt được trong năm 
2019. 

Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Bình 
Thuận, trong năm 2020, các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực lữ hành quốc tế mất trắng 
(giảm 100%), lữ hành nội địa giảm 90%. 
Trong 3 resort đạt tiêu chuẩn 5 sao của Bình 
Thuận thì một resort hầu như dừng kinh 
doanh trong vòng một năm qua, doanh thu 
của 3 resort 5 sao này giảm hơn 100 tỷ đồng, 
tương đương 50%, so với năm 2019. Các 
resort 4 sao chỉ đạt công suất phòng từ 30% 
và thiệt hại đến 70% doanh thu. Các resort, 
khách sạn từ 3 sao trở xuống chỉ đạt công 
suất phòng 10%. 

Đánh thức “nàng công chúa ngủ 
quên” 

Ông Mauro Gasparotti - Giám đốc Savills 
Hotels APAC - chia sẻ, so với tốc độ tăng 
trưởng nguồn cung mạnh mẽ tại Đà Nẵng, 
Khánh Hòa và Phú Quốc những năm vừa 
qua, Phan Thiết được ví như “nàng công 
chúa ngủ quên”, với rất ít dự án mới. Phần 
lớn nguồn cung tại đây là các khu nghỉ 
dưỡng quy mô nhỏ, do chính chủ đầu tư tự 
vận hành - chiếm tỷ trọng 92% tổng số 
phòng hiện có. 

Bên cạnh đó, hoạt động của các cơ sở 
lưu trú hiện phụ thuộc nhiều vào nhu cầu nội 
địa, chiếm gần 90% lượt khách lưu trú hàng 
năm. Với tỷ trọng khách nội địa lớn, 2020 là 
năm đầu tiên Bình Thuận vượt qua Khánh 
Hòa và Đà Nẵng về lượng khách lưu trú, đạt 

Đ 

https://vietnamnet.vn/du-lich-phan-thiet-tag21326.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/du-lich/
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/du-lich/
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hơn 3 triệu lượt so với 1,3 triệu và 2,7 triệu 
tại hai địa phương này. 

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Phan Thiết vắng bóng 
khách nước ngoài 

Ông Mauro kiến nghị, để đạt mục tiêu 
phát triển bền vững với tầm nhìn trung và dài 
hạn, chính quyền địa phương và các chủ 
đầu tư cần hợp tác chặt chẽ với các đơn vị 
tư vấn, quản lý, đơn vị quy hoạch kiến trúc 
có năng lực để có thể đưa ra các sản phẩm 
du lịch đáp ứng nhu cầu của thị trường đồng 
thời khai thác được những tiềm năng và đặc 
trưng của địa phương. Việc quy hoạch và 
định hướng đúng đắn sẽ giúp địa phương 
đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài trong bối 
cảnh kinh tế xã hội và các yếu tố nhân khẩu 
học ngày càng thay đổi nhanh chóng. 

Ông Louis Walters - Giám đốc điều hành 
Sailing Club Leisure Group - chuyên về tiềm 
năng du lịch địa phương, đánh giá, vốn là 
một địa danh nổi tiếng với du khách quốc tế, 
tuy nhiên, Phan Thiết dần trở nên kém hấp 
dẫn hơn so với các điểm đến khác vì thiếu 
sự đa dạng trong các hoạt động giải trí cũng 
như trải nghiệm văn hóa. 

Việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng 
trong thời gian tới như tuyến cao tốc Phan 
Thiết - TP.HCM và sân bay lân cận được kỳ 
vọng sẽ giúp Phan Thiết thu hút thêm một 
lượng lớn khách quốc tế cũng như nội địa, 
góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại địa 
phương. 

Còn theo ông Henry Gray - Giám đốc 
Điều hành Azula International PTE Ltd - 
Azerai, Phan Thiết được xem là một điểm 
đến ngắn ngày, phù hợp với các chuyến đi 
cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ ngắn với thời 
gian lưu trú từ 1-2 đêm. Khu vực đã và đang 
có khá nhiều dự án được triển khai, tuy 
nhiên lại thiếu đi sự đa dạng trong quy hoạch 
tổng thể, mô hình và sản phẩm dự án để có 

thể khai thác được tiềm năng du lịch và 
truyền tải nét đặc thù của địa phương. 

Việc xây dựng nhiều dự án quy mô lớn để 
cạnh tranh với các điểm đến khác mà thiếu 
đi quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về cơ sở 
hạ tầng và nguồn lực của địa phương có thể 
dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Do đó, 
khu vực cần tập trung phát triển thêm các 
tiện ích giải trí như nhà hàng, quán bar, cửa 
hàng mua sắm, hoạt động thể thao biển,... 
nhằm hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, mang 
đến những trải nghiệm đa dạng hơn cho du 
khách. 

Bên cạnh đó, các tiện ích công cộng cũng 
cần được quan tâm để đáp ứng những nhu 
cầu cơ bản của khách du lịch, bao gồm các 
dịch vụ y tế, giao thông, yếu tố vệ sinh và an 
ninh. Chính quyền địa phương có thể cân 
nhắc triển khai các hoạt động này thông qua 
việc hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân, 
chẳng hạn như các dự án tái chế rác thải 
thân thiện với môi trường. 

Trong những năm gần đây, Phan Thiết đã 
và đang thu hút sự quan tâm của nhiều đơn 
vị quản lý vận hành trong khu vực và quốc 
tế như Absolute Hotel Services, Accor, 
Azerai, Centara Hotels & Resorts, Minor 
Hotels, Radisson Hotel Group, Wyndham 
Hotels & Resorts với nhiều dự án đang triển 
khai. Sự hiện diện của các thương hiệu quản 
lý này được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức hấp 
dẫn cho thị trường thông qua việc cung cấp 
đa dạng các sản phẩm nghỉ dưỡng cũng 
như tăng tính nhận diện đối với du khách 
quốc tế. 

Trong số bốn dự án đang triển khai thi 
công và dự kiến hoàn thành trước 2023, có 
hai dự án nổi bật với quy mô lớn đang được 
quy hoạch và phát triển thành những tổ hợp 
nghỉ dưỡng, cung cấp đa dạng sản phẩm 
lưu trú cũng như tiện ích giải trí. Với tốc độ 
tăng trưởng ước tính đạt 33,8%/năm, thị 
trường dự kiến sẽ đón nhận thêm 8.000 
phòng trong vòng ba năm tới. 

Duy Anh // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 20 tháng 5) 

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/du-
lich/du-lich-phan-thiet-nang-tien-ngu-quen-

731972.html

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/du-lich/du-lich-phan-thiet-nang-tien-ngu-quen-731972.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/du-lich/du-lich-phan-thiet-nang-tien-ngu-quen-731972.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/du-lich/du-lich-phan-thiet-nang-tien-ngu-quen-731972.html
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/05/01/10/phan-thiet.jpg
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nha-vi-can-ngan-cai-nhau-d155757.html 

23. Đâm bà nội và chị gái của người yêu thương vong vì bị cấm cản đi chơi / Gia Anh // 

https://congly.vn.- 2021 (ngày 22 tháng 5) 

https://congly.vn/dam-ba-noi-va-chi-gai-cua-nguoi-yeu-thuong-vong-vi-bi-cam-can-

di-choi-187773.html 

24. Điều tra vụ hơn 12.000 lít xăng dầu không rõ nguồn gốc / Diệu Nhi // 

https://www.phapluatplus.vn.- 2021 (ngày 22 tháng 5) 

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dieu-tra-vu-hon-12000-lit-xang-dau-

khong-ro-nguon-goc-d156210.html 

25. Dự án resort nghỉ dưỡng chây ì cả thập kỷ, Công ty Địa ốc Nam Hoàn Cầu tiếp tục 

xin lùi tiến độ / Trịnh Thu // https://vietnamfinance.vn.- 2021 (ngày 31 tháng 5) 

http://congan.com.vn/doi-song/binh-thuan-set-danh-thuong-vong-mot-gia-dinh-3-nguoi_111649.html
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https://vietnamfinance.vn/du-an-resort-nghi-duong-chay-i-ca-thap-ky-cong-ty-dia-oc-

nam-hoan-cau-tiep-tuc-xin-lui-tien-do-20180504224253767.htm 

26. Đưa chuyên gia Indonesia nghi nhiễm nCoV cách ly tập trung / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 7 tháng 5) 

https://plo.vn/suc-khoe/dua-chuyen-gia-indonesia-nghi-nhiem-ncov-cach-ly-tap-

trung-983343.html 

27. Gần 900 người có liên quan trong vụ vỡ nợ 200 tỷ đồng / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2021 (ngày 2 tháng 5) 

https://plo.vn/thoi-su/gan-900-nguoi-co-lien-quan-trong-vu-vo-no-200-ty-dong-

982214.html 

28. Giám đốc Khu bảo tồn Hòn Cau bị phạt 2 triệu đồng vì vi phạm phòng chống dịch 

Covid-19 / Nguyễn Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 2021 (ngày 11 tháng 5) 

https://www.sggp.org.vn/giam-doc-khu-bao-ton-hon-cau-bi-phat-2-trieu-dong-vi-vi-

pham-phong-chong-dich-covid19-731071.html 

29. Giám đốc Sở Giáo dục Bình Thuận nói về vụ giáo viên nhắn tin 'dập cho nó chết' / 

Trần Phương // https://giaoduc.net.vn/.- 2021 (ngày 29 tháng 5) 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giam-doc-so-giao-duc-binh-thuan-noi-ve-vu-

giao-vien-nhan-tin-dap-cho-no-chet-post218171.gd 

30. Hãi hùng xe đầu kéo chở thép húc sập tiệm tạp hóa ở Phan Thiết / Phong Vũ // 

https://www.atgt.vn.- 2021 (ngày 6 tháng 5) 

https://www.atgt.vn/hai-hung-xe-dau-keo-cho-thep-huc-sap-tiem-tap-hoa-o-phan-

thiet-d505504.html 

31. Hai xe máy đấu đầu, 1 thanh niên văng xuống đường tử vong / Phong Vũ // 

https://www.atgt.vn.- 2021 (ngày 17 tháng 5) 

https://www.atgt.vn/binh-thuan-hai-xe-may-dau-dau-1-thanh-nien-vang-xuong-

duong-tu-vong-d507276.html 

32. Hi hữu: Nạn nhân bị đưa đi 20km sau khi 'dính' vào hông xe tải / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2021 (ngày 24 tháng 5) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hi-huu-nan-nhan-bi-dua-di-20km-sau-khi-dinh-vao-

hong-xe-tai-987359.html 

33. Kết quả xét nghiệm 2 F1 liên quan bar và đám cưới / Phương Nam // https://plo.vn/.- 

2021 (ngày 8 tháng 5) 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-ket-qua-xet-nghiem-2-f1-lien-quan-bar-va-dam-

cuoi-983667.html 

34. Một người bị xử phạt vì chậm khai báo / Phương Nam // https://plo.vn .-2021 (ngày 

13 tháng 5) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-mot-nguoi-bi-xu-phat-vi-cham-khai-bao-984970.html 

35. Nam thanh niên bất ngờ tử vong sau khi được 'thần y' bấm huyệt / Ngọc Linh //  

https://phapluatnet.nguoiduatin.vn.- 2021 (ngày 27 tháng 5) 

https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/nam-thanh-nien-bat-ngo-tu-vong-sau-

khi-duoc-than-y-bam-huyet-56776.html 

36. Ngăn chặn hai băng nhóm mang hung khí giải quyết mâu thuẫn / Như Ý // 

http://cand.com.vn.- 2021 (ngày 14 tháng 5) 

http://cand.com.vn/ban-tin-113/kip-thoi-ngan-chan-bang-nhom-giai-quyet-mau-

thuan-bang-hung-khi-641306/ 

37. Ngăn chặn kịp thời hàng trăm thanh niên tụ tập đua xe trái phép / Đình Châu // 

https://nhandan.com.vn.- 2021 (ngày 23 tháng 5) 

https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/ngan-chan-kip-thoi-hang-tram-thanh-nien-

tu-tap-dua-xe-trai-phep-647454/ 
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38. Nhiều hộ dân tố chưa nhận bồi thường đã bị lấy đất làm dự án Lạc Việt Resort / 

Thiên Long // http://congan.com.vn/.- 2021 (ngày 7 tháng 5) 

http://congan.com.vn/doi-song/ho-dan-to-chua-duoc-boi-thuong-da-bi-lay-dat-lam-

du-an-lac-viet-resort_111663.html 

39. Những quả "bom cát" chực chờ gây họa / Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2021 (ngày 

27 tháng 5) 

https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/nhung-qua-bom-cat-chuc-cho-gay-hoa-

20210526202547482.htm 

40. “Ổ nghiện” trong nhà nghỉ / L.G // http://cadn.com.vn.- 2021 (ngày 15 tháng 5) 

http://cadn.com.vn/news/121_243042_-o-nghien-trong-nha-nghi.aspx 

41. Sập sàn tiền ảo tại Phan Thiết, nhiều người vỡ mộng / Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 

2021 (ngày 22 tháng 5) 

https://nld.com.vn/kinh-te/sap-san-tien-ao-tai-phan-thiet-nhieu-nguoi-vo-mong-

20210521210020556.htm 

42. Sập sàn tiền ảo tại Phan Thiết, nhiều người vỡ mộng / Hợp Phố // Người lao động.- 

2021.- Số 8977 (ngày 22 tháng 5).- Tr.10 

43. Tàu Bạch Đằng tự ý rời vùng biển Mũi Né sai quy định / Nguyễn Thanh // 

https://baotintuc.vn.- 2021 (ngày 25 tháng 5) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/tau-bach-dang-tu-y-roi-vung-bien-mui-ne-sai-quy-dinh-

20210524193546715.htm 

44. Thanh niên liệt nửa người tử vong sau khi được bấm huyệt chữa trị / Lê Long // 

http://congan.com.vn.- 2021 (ngày 25 tháng 5) 

http://congan.com.vn/vu-an/dieu-tra-cai-chet-nghi-do-bam-huyet_112899.html 

45. Thanh niên nhảy cầu mất tích, nghi do phê ma túy / Lê Long // http://congan.com.vn/.- 

2021 (ngày 30 tháng 5) 

http://congan.com.vn/doi-song/thanh-nien-nhay-cau-mat-tich-nghi-do-phe-ma-

tuy_113198.html 

46. Thu hồi dự án hơn 90 ngàn m2 'đất vàng' ở TP Phan Thiết / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 29 tháng 5) 

https://plo.vn/thoi-su/thu-hoi-du-an-hon-90-ngan-m2-dat-vang-o-tp-phan-thiet-

988760.html 

47. Tìm thấy thi thể thanh niên dũng cảm cứu 3 người đuối nước trên biển / Lê Long // 

http://congan.com.vn/.- 2021 (ngày 30 tháng 5) 

http://congan.com.vn/doi-song/tim-thay-thi-the-thanh-nien-dung-cam-cuu-3-nguoi-

duoi-nuoc-tren-bien_113199.html 

48. Xe máy 'kẹp 3' tông xe đầu kéo, 1 thiếu nữ tử vong / T.Quyên // 

https://baophapluat.vn.- 2021 (ngày 20 tháng 5) 

https://baophapluat.vn/giao-thong/xe-may-kep-3-tong-xe-dau-keo-1-thieu-nu-tu-

vong-592336.html 

49. Xe tải nổ máy bên đường, tài xế tử vong trên biển Bình Thuận // P.N // https://plo.vn.- 

2021 (ngày 26 tháng 5) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xe-tai-no-may-ben-duong-tai-xe-tu-vong-tren-bien-binh-

thuan-987889.html 

50. Xét nghiệm người tiếp xúc với lái xe cho chuyên gia Trung Quốc / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 7 tháng 5) 

https://plo.vn/suc-khoe/xet-nghiem-nguoi-tiep-xuc-voi-lai-xe-cho-chuyen-gia-trung-

quoc-983533.html 
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