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I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ 

BAN CHQS THÀNH PHỐ PHAN THIẾT TỔ CHỨC HỘI THI PHÁP LUẬT 
VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ 

gày 17/6, Ban CHQS thành phố Phan 
Thiết, tình Bình Thuận tổ chức khai 
mạc Hội thi Pháp luật về Dân quân tự 

vệ (DQTV) năm 2021. 

Quang cảnh hội thi. 

Tham gia hội thi có 47 thí sinh, chia làm 3 
khối: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên và Phó 
chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, xã. Mỗi 
thí sinh tham gia thi 3 nội dung theo chức 
trách, nhiệm vụ, trong đó có phần thi chung 

là nhận thức pháp luật về DQTV và bắn súng 
K54 bài 1. 

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật 
DQTV, bồi dưỡng công tác tham mưu, năng 
lực quản lý, giáo dục, chỉ huy và duy trì có 
hiệu quả công tác DQTV cho cán bộ Ban 
CHQS phường, xã, góp phần thực hiện tốt 
Luật DQTV năm 2019, xây dựng DQTV 
thành phố vững mạnh, rộng khắp. 

Quá trình hội thi diễn ra, Ban CHQS thành 
phố triển khai bảo đảm tốt công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

 
Thanh Văn // 

 https://baoquankhu7.vn.- 2021 
 (ngày 17 tháng 17) 

https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-
pho-phan-thiet-to-chuc-hoi-thi-phap-luat-ve-

dan-quan-tu-ve--700337123-
0023272s36610gs 

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

BAN CHQS THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN THĂM, 
TẶNG QUÀ CHIẾN SĨ MỚI 

hừa ủy quyền của lãnh đạo thành phố 
Phan Thiết, ngày 8/6/2021, đại diện 
Ban CHQS thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận đến thăm, tặng quà 100 chiến sĩ 
mới đang huấn luyện tại Trung đoàn 88, Sư 
đoàn 302. 

Qua báo cáo của đơn vị, các chiến sĩ mới 
của thành phố Phan Thiết nói riêng và của 
tỉnh Bình Thuận nói chung đang huấn luyện 
tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 luôn tự giác, 
tích cực huấn luyện, rèn luyện, chững chạc, 
trưởng thành về nhiều mặt. 

 

 
Trung tá Tô Việt Thắm, Phó chỉ huy trưởng Ban 
CHQS thành phố Phan Thiết tặng quà chiến sĩ. 

 

N 

T 

https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-to-chuc-hoi-thi-phap-luat-ve-dan-quan-tu-ve--700337123-0023272s36610gs
https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-to-chuc-hoi-thi-phap-luat-ve-dan-quan-tu-ve--700337123-0023272s36610gs
https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-to-chuc-hoi-thi-phap-luat-ve-dan-quan-tu-ve--700337123-0023272s36610gs
https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-to-chuc-hoi-thi-phap-luat-ve-dan-quan-tu-ve--700337123-0023272s36610gs
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Đại diện Ban CHQS thành phố Phan Thiết 
cám ơn, ghi nhận sự quan tâm giáo dục, rèn 
luyện của chỉ huy đơn vị, ân cần thăm hỏi, 
động viên các chiến sĩ mới phát huy truyền 
thống quê hương và những kết quả đạt 
được tiếp tục  tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. 

 

 

Nhân dịp này, Ban CHQS thành phố Phan 
Thiết tặng quà đơn vị và mỗi chiến sĩ một 
suất quà trị giá 300.000 đồng. 

         Mai Thanh Văn // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021  

(ngày 8 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-
pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-tham-tang-

qua-chien-si-moi-1150343117-
0023163s34710gs

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

BÍ THƯ BÌNH THUẬN YÊU CẦU CÁC TRƯỜNG HỢP F1 HỌP HĐND 
TRỰC TUYẾN 

ng Dương Văn An, Bí thư Tỉnh uỷ Bình 
Thuận yêu cầu tính toán phương án tổ 
chức cho các F1 tham gia họp HĐND 

các cấp theo hình thức trực tuyến. 

Tại cuộc họp triển khai công tác phòng 
chống dịch Covid-19 sáng nay (26/6), Bí thư 
Tỉnh uỷ Dương Văn An có ý kiến về công tác 
tổ chức cuộc họp HĐND các cấp. Địa 
phương cần rà soát các đại biểu, thực hiện 
xét nghiệm Covid-19 trước khi tổ chức họp. 
Với những trường hợp F1 thì không triệu tập 
họp trực tiếp tại hội trường. 

Cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống 
Covid-19 sáng 26/6 tại UBND tỉnh Bình Thuận 

Có thể kết hợp giữa họp trực tiếp tại hội 
trường và trực tuyến thông qua mạng 
internet. Làm sao, vừa đảm bảo công tác 
chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động của các 
cấp chính quyền trong tình hình mới. 

Ông An cũng yêu cầu các địa phương 
đảm bảo việc phục vụ và phòng chống dịch 
tại các khu cách ly tập trung. Ngoài việc 
thành lập khu cách ly mới thì cần rà soát các 

cơ sở du lịch để tiến hành tiếp nhận các 
trường hợp cách ly có nhu cầu. 

UBND TP Phan Thiết phối hợp với Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét hỗ trợ các 
trường hợp trong khu phong tỏa ở chung cư 
Văn Thánh về vật chất và nhu yếu phẩm cần 
thiết để người dân an tâm chấp hành quy 
định phòng chống dịch. 

Theo báo cáo của ngành y tế, hiện nay 
tỉnh ghi nhận 5 trường hợp mắc Covid-19 
ngoài cộng đồng. Trong đó, 2 ca đang được 
điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; 3 ca tại 
Trung tâm Y tế Tuy Phong. 

Ngoài ra, Bình Thuận cũng đã ghi nhận 
thêm 2 trường hợp nghi dương tính SARS-
CoV-2 tại huyện Tuy Phong (đã được cách 
ly y tế). 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê 
Tuấn Phong cũng nhấn mạnh, Chủ tịch 
huyện Tuy Phong, TP Phan Thiết và các 
huyện, thị xã tiếp tục thực hiện điều tra dịch 
tễ, truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2, 
khoanh vùng dịch tễ chặt chẽ, đầy đủ, kịp 
thời, chính xác các trường hợp F0.  

Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm, ưu tiên 
các trường hợp F1 trong ngày 26/6 (nhất là 
các trường hợp có tiếp xúc gần với 2 ca nghi 
nhiễm mới) và tiếp tục mở rộng lấy mẫu xét 
nghiệm các trường hợp F2; phun khử khuẩn 
các địa điểm có các ca bệnh tiếp xúc. 

Thống nhất giao Chủ tịch huyện Tuy 
Phong quyết định phong tỏa 3 xóm thuộc 
thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc trong ngày 26/6. 

Ô 

https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-tham-tang-qua-chien-si-moi-1150343117-0023163s34710gs
https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-tham-tang-qua-chien-si-moi-1150343117-0023163s34710gs
https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-tham-tang-qua-chien-si-moi-1150343117-0023163s34710gs
https://baoquankhu7.vn/ban-chqs-thanh-pho-phan-thiet-tinh-binh-thuan-tham-tang-qua-chien-si-moi-1150343117-0023163s34710gs
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/06/26/20/cac-f1-o-binh-thuan-co-the-hop-hdnd-truc-tuyen.jpg
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Sở GTVT tiếp tục rà soát, cập nhật danh 
sách các chuyến xe và hành khách có liên 
quan đến thông tin dịch tễ của các trường 
hợp mắc Covid-19 để cung cấp cho các địa 
phương thực hiện truy vết kịp thời, nhất là 
chuyến xe của nhà xe Trung Đức. 

Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố xác định vị trí trạm 
dừng, đỗ dọc quốc lộ 1A cho phép các tuyến 
xe khách liên tỉnh được dừng, đỗ. Qua đó, 
có phương án quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt 
xe và hành khách để đảm bảo an toàn trong 
công tác phòng, chống dịch. 

Ngoài các vị trí này, xe khách liên tỉnh 
không được phép dừng, đỗ khi đi qua địa 
bàn tỉnh và có biện pháp xử lý nghiêm các 
xe vi phạm. 

Ngay trong ngày 26/6, tất cả các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, trạm dừng dân 
dọc quốc lộ 1A, yêu cầu không được phục 
vụ tại chỗ, chỉ được bán mang đi, đồng thời 
có phương án đảm bảo phòng, chống dịch. 

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 
tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, không để sót bất 
cứ trường hợp nào đi/đến/về từ vùng dịch; 
có hình thức động viên kịp thời các lực 
lượng tham gia phòng chống dịch. 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn/.- 2021 
(ngày 26 tháng 6) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-thu-
binh-thuan-yeu-cau-cac-truong-hop-f1-hop-

hdnd-truc-tuyen-750398.html

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

BÌNH THUẬN CÓ PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH MỚI 

hiều 7-6, Công an tỉnh Bình Thuận đã 
tổ chức Lễ công bố và trao quyết định 
của Bộ trưởng Công an về công tác 

cán bộ. 

Đại tá Trần Văn Toản (giữa) trao Quyết định điều 
động và bổ nhiệm của Bộ trưởng Công an cho Đại tá 
Phạm Duy Hoàng (bên phải ảnh) và Đại tá Lê Thanh 
Hùng (bên trái ảnh). 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, 
Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an 
tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định điều động 
đồng chí Đại tá Phạm Duy Hoàng, sinh năm 
1976, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình 
Thuận, đến nhận công tác và giữ chức vụ 
Phó Hiệu trưởng Trường đại học An ninh 
nhân dân; điều động và bổ nhiệm đồng chí 
Đại tá Lê Thanh Hùng, sinh năm 1969, 
Trưởng Công an Cửa khẩu cảng hàng 
không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh, Bộ Công an đến nhận công 

tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an 
tỉnh Bình Thuận.  

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Văn 
Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa 
chúc mừng hai đồng chí Đại tá Phạm Duy 
Hoàng và đồng chí Đại tá Lê Thanh Hùng 
vừa được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng 
giao phó nhiệm vụ mới. 

Đại tá Trần Văn Toản đề nghị, trên cương 
vị công tác mới, hai đồng chí tiếp tục phát 
huy năng lực, kinh nghiệm công tác cùng với 
tập thể đơn vị mới giữ vững đoàn kết thống 
nhất, xây dựng lực lượng Công an ngày 
càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Hai đồng chí được nhận quyết định điều 
động và bổ nhiệm hứa quyết tâm trên cương 
vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, 
trách nhiệm, vai trò gương mẫu đi đầu của 
người lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất cùng 
tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Đình Châu // https://nhandan.vn/.- 2021 
(ngày 7 tháng 6) 

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/binh-
thuan-co-pho-giam-doc-cong-an-tinh-moi-

649644/

C 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-thu-binh-thuan-yeu-cau-cac-truong-hop-f1-hop-hdnd-truc-tuyen-750398.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-thu-binh-thuan-yeu-cau-cac-truong-hop-f1-hop-hdnd-truc-tuyen-750398.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bi-thu-binh-thuan-yeu-cau-cac-truong-hop-f1-hop-hdnd-truc-tuyen-750398.html
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-co-pho-giam-doc-cong-an-tinh-moi-649644/
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-co-pho-giam-doc-cong-an-tinh-moi-649644/
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/binh-thuan-co-pho-giam-doc-cong-an-tinh-moi-649644/
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BÌNH THUẬN TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
VÀ HĐND CÁC CẤP 

ình Thuận đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc 
hội và 53 đại biểu HĐND cấp tỉnh. 

Ngày 23/6, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình 
Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 
2026. 

Trong cuộc bầu cử vừa qua, trên địa bàn 
Bình Thuận có 99,9% cử tri đi bầu cử. 3 đơn 
vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Bình 
Thuận đã bầu đủ 7 đại biểu 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. 

14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đã 
bầu đủ 53 đại biểu trong số 87 ứng cử viên, 
trong đó 15 đại biểu nữ. 114 đơn vị bầu cử 
đại biểu HĐND cấp huyện đã bầu đủ 339 đại 
biểu trong số 561 ứng cử viên. 806 đơn vị 
bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đã bầu 2.987 
đại biểu trong số 5.058 ứng cử viên. 

Toàn cảnh hội nghị 

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đánh giá, 
công tác bầu cử thực hiện đúng luật, đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
những việc phát sinh đều được phát hiện và 
xử lý kịp thời. Công tác phòng chống dịch 
Codid-19 phục vụ bầu cử được thực hiện 
đúng theo sự chỉ đạo của Trung ương. Công 
tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau bầu 
cử được các cấp, các ngành quan tâm chú 
trọng. 

Hội nghị cũng nêu ra một số hạn chế như: 
việc tổ chức mạn đàm về điều kiện, tiêu 
chuẩn, danh sách người ứng cử đại biểu 
HĐND các cấp tại một số địa phương chưa 
được quan tâm đúng mức. Thành viên một 
số Tổ bầu cử là những người có kinh nghiệm 
nhưng đã lớn tuổi, không sử dụng thành 
thạo máy vi tính, phải thực hiện việc kiểm 
phiếu nhiều lần do có sự nhầm lẫn, sai sót 
trong quá trình kiểm phiếu, nên không cung 
cấp số liệu kịp thời cho việc tổng hợp báo 
cáo… 

Ông Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho 
biết, việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú 
cũng như hội nghị cử tri vận động bầu cử do 
điều kiện dịch bệnh nên người dân tham gia 
các hội nghị này còn hạn chế. Nếu người 
dân tham dự đông hơn để nghe các ứng cử 
viên trình bày chương trình hành động thì sẽ 
hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2021  
(ngày 23 tháng 6) 

https://vov.vn/chinh-tri/binh-thuan-tong-
ket-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-

hdnd-cac-cap-868346.vov

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN KÝ KẾT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VỚI 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH 

gày 23/6, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
ký kết chương trình phối hợp hoạt 
động với Ban trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận giai đoạn 
2021-2025. 

Qua phối hợp tạo sự đồng thuận, chấp 
hành nghiêm các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
các chính sách về tôn giáo trên tinh thần “hộ 
quốc an dân”, “tôn giáo đồng hành cùng dân 
tộc”. 

B 

N 

https://vov.vn/chinh-tri/binh-thuan-tong-ket-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap-868346.vov
https://vov.vn/chinh-tri/binh-thuan-tong-ket-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap-868346.vov
https://vov.vn/chinh-tri/binh-thuan-tong-ket-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap-868346.vov
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Bộ CHQS tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận. 

Tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, truyền 
thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt 
Nam anh hùng, của quê hương, đất nước 
cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, các tu 
sĩ, phật tử, tu tập sinh. Vận động con em 
phật tử tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ bảo 
vệ Tổ quốc. Phối hợp xây dựng “Nhà tình 
nghĩa quân - dân”, các thiết chế văn hóa tôn 

giáo và thực hiện mô hình “LLVT tỉnh tăng 
cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo”, mô 
hình “nâng bước tương lai” hỗ trợ học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tới trường… 

Việc phối hợp hoạt động góp phần xây 
dựng và củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa 
LLVT với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; 
phát huy vai trò của tôn giáo trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

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

 (ngày 23 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-ky-ket-quy-che-hoat-dong-voi-

giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh--
1156210798-0023366s34710gs

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

BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TẶNG QUÀ CÁC CHỐT KIỂM SOÁT VÀ 
ĐIỂM CÁCH LY PHÒNG CHỐNG DỊCH 

gày 25/6, đoàn kiểm tra của Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận do Đại tá 
Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chỉ huy 

trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến 
thăm, tặng quà các chốt kiểm soát, cơ sở 
cách ly phòng chống dịch bệnh Covid–19 
của huyện Hàm Tân, thị xã La Gi và các tổ 
liên ngành công an, quân sự, y tế đang làm 
nhiệm vụ phòng chống dịch. 

Đoàn tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt kiểm dịch và 
cơ sở cách ly. 

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá 
Nguyễn Ngọc Hùng động viên cán bộ, chiến 
sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, phối hợp kiểm tra, kiểm 
soát chặc chẽ người về từ vùng có dịch. Ở 

các điểm cách ly, cán bộ, chiến sĩ phải phục 
vụ tận tình, chu đáo, bảo đảm an toàn cho 
người cách ly; tích cực đồng hành cùng địa 
phương không để dịch Covid-19 lây lan. Tại 
mỗi điểm đến thăm, Bộ CHQS tỉnh tặng quà 
và nước uống đóng chai do Bộ CHQS 
tỉnh sản xuất. 

LLVT tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị xây dựng, thiết lập 34 
khu lưu trú cách ly với gần 4.000 giường. 
Qua kiểm tra, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cơ 
quan quân sự huyện Hàm Tân và thị xã La 
Gi tích cực tham mưu giúp địa phương tiếp 
tục chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, 
nhu cầu sinh hoạt, vệ sinh, sẵn sàng các 
điều kiện tốt nhất để tiếp nhận người đến 
cách ly tập trung, quyết tâm đẩy lùi dịch 
Covid-19. 

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn/.- 2021 
(ngày 26 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-tang-qua-cac-chot-kiem-soat-

va-diem-cach-ly-phong-chong-dich--
214873287-0023412s36610gs

N 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-ky-ket-quy-che-hoat-dong-voi-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh--1156210798-0023366s34710gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-ky-ket-quy-che-hoat-dong-voi-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh--1156210798-0023366s34710gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-ky-ket-quy-che-hoat-dong-voi-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh--1156210798-0023366s34710gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-ky-ket-quy-che-hoat-dong-voi-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh--1156210798-0023366s34710gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tang-qua-cac-chot-kiem-soat-va-diem-cach-ly-phong-chong-dich--214873287-0023412s36610gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tang-qua-cac-chot-kiem-soat-va-diem-cach-ly-phong-chong-dich--214873287-0023412s36610gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tang-qua-cac-chot-kiem-soat-va-diem-cach-ly-phong-chong-dich--214873287-0023412s36610gs
https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-binh-thuan-tang-qua-cac-chot-kiem-soat-va-diem-cach-ly-phong-chong-dich--214873287-0023412s36610gs
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BỘ CHQS TỈNH BÌNH THUẬN TỔNG KẾT, RÚT KINH NGHIỆM 
CÔNG TÁC BẦU CỬ 

gày 23/6, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận 
tổng kết, rút kinh nghiệm đánh giá kết 
quả thực hiện nhiệm vụ trong cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Đại tá Ngô Minh Lực, Chính ủy Bộ CHQS 
tỉnh chủ trì hội nghị. 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt 
trong bầu cử. 

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng Nhân dân các cấp là nhiệm vụ quan 
trọng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 
chỉ huy các đơn vị quán triệt, triển khai, nắm 
chắc Luật Bầu cử. Thực hiện tốt quy trình 
giới thiệu cán bộ LLVT tham gia ứng cử và 

trúng cử với số phiếu cao. Chú trọng công 
tác tuyên truyền nên cán bộ, chiến sĩ, Nhân 
dân trên địa bàn đóng quân nhận thức sâu 
sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng 
của cuộc bầu cử. Qua đó cử tri đặt trọn niềm 
tin vào cán bộ là LLVT tham gia ứng cử 
HĐND các cấp. 

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc 
trực sẵn sàng chiền đấu, phối hợp nắm chắc 
địa bàn, bảo vệ thành công cuộc bầu cử và 
phòng chống dịch bệnh hiệu quả. 

Ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân, 
Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 20 tập thể và cá 
nhân có thành tích trong đợt thi đua cao 
điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng Nhân dân các cấp. 

 
Duy Thỉnh //  

https://baoquankhu7.vn.- 2021 
 (ngày 23 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/bo-chqs-tinh-
binh-thuan-tong-ket-rut-kinh-nghiem-cong-
tac-bau-cu-191802071-0023369s34910gs

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

CHIẾN SĨ TRUNG ĐOÀN 812 TỰ TIN KIỂM TRA “3 TIẾNG NỔ” 

ới tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, 
các chiến sĩ nhập ngũ năm 2021 huấn 
luyện tại Trung đoàn 812, Bộ CHQS 

tỉnh Bình Thuận bước vào giai đoạn cuối của 
3 tháng tân binh, quyết tâm đạt thành tích 
cao trong mỗi lần điểm xạ, giật nụ xòe của 
bài kiểm tra “3 tiếng nổ”. 

Chiến sĩ tham gia kiểm tra bài 1 súng tiểu liên AK. 

Thao trường huấn luyện của Trung đoàn 
812 suốt những ngày qua luôn ầm ầm 
những tiếng động lớn. 190 chiến sĩ mới tập 
trung kiểm tra nội dung bắn bài 1 súng tiểu 
liên AK, tra lắp đánh lượng nổ và ném lựu 
đạn xa trúng đích. Từng tốp chiến sĩ luân 
phiên nhau lên bệ bắn, tuyến ném, tuyến 
đánh. 

Trong suốt quá trình thực hiện bài kiểm 
tra bắn, từ nhận đạn, nhận binh khí và lắp 
đạn, tiếp cận mục tiêu, thực hành bắn các 
bia theo thời gian quy định, chiến sĩ mới tự 
tin thực hiện đúng các yếu lĩnh động tác và 
an toàn. Do quá trình tổ chức huấn luyện sát 
với thực tế, tiếp cận nhiều với vũ khí, đạn 
dược, tiếng nổ, nên khi bước vào kiểm tra, 
các chiến sĩ mới thực hành thuần thục động 
tác, yếu lĩnh, sử dụng thành thạo vũ khí 

N 

V 
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trang bị. Chiến sĩ mới Nguyễn Đình Thạnh, 
người qua 5 lần bắn súng thì 4 lần đạt giỏi, 
ném lựu đạn 80% trúng mục tiêu và xác suất 
luôn 100% vào vòng 1, 2 chia sẻ: “Tích cực 
huấn luyện, tự rèn là điều quan trọng nhất. 
Tập trung làm đúng các cử động, tâm lý 
vững vàng khi thực hành kiểm tra. Muốn vậy 
phải tập nhiều, luôn rèn luyện thể lực thật 
khỏe”. 

Chỉ huy đơn vị tặng hoa cho chiến sĩ bắn giỏi. 

Mùa huấn luyện tân binh năm nay diễn ra 
trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn 

biến phức tạp, các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh được đơn vị triển khai và mọi 
người đều tuân thủ nghiêm ngặt. Người nhà 
không đến thăm, nhưng đơn vị đã tạo điều 
kiện cho chiến sĩ mới gọi điện thoại, nói 
chuyện bằng hình ảnh qua Zalo, facebook 
hàng tuần, nhờ vậy mà chiến sĩ mới luôn an 
tâm tư tưởng, hiểu rõ trách nhiệm của thanh 
niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Và những 
tháng ngày gian khổ, khó khăn trên thao 
trường là động lực thôi thúc người lính trẻ 
xem khó khăn như như “gia vị” để hăng say 
học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ 
trang tỉnh Bình Thuận vững mạnh, sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi 
tình huống. 

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

 (ngày 8 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/chien-si-trung-
doan-812-tu-tin-kiem-tra-3-tieng-no--

1284029241-0023158s35010gs 

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

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

gày 15/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình 
Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến với 
10 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố 

đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu, 
nhiệm vụ Nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh 
6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Dương 
Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì 
hội nghị. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh 
tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu 

quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì 
nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu; 
tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng 
cao; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật 
được triển khai nghiêm túc. 

Thời gian qua, LLVT tỉnh xây dựng 8 ngôi 
nhà “Tình nghĩa quân-dân”, phối hợp tặng 
200 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn. 6 tháng đầu năm 2021 phát triển 
129 đảng viên mới; 100% Chỉ huy trưởng 
quân sự từ tỉnh đến xã, phường tham gia 
ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều trúng 
cử. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-
19 được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy 
Dương Văn An đánh giá cao những kết quả 
đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt vai 
trò của LLVT tỉnh trong phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn các cao 
điểm. 

N 
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Nhiệm vụ những tháng còn lại, Bí thư Tỉnh 
ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị, 
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 
công tác phát triển Đảng trong các lực 
lượng; Thực hiện tốt kết luận của Bộ Chính 
trị về công tác phòng chống dịch bệnh 
Covid-19, không để dịch bệnh lây nhiễm vào 
các cơ quan, đơn vị trong LLVT  tỉnh; Duy trì 
nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 
phòng chống thiên tai, kịp thời ứng phó với 

các tình huống; Tăng cường công tác lãnh 
đạo chỉ đạo công tác dân vận... 

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

 (ngày 17 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/dang-uy-quan-
su-tinh-binh-thuan-danh-gia-ket-qua-lanh-

dao-thuc-hien-nhiem-vu-6-thang-dau-nam-
2021--1612664737-0023270s34410gs 

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

DANH SÁCH 7 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI BÌNH THUẬN 

ội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công 
bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và 
danh sách những người trúng cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bình 
Thuận bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên. 

Ảnh minh họa 

Danh sách 7 người trúng cử ĐBQH tại 
Bình Thuận 

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Tuy 
Phong, Bắc Bình và Phú Quý 

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. 

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Phan 
Thiết và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, Hàm Tân: 

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 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. 

3. 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: 

1. 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. 

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

Trọng Sang // 
https://thoidai.com.vn.- 2021 

 (ngày 10 tháng 6) 

https://thoidai.com.vn/danh-sach-
7-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-

tai-binh-thuan-141784.html 
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ĐỐI THOẠI, GỠ KHÓ CHO DOANH NGHIỆP DU LỊCH BÌNH THUẬN  

ỗ trợ giảm tiền thuê đất hàng năm, 

giảm 50% thuế giá trị gia tăng; giảm 

lãi suất vay ngân hàng; hỗ trợ giảm 

tiền nước sinh hoạt; tiền điện… là những nội 

dung được các doanh nghiệp du lịch kiến 

nghị tại buổi làm việc trực tiếp với Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn 

Phong cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa 

phương vào chiều 22/5.  

Biển Mũi Né luôn thu hút đông đảo du khách đến nghỉ 

dưỡng và chơi các môn thể thao trên biển (Ảnh tư 

liệu). 

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức 

tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 

động kinh doanh du lịch của Bình Thuận. 

Ước 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đón 

1,7 triệu lượt khách, đạt 37% so với kế 

hoạch năm; doanh thu ước đạt 3.900 tỷ 

đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tình hình kinh doanh của cộng đồng doanh 

nghiệp du lịch gặp nhiều khó khăn, nhất là 

từ tháng 5/2021, khi tỉnh dừng đón khách từ 

TP Hồ Chí Minh. Để ứng phó với tác động 

của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp 

hoạt động cầm chừng với việc giảm lượng 

nhân công, cho lao động nghỉ luân phiên, 

giãn giờ làm, cắt giảm lao động… Một số 

doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh, 

một số doanh nghiệp phá sản, giải thể. 

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch 

Hiệp hội du lịch tỉnh, Chính phủ có quyết 

định giảm 15% tiền thuê đất trong năm 2020 

đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo 

dài, nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó 

khăn trong việc phục hồi kinh doanh, vì vậy 

Hiệp hội kiến nghị Chính phủ giảm từ 50 - 

80% tiền thuê đất năm 2021 cho doanh 

nghiệp du lịch, đồng thời giảm thuế giá trị gia 

tăng, thuế phi nông nghiệp… Bên cạnh đó, 

đại diện các doanh nghiệp cũng đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, kiến nghị Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam có cơ chế giảm lãi 

suất cho doanh nghiệp và có chính sách hỗ 

trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch được vay vốn mới mức lãi 

suất thấp. 

Các doanh nghiệp cũng đưa ra một số 

kiến nghị khác như: không tính lãi khoản tạm 

ngưng bảo hiểm hưu trí, tử tuất năm 2020 

và tiếp tục gia hạn năm 2021 theo diễn biến 

thực tế cho đến khi hết dịch; triển khai tiêm 

vaccine cho những người làm việc trong lĩnh 

vực du lịch. Các doanh nghiệp mong muốn 

tỉnh có các gói an sinh xã hội để hỗ trợ doanh 

nghiệp và người lao động bị tác động bởi 

dịch COVID-19 nhưng chưa tiếp cận được 

chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP 

của Chính phủ. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lê Tuấn Phong nhấn mạnh, lãnh 

đạo tỉnh Bình Thuận luôn đồng hành và chia 

sẻ tình hình khó khăn với doanh nghiệp và 

người lao động trước ảnh hưởng của dịch 

COVID-19, trong đó có doanh nghiệp hoạt 

động du lịch. 

Trước những kiến nghị của doanh 

nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị các sở, ngành liên quan có văn bản trả 

lời trực tiếp các kiến nghị của doanh nghiệp. 

Những nội dung nào có hướng dẫn của 

trung ương phải trả lời cụ thể, hết thời gian 

áp dụng thì phải báo hết hạn áp dụng. 

Những nội dung nào còn hiệu lực thì phải 

hướng dẫn điều kiện, quy tắc, hồ sơ để 

doanh nghiệp tiếp cận. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  đề nghị 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát 

H 
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đánh giá tình hình hoạt động của các doanh 

nghiệp du lịch, lưu trú, lữ hành trên địa bàn; 

phối hợp sở, ngành  đề xuất các kiến nghị 

chung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem 

xét giải quyết. Sở phối hợp với Hiệp hội Du 

lịch tổng hợp danh sách nhu cầu tiêm 

vaccine của người lao động. Đồng thời 

ngành du lịch tiếp tục nghiên cứu xây dựng 

kế hoạch kích cầu du lịch từ nay đến cuối 

năm để sẵn sàng khôi phục du lịch ngay sau 

khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. 

 

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

(ngày 22 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/kinh-te/doi-thoai-go-

kho-cho-doanh-nghiep-du-lich-binh-thuan-

20210622201231285.htm

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

DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TỪ 0 GIỜ 
NGÀY 25-6 VÌ CÓ CA COVID-19 

an Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Bình 
Thuận đã có Công văn số 155 /BTG-
NV, ngày 25-6 gởi đến lãnh đạo các 

tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đề nghị 
phối hợp phòng chống Covid-19. 

Theo đó, dừng các nghi lễ tín ngưỡng, tôn 
giáo, hoạt động có tập trung từ 10 người trở 
lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ 
tự. Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ 
trên địa bàn toàn TP.Phan Thiết (từ 12 giờ 
ngày 24-6-2021) và toàn huyện Tuy Phong 
(từ 0 giờ ngày 25-6-2021) thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời 
gian giãn cách là 14 ngày. 

Các huyện còn lại và thị xã La Gi áp dụng 
biện pháp phòng, chống dịch theo đề nghị 
trước đây tại Công văn số 934/SNV-TG 
ngày 13-5-2021 của Sở Nội vụ về tiếp tục 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19. 

Công văn cũng đề nghị lãnh đạo các tổ 
chức tôn giáo tiếp tục phối hợp tuyên truyền 
vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, 
tín đồ đã đi đến và về từ các tỉnh, thành phố 
có ca mắc Covid-19 phải thực hiện tốt việc 
khai báo y tế và các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 theo khuyến cáo, hướng dẫn 
của ngành y tế và chính quyền địa phương. 

Công văn của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận ngày 25-
6-2021 

 
Ph.V // https://giacngo.vn/.- 2021 

 (ngày 26 tháng 6) 

https://giacngo.vn/binh-thuan-dung-cac-
hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-tu-0-gio-

ngay-25-6-vi-co-ca-covid-19-
post57201.html 

 

 
 
 

B 

https://baotintuc.vn/kinh-te/doi-thoai-go-kho-cho-doanh-nghiep-du-lich-binh-thuan-20210622201231285.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/doi-thoai-go-kho-cho-doanh-nghiep-du-lich-binh-thuan-20210622201231285.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/doi-thoai-go-kho-cho-doanh-nghiep-du-lich-binh-thuan-20210622201231285.htm
https://giacngo.vn/binh-thuan-dung-cac-hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-tu-0-gio-ngay-25-6-vi-co-ca-covid-19-post57201.html
https://giacngo.vn/binh-thuan-dung-cac-hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-tu-0-gio-ngay-25-6-vi-co-ca-covid-19-post57201.html
https://giacngo.vn/binh-thuan-dung-cac-hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-tu-0-gio-ngay-25-6-vi-co-ca-covid-19-post57201.html
https://giacngo.vn/binh-thuan-dung-cac-hoat-dong-tin-nguong-ton-giao-tu-0-gio-ngay-25-6-vi-co-ca-covid-19-post57201.html
https://photo-cms-giacngo.zadn.vn/w645/Uploaded/2021/qdhwqmrnd/2021_06_26/binh-thuan-823.jpg
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NGỌT, MÁT THAO TRƯỜNG NGÀY NẮNG 

ầu tháng 6, miền đất Bình Thuận trời 
chang chang nắng. Có thời điểm 
ngoài trời nắng nóng gần 400C. Ấy 

vậy mà các chiến sĩ mới nhập ngũ vào Quân 
đội, lực lượng dân quân thường trực đang 
huấn luyện trên thao trường của Trung đoàn 
812, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận vẫn miệt mài 
trên thao trường. 

Hoạt động “giải khát thao trường” của phụ nữ Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận. 

Khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến 
trường bớt đổ máu”, “Vượt nắng, thắng 
mưa” trở thành hành động hàng ngày của 
họ. Những tân binh con em của quê hương 
Bình Thuận đang ngày đêm quyết tâm thi 
đua để đạt thành tích cao, hoàn thành xuất 
sắc chương trình, nội dung huấn luyện. 

Trong những ngày gian khổ luyện rèn trên 
thao trường của các chiến sĩ, luôn có bóng 
dáng chị em hội viên chi hội phụ nữ Bộ 
CHQS tỉnh Bình Thuận đồng hành, giúp đỡ, 
động viên. 
Những chai nước mát do chính tay các chị 
nấu và chế biến được chuyển đến tận tay 
chiến sĩ. Vị ngọt ngào của nước trà tắc 
đường đen, nha đam hạt chia, sữa gạo, đậu 
nành cùng với hương vị mát lành của rau 
má, chè đậu xanh và tấm lòng của các chị, 
các mẹ là nữ quân nhân trong LLVT tỉnh giúp 
các chiến sĩ thêm vững lòng, quyết tâm hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. 

Thiếu tá Lê Thị Nga, Chủ tịch Hội phụ nữ 
Bộ CHQS tỉnh, khuôn mặt ửng hồng vì nắng, 
vì gió cát và mệt nhoài cùng các chị em vận 
chuyển các thùng nước mát đến với từng 
trung đội đang huấn luyện ở khắp thao 

trường. Chị Nga cho biết: Thực hiện chương 
trình đồng hành cùng chiến sĩ trong huấn 
luyện, hàng tuần chúng tôi đều ra “giải khát 
tận thao trường”. Để có những loại nước 
mát bổ dưỡng, chúng tôi phân công trong 5 
tổ phụ nữ, mỗi tổ nấu 1 loại nước, cùng bánh 
mứt, trái cây, với số lượng 60 suất mỗi tổ/1 
tuần. Mỗi chai nước mát lành, bổ dưỡng đến 
tận tay các chiến sĩ trên thao trường, không 
những giúp họ vượt qua cơn khát khi nắng 
nóng, mà là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn 
để giúp họ vượt qua khó khăn, say sưa 
luyện rèn, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến 
đấu. “Các chiến sĩ mới, dân quân thường 
trực không chỉ là đồng đội, mà chúng mình 
còn xem  như con, như cháu, nên hàng tuần 
dù có bận rộn việc cơ quan, gia đình thế nào, 
nhưng chị em trong chi hội phụ nữ chuẩn bị 
chu đáo các món quà để mang ra thao 
trường”. Thiếu tá Lê Thị Nga tâm sự. 

Binh nhất Nguyễn Đình Thạnh, Trung 
đoàn 812 cho biết: “Hàng tuần chúng tôi luôn 
chờ các chị ở Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đến, 
để được uống nước ngon, được nghe hát. 
Nước mát của các chị nấu rất nhiều chủng 
loại, còn bồi bổ sức khỏe, giúp giải cơn khát 
giữa cái nắng gắt thao trường. Tấm lòng 
thơm thảo, những lời thăm hỏi, chia sẻ của 
các chị, các mẹ động viên chúng tôi quyết 
tâm ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn 
luyện”. 

Thực hiện chương trình đồng hành cùng 
chiến sĩ huấn luyện trên thao trường, từ đầu 
tháng 4/2021 đến nay, cứ mỗi tuần, chi hội 
phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận phối hợp 
cùng Đoàn thanh niên đơn vị huấn luyện 
đem những món quà, những chai nước mát 
lành, những lời ca, chuyện kể đến với chiến 
sĩ nơi thao trường, làm dịu đi cái nóng, ngọt, 
mát thao trường ngày nắng. 

 
Duy Thỉnh //  

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

https://baoquankhu7.vn/ngot-mat-thao-
truong-ngay-nang-1660529783-

0023116s34710gs 

 

Đ 

https://baoquankhu7.vn/ngot-mat-thao-truong-ngay-nang-1660529783-0023116s34710gs
https://baoquankhu7.vn/ngot-mat-thao-truong-ngay-nang-1660529783-0023116s34710gs
https://baoquankhu7.vn/ngot-mat-thao-truong-ngay-nang-1660529783-0023116s34710gs
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BÌNH THUẬN: QUYẾT TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TỈNH VỮNG MẠNH  

ỉnh Bình Thuận có vị thế mới, nhiều tiềm 
lực để phát triển nhanh, toàn diện và bền 
vững, nâng cao đời sống của nhân dân. 

Để thực hiện đạt mục tiêu này, sự lãnh đạo 
của tổ chức đảng đóng vai trò rất quan trọng. 
Do đó, cần phải kiên quyết, kiên trì xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, 
vững mạnh hơn 

Đồng chí Dương Văn An -Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại 
Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Lân)  

Ngày 3/6, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội 
nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Đồng chí Dương Văn An - Ủy 
viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy Bình 
Thuận chủ trì Hội nghị. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung 
ương (khóa XII), Bình Thuận đã chuyển biến 
rõ nét, tích cực trong toàn hệ thống chính trị, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
ổn định chính trị, củng cố niềm tin trong Đảng 
và nhân dân. 

Theo đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức 
đảng, đảng viên hàng năm gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 
05 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi 
vào thực chất. 

Bên cạnh, công tác kiểm tra, giám sát được 
tăng cường, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn 
chỉnh, uốn nắn những sai phạm, khuyết điểm; 
đồng thời, xử lý, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm 
minh, đúng quy định đối với các trường hợp vi 
phạm. Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu 
tranh trước những tư tưởng, quan điểm và 
biểu hiện sai trái, lệch lạc ngày càng phát huy 
hiệu quả… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí 
Dương Văn An nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2020 – 
2025, tỉnh Bình Thuận có vị thế mới, nhiều 
tiềm lực để phát triển nhanh, toàn diện và bền 
vững, nâng cao đời sống của nhân dân. Để 
thực hiện đạt mục tiêu này, sự lãnh đạo của tổ 
chức đảng đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, 
cần phải kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững 
mạnh hơn”. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền 
các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, 
đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận 
thức về công tác xây dựng, chính đốn Đảng. 
Cùng với đó là thực hiện việc tuyên truyền, 
giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; về nhận diện, đấu tranh, khắc phục 
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của đoàn 
thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống 
nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, 
đảng viên. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp, 
kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính 
trị, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo 
đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 6 (khóa XII). 

Ngoài ra, cần tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán 
bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí. Xử 
lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để 
xảy ra tham những, lãng phí trong cơ quan 
đơn vị, địa phương mình trực tiếp quản lý. 
Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực, 
chống chạy chức, chạy quyền trong công tác 
cán bộ và các hành vi tham nhũng trong công 
tác cán bộ./. 

Thanh Nhàn // 
 https://dangcongsan.vn.- 2021  

(ngày 4 tháng 6) 

https://dangcongsan.vn/xay-dung-
dang/binh-thuan-quyet-tam-xay-dung-dang-

bo-tinh-vung-manh-582302.html

T 

https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/binh-thuan-quyet-tam-xay-dung-dang-bo-tinh-vung-manh-582302.html
https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/binh-thuan-quyet-tam-xay-dung-dang-bo-tinh-vung-manh-582302.html
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SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN LÊN KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG 
6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

hằm thực hiện chức năng tham mưu, 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 
quản lý Nhà nước về lĩnh vực chuyên 

ngành Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Bình 
Thuận đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền 
hoạt động 6 tháng cuối năm 2021. 

Tập trung làm nổi bật những thành tựu, đột phá trong 
công tác xây dựng. 

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV theo nhiệm vụ Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 951/KH-
UBND ngày 23/3 và Chương trình hành động 
số 968/CTr-UBND ngày 24/3 triển khai thực 
hiện Chương trình hành động của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và nâng cao 
hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát 
huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn 
tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức 
và hành động trong quá trình triển khai thực 
hiện, góp phầnthực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định 
trong Nghị quyết Đại hội. 

Tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm 
của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2021 giao 
Sở Xây dựng thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh 
ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 
dân tỉnh như: Chương trình hành động số 06-
CTr/TU ngày 22/01 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh (khóa IV); Chương trình công tác quý 
II năm 2021 của UBND tỉnh tại Chương trình 
số 1554/CTr-UBND. 

Ngày 06/5/2021; Kết luận số 165-KL/TU 
ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc 
phòng an ninh quý I/2021; Kết luận số 93-
TB/VPTU ngày 05/4/2021 của Thường trực 
Tỉnh ủy; Thông báo số 59/TB-UBND. 

Ngày 28/3/2021 kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh quý I/2021 và nhiệm vụ, giải 
pháp quý II/2021; Quyết định số 141/QĐ-
UBND ngày 14/01/2021 về việc phê duyệt 
nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của các Sở ngành 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố… 

Bên cạnh đó việc tuyên truyền, phổ biến 
chính sách, hệ thống quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực xây dựng; trọng tâm là thực hiện 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng 
công chức, viên chức, người lao động, nhân 
dân và doanh nghiệp trong năm 2021 của Sở 
Xây dựng. Tập trung làm nổi bật những thành 
tựu, đột phá trong công tác xây dựng, hoàn 
thiện thể chế, các công cụ pháp lý quản lý Nhà 
nước trong lĩnh vực xây dựng trong năm 2021. 

Tuyên truyền về công tác cải cách hành 
chính 6 tháng cuối năm 2021 nhằm nâng cao 
năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức 
trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề 
nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, gắn cải cách thủ tục hành chính với cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Tuyên truyền về tình hình thực hiện triển 
khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh của Sở Xây 
dựng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 
của tỉnh. Cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI, Chỉ 
số Par Index, Chỉ số PAPI, Chỉ số SIPAS. 
Triển khai thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số đánh 
giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành 
và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh 
Bình Thuận năm 2021. 

Tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, 
chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống 
lãng phí, công tác quốc phòng - an ninh, trật 
tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các cao 
điểm, sự kiện lớn của tỉnh và cả nước đến toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động. 

Hạ Ly // https://baoxaydung.com.vn.- 2021 
(ngày 13 tháng 6) 

https://baoxaydung.com.vn/so-xay-dung-
binh-thuan-len-ke-hoach-tuyen-truyen-hoat-
dong-6-thang-cuoi-nam-2021-307793.html 

N 

https://baoxaydung.com.vn/so-xay-dung-binh-thuan-len-ke-hoach-tuyen-truyen-hoat-dong-6-thang-cuoi-nam-2021-307793.html
https://baoxaydung.com.vn/so-xay-dung-binh-thuan-len-ke-hoach-tuyen-truyen-hoat-dong-6-thang-cuoi-nam-2021-307793.html
https://baoxaydung.com.vn/so-xay-dung-binh-thuan-len-ke-hoach-tuyen-truyen-hoat-dong-6-thang-cuoi-nam-2021-307793.html
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TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN CÓ 2 TÂN PHÓ BÍ THƯ  

gày 5/6, thừa ủy quyền T.Ư Đoàn, 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình 
Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định 

về công tác cán bộ đối với các chức danh 
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XII, 
nhiệm kỳ 2017-2022. 

Lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh 
Đoàn Bình Thuận cho anh Trương Minh Quang và 
Thái Thành Bi. 

Theo đó, anh Trương Minh Quang, Uỷ 
viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh 
đoàn và anh Thái Thành Bi, Uỷ viên Ban 
Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đoàn 
Tỉnh đoàn được công nhận chức danh Phó 
Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khóa XII, 
nhiệm kỳ 2017-2022. 

Tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận Trương Minh 
Quang 

Anh Trương Minh Quang từng là chuyên 
viên Văn phòng Tỉnh đoàn; chuyên viên ban 
Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Phó Trưởng ban 
Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Chánh Văn phòng 
Tỉnh đoàn. Từ ngày 2/6/2021, anh được bầu 
làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa 
XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận Thái Thành Bi 

Anh Thái Thành Bi từng là giáo viên giảng 
dạy môn giáo dục thể chất tại trường Cao 
đẳng Y tế Bình Thuận, phó Bí thư Đoàn 
trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; chuyên 
viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh 
Đoàn Bình Thuận; phó trưởng Ban Đoàn kết 
tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn Bình Thuận; 
phó trưởng Ban Thanh niên nông thôn công 
nhân, viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn; phó 
chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; trưởng Ban 
Xây dựng đoàn Tỉnh đoàn Bình Thuận. Từ 
ngày 2/6/2021, anh được bầu làm Phó Bí 
thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm 
kỳ 2017 – 2022. 

Lưu Trinh // https://tienphong.vn.- 2021 
(ngày 5 tháng 6) 

https://tienphong.vn/tinh-doan-binh-
thuan-co-2-tan-pho-bi-thu-post1343341.tpo

N 

https://tienphong.vn/tinh-doan-binh-thuan-co-2-tan-pho-bi-thu-post1343341.tpo
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TRUNG ĐOÀN 812 TUYÊN THỆ CHIẾN SĨ MỚI 

gày 11/6, Trung đoàn 812, Bộ CHQS 
tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ tuyên thệ 
cho 190 chiến sĩ mới hoàn thành khóa 

huấn luyện. 

Nghi thức tuyên thệ chiến sĩ mới. 

Sau 3 tháng rèn luyện trên thao trường, các 
tân binh hoàn thành tất cả nội dung huấn 
luyện, kiểm tra các khoa mục như bắn đạn 
thật, ném lựu đạn thật, tra lắp và đánh thuốc 
nổ đạt 100% khá, giỏi, an toàn tuyệt đối; kiểm 
tra chính trị, điều lệnh đội ngũ, thể lực, kỹ thuật 
chiến đấu, hậu cần, kỹ thuật đều đạt giỏi. 

Trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc khóa 
huấn luyện tân binh. 

Phát biểu tại lễ tuyên thệ, Đại tá Trương 
Ngọc Trường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 

tỉnh đánh giá cao kết quả công tác huấn luyện 
chiến sĩ mới của Trung đoàn 812, đồng thời 
yêu cầu đơn vị nhanh chóng biên chế chiến sĩ 
về đơn vị mới, tiếp tục công tác huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu. 

Chiến sĩ duyệt đội ngũ tại lễ tuyên thệ. 

Sau kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ 
sẽ được điều động về các đơn vị, địa phương 
và một số đi đào tạo tại các trường trong Quân 
đội để bổ sung nguồn cán bộ cho đơn vị cơ 
sở. Những kiến thức học tập trong 3 tháng 
huấn luyện chiến sĩ mới sẽ là hành trang, làm 
cơ sở để các chiến sĩ tiếp tục học tập những 
kiến thức quân sự, chính trị nâng cao, sẵn 
sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong 
mọi tình huống. 

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

(ngày 11 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/trung-doan-812-
tuyen-the-chien-si-moi-478884123-

0023225s36610gs

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

TỶ LỆ CỬ TRI ĐI BẦU ĐẠT 99,90%  

heo đánh giá tại Hội nghị trực tuyến 
toàn tỉnh tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH 
Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 mới đây, tỉnh đã có 
một cuộc bầu cử thành công. Kết quả ngày 
bầu cử với số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 
cao hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể, trong ngày 
bầu cử 23/5, toàn tỉnh có 1.004.662 cử tri 
tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,90%. Cử tri 
đã bầu đủ 7 ĐBQH Khóa XV, 53 đại biểu 
HĐND tỉnh, 339 đại biểu HĐND cấp huyện. 
Ngoài ra, HĐND cấp xã đã bầu 2.987/3.016 

đại biểu. Tuy nhiên, chất lượng của một số 
phiếu bầu, ý thức trách nhiệm và sự hiểu biết 
của một số cử tri về ứng cử viên không cao; 
công tác in ấn tiểu sử ứng cử viên chưa đạt 
yêu cầu, nội dung thiết kế chưa đẹp; tiến độ 
kiểm phiếu chậm, phải làm đi làm lại, dẫn 
đến công bố kết quả chậm. 

Khánh Ngọc // 
https://www.daibieunhandan.vn/.- 2021 

(ngày 26 tháng 6) 

https://www.daibieunhandan.vn/binh-
thuan-ty-le-cu-tri-di-bau-dat-9990 

 

N 

T 
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BÌNH THUẬN HIỆN ĐANG PHỐI HỢP VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỂ 
GIÚP ĐƯA CÁC ĐẶC SẢN CỦA TỈNH CÓ MẶT TRÊN CÁC SÀN TMĐT 

TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ. 

àn thương mại điện tử (TMĐT) Bình 

Thuận chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ là 

kênh phân phối hàng hóa, giúp doanh 

nghiệp (DN) kết nối với người tiêu dùng. 

Bình Thuận cũng đang phối hợp với Bộ 

Công Thương để giúp đặc sản của tỉnh có 

mặt trên các sàn TMĐT trong nước và quốc 

tế. 

Mỗi năm, cơ sở Nước mắm Cá Đen (ở 

Phan Thiết, Bình Thuận) sản xuất hơn 

100.000 lít nước mắm. Chính thức mở cửa 

hàng phân phối vào tháng 11/2019, nhưng 

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên 

trong năm 2020, sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 

sao OCOP 2020 của Bình Thuận chỉ bán 

được vài chục ngàn lít. 

 

Ông Huỳnh Văn Dung, Giám đốc Công ty 

TNHH Cá Đen cho biết, việc sàn TMĐT Bình 

Thuận ra đời là tin vui giúp DN quảng bá sản 

phẩm tốt hơn đến khách hàng. “DN cũng 

muốn nhân cơ hội này để giới thiệu với bạn 

bè, đối tác ở nước ngoài nước mắm truyền 

thống của mình. Sản phẩm này đã được lưu 

truyền mấy trăm năm qua ở Phan Thiết, 

Bình Thuận”, ông Dung nói. 

Bà Trần Thị Bảo Trâm, chủ cơ sở sản 

xuất chế biến Yến sào Trường Ca (TP Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận) cho rằng, trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19, việc giao dịch qua 

internet rất cần thiết vì sẽ giúp DN tỉnh Bình 

Thuận giảm được nhiều chi phí về nhân 

công, mặt bằng…. và cũng giúp cho người 

tiêu dùng lựa chọn được những sản phẩm 

tốt với giá cả hợp lý. 

“Ổn định giá là một trong những yếu tố vô 

cùng cần thiết để cho DN và người tiêu dùng 

an tâm về mặt chi phí. Giá cả do doanh 

nghiệp tính toán đã được đăng ký trước, nếu 

có chương trình khuyến mãi thì phải đăng ký 

qua Sở Công Thương. Do đó, giá cả hoặc 

các điều khoản được nêu trên Sở Công 

Thương, trên sàn giao dịch TMĐT sẽ vô 

cùng hữu ích, thứ hai đảm bảo uy tín cho DN 

và mang lại độ tin cậy cao cho người tiêu 

dùng”, bà Trâm bày tỏ sự vui mừng. 

Để hỗ trợ cho DN của 3 tỉnh giáp ranh là 

Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng kết 

nối người tiêu dùng và quảng bá sản phẩm, 

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đã xây 

dựng Đề án “Xây dựng sàn TMĐT hỗ trợ kết 

nối giao thương 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh 

Thuận và Lâm Đồng”. Cuối năm 2020, đề án 

đã được Bộ Công Thương phê duyệt. 

Đến nay, Bình Thuận đã hoàn thiện cơ 

bản về cơ sở hạ tầng và đang chờ Cục 

Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công 

Thương) thông qua. Dù chưa đi vào hoạt 

động, nhưng đã có 10 cơ sở kinh doanh và 

các công ty đăng ký tham gia sàn TMĐT của 

Bình Thuận. 

Việc đưa hàng hóa lên các sàn TMĐT sẽ là một kênh 

phân phối quan trọng giúp nhiều DN ở Bình Thuận 

tiếp cận với người tiêu dùng. 

S 
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Ông Đỗ Xuân Lâm, phó Phòng Quản lý 

thương mại, Sở Công Thương tỉnh Bình 

Thuận cho rằng, với các công ty, cơ sở kinh 

doanh ở Bình Thuận bước đầu tham gia sàn 

giao dịch sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, 

Sở sẽ có những hướng dẫn tập huấn cụ thể 

để họ có thể kết nối với người tiêu dùng qua 

sàn giao dịch TMĐT. 

“Các DN, cơ sở kinh doanh phải có nhân 

viên rành về công nghệ thông tin, để họ hiểu 

và họ cập nhật các thông tin về sản phẩm 

của DN. Bước đầu, một số cơ sở lên sàn 

TMĐT sẽ gặp một chút khó khăn nên Sở 

cũng có hướng sau khi hết dịch bệnh Covid 

sẽ phối hợp với Cục Thương mại điện tử và 

Kinh tế số tổ chức 1 lớp tập huấn về nội dung 

này”, ông Lâm nêu rõ. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh Bình 

Thuận hiện cũng đang phối hợp với Cục Xúc 

tiến Thương mại – Bộ Công Thương giúp 

đặc sản trái thanh long có mặt trên các sàn 

TMĐT trong nước và quốc tế như Shopee, 

TiKi, Sendo, Lazada,… qua đó giúp DN 

quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như 

hiện nay, việc đưa hàng hóa lên các sàn 

TMĐT sẽ là một kênh phân phối quan trọng 

giúp nhiều DN ở Bình Thuận nói riêng và các 

DN nói chung kết nối tốt hơn với người tiêu 

dùng, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh 

bền vững./. 

 
Đoàn Sỹ // https://vov.vn.- 2021 

 (ngày 20 tháng 6) 

https://vov.vn/kinh-te/dac-san-binh-

thuan-tim-duong-ra-the-gioi-qua-san-

thuong-mai-dien-tu-867464.vov 

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

HẠ TẦNG PHÁT TRIỂN TĂNG SỨC HÚT CỦA BẤT ĐỘNG SẢN PHAN THIẾT 

ất động sản ven biển ở Phan Thiết 

- Bình Thuận dự kiến sẽ tiếp tục trở 

thành tâm điểm đầu tư 6 tháng cuối 

năm với nhiều tín hiệu tích cực từ phát 

triển hạ tầng. 

Hạ tầng sôi động 

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có tổng 

chiều dài 99km, mặt đường rộng hơn 32m, 

quy mô 6 làn xe với vận tốc thiết kế 

120km/h, nối Bình Thuận với Đồng Nai và 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Hiện tại, việc giải phóng mặt bằng của 

tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã 

gần như hoàn tất 100%.  

Dự kiến, sau khi hoàn thành, tuyến cao 

tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ 

Thành phố Hồ Chí Minh tới Phan Thiết, và 

các tỉnh Nam Trung Bộ, giải quyết tình 

trạng quá tải cho Quốc lộ 1A. Cả 4 gói thầu 

của dự án đang được triển khai xây dựng 

đồng loạt, và tuyến cao đang ngày càng “rõ 

nét”, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 

2022 và khai thác vận hành đầu năm 2023. 

Sân bay Phan Thiết có diện tích 543ha 

tại xã Thiên Nghiệp, phía đông bắc 

TP.Phan Thiết, Bình Thuận đã được tổ 

chức lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai dự 

án xây dựng vào ngày 05/04.  

Đoạn đường dẫn vào sân bay Phan Thiết có chiều dài 

tuyến hơn 3,6 km dự kiến hoàn thành vào quý 3/2021 

B 
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Nhằm đảm bảo tiến độ của dự án quan 

trọng này, đoạn đường dẫn vào sân bay 

Phan Thiết có chiều dài tuyến hơn 3,6 km, 

bề rộng mặt đường 13,5 m, tổng mức đầu 

tư 116 tỷ 500 triệu đồng đang được đẩy 

nhanh tiến độ thi công.  

Hiện công trình đã thảm được hơn 30 m 

bê tông nhựa, khẩn trương hoàn thành 

phần nền đường, tường chắn cát, hệ 

thống thoát nước. Dự kiến sẽ nghiệm thu 

công trình đường dẫn vào sân bay Phan 

Thiết trong quý 3 năm nay. 

Bám theo các thông tin từ hạ tầng, theo 

một chuyên gia môi giới, bất động sản ven 

biển Phan Thiết đã tăng gần gấp 3 lần so 

với 2-3 năm trước, đơn cử giá đất trên các 

trục đường chính tại Phan Thiết lên đến 

50-70 triệu/m2 và dự kiến vẫn còn tăng 

trong thời gian tới. 

Theo Phó giáo sư - Tiến sĩ Trần Kim 

Chung, Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh 

tế Trung Ương (CIEM), tại Phan Thiết, hạ 

tầng được đầu tư, giá bất động sản tăng 

nên việc nhà đầu tư “đón sóng” là dễ hiểu. 

Điều này có thể tạo hiệu ứng lan truyền, 

nhất là khi có những nhà đầu tư lớn đã 

tham gia thị trường với các dự án quy mô 

lớn. 

Đô thị du lịch biển – Tâm điểm đầu tư 

Theo đó, Phan Thiết - Bình Thuận đang 

trên đà trở thành thị trường bất động sản 

sôi động như Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha 

Trang trước đây. Hiện Phan Thiết đang 

quy tụ nhiều "đại bàng về làm tổ" với các 

Dự án Đô thị du lịch quy mô khủng.  

Trong đó phải kể đến NovaWorld Phan 

Thiet của Tập đoàn Novaland với quy mô 

hơn 1.000ha và vốn đầu tư lên đến 5 tỷ 

USD.  

Dự án đang thu hút nhiều nhà đầu tư, 

đặc biệt là nhà đầu tư phía Bắc với các 

dòng sản phẩm đa dạng như biệt thự biển, 

biệt thự sân golf, nhà phố thương mại, 

boutique hotel… 

Ra mắt vào năm 2019, NovaWorld Phan 

Thiet đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. 

khi liên tục hoàn thiện loạt tiện ích đẳng 

cấp như sân golf PGA Ocean 18 hố khai 

trương từ tháng 4, vận hành dãy nhà phố 

thương mại hướng biển, các biểu tượng 

độc đáo ở công viên biển Bikini Beach, các 

tuyến đường nội khu…  

Theo chia sẻ của chủ đầu tư, dự án sẽ 

hoàn thành thêm loạt tiện ích ở khu công 

viên biển Bikini Beach như nhà hàng 

quanh khu vực quảng trường, khu thể thao 

ngoài trời; khu Citygym; sân golf PGA 

Garden 18 hố…  

Hiện tại, hàng ngàn công nhân đang 

gấp rút thi công, xây dựng đồng loạt các 

hạng mục để hướng đến mục tiêu hoàn 

thiện tổ hợp này vào năm 2023, trước 5 

năm so với kế hoạch.  

Sự hội tụ gần như cùng lúc của loạt yếu 

tố “thiên thời địa lợi” đã thu hút hàng nghìn 

lượt nhà đầu tư đến tham quan, tìm kiếm 

cơ hội đầu tư tại NovaWorld Phan Thiet.  

NovaWorld Phan Thiet dự kiến vận hành toàn khu 

năm 2023, thời điểm sân bay và cao tốc hoàn thành. 

(Ảnh thực tế Dự án) 

Chị Thanh Tâm, nhà đầu tư từ Hà Nội 

cho biết sau khi tham quan NovaWorld 

Phan Thiet, chị rất ấn tượng với quy mô và 

hệ thống tiện ích đầy đủ ở đây. “Tôi dự 

định sẽ đầu tư một căn biệt thự hướng 

biển Florida để nghỉ dưỡng cho gia đình 
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vào cuối tuần cũng như cho thuê khi không 

sử dụng do tiềm năng du khách đến đây 

tham quan, nghỉ dưỡng trong tương lai sẽ 

rất khả quan”. 

Ông Phan Công Chánh – Chuyên gia 

bất động sản cá nhân đánh giá: “Với dự án 

quy mô lớn như vậy, việc Novaland cùng 

với Nova Service và Nova Consumer đầu 

tư hệ sinh thái toàn diện tại NovaWorld 

Phan Thiet với chuỗi F&B nhà hàng, cà 

phê… hay các tiện ích đẳng cấp sẽ hình 

thành chuỗi giá trị cung ứng và chuỗi dịch 

vụ có tính cộng hưởng để phục vụ tối đa 

các tiện ích cho du khách đến nghỉ dưỡng 

tại đây, từ đó cũng gia tăng giá trị tài sản 

cho các khách hàng”. 

Thu Giang // 
 https://giaoduc.net.vn.- 2021 

 (ngày 28 tháng 6) 

https://giaoduc.net.vn/thong-tin-can-

biet/ha-tang-phat-trien-tang-suc-hut-cua-

bat-dong-san-phan-thiet-post218927.gd

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

THÚC TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 3 TUYẾN CAO TỐC 
QUA BÌNH THUẬN 

ình Thuận đã bàn giao mặt bằng 3 
tuyến cao tốc đạt hơn 99%, đường 
dây điện 500kV và 200kV đang chậm 

di dời lo ngại ảnh hưởng tiến độ chung. 

Thi công trên công trường cao tốc Phan Thiết - Dầu 
Giây. 

Ngày 10/6, thông tin từ Sở GTVT tỉnh 
Bình Thuận cho biết, đã bàn giao mặt bằng 
cho 3 dự án cao tốc đạt 99,1%. Cụ thể như: 
Cam Lâm - Vĩnh Hảo (100%), Vĩnh Hảo - 
Phan Thiết (99,4%), Phan Thiết - Dầu Giây 
(97,9%). 

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đến ngày 
19/5 còn 25 hộ dân chưa nhận tiền bồi 
thường ở 10 vị trí. Nguyên nhân liên quan 
đến các kiến nghị về hỗ trợ giá bồi thường 
các vị trí đất; chính sách bồi thường… 

Các huyện đang tập trung thi công di dời 
giai đoạn 1 hệ thống nước, viễn thông. Hiện 
2/3 huyện đã hoàn thành di dời đường dây 
điện 110kV, 5 huyện đang triển khai thi công 

đường dây điện trung hạ thế và trạm biến 
áp. 

Đường dây điện 500kV và 200kV chưa 
thể di dời do chờ lấy ý kiến truyền tải điện 3 
- Truyền tải điện Quốc gia góp ý phương án 
cắt điện trước khi trình lại cho Cục năng 
lượng Bộ Công thương thẩm định. Riêng 
đoạn Phan Thiết - Dầu Giây hiện đang khảo 
sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán di dời. 

Để đảm bảo tiến độ di dời các công trình 
hạ tầng kỹ thuật, cung cấp vật liệu đất đắp 
thi công dự án, Sở GTVT đề nghị Ban QLDA 
Thăng Long, Ban QLDA 7 phối hợp chặt chẽ 
với Sở GTVT, Tài nguyên và Môi trường, 
Xây dựng thống nhất số liệu trữ lượng, chất 
lượng của từng mỏ vật liệu. 

Chỉ đạo các nhà thầu ký hợp đồng với các 
chủ mỏ đất đắp đã có giấy phép khai thác để 
cung cấp cho dự án. Trường hợp chưa ký 
được hợp đồng hoặc đã ký nhưng chưa khai 
thác được phải có báo cáo UBND tỉnh 
nguyên nhân (mỏ nào không đảm bảo chất 
lượng, mỏ nào nâng giá chèn ép giá và các 
lý do khác). 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2021 

(ngày 10 tháng 6) 

https://www.baogiaothong.vn/thuc-tien-
do-giai-phong-mat-bang-3-tuyen-cao-toc-

qua-binh-thuan-d510992.html
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 II. VĂN HÓA – GIÁO DỤC 

BÌNH THUẬN: ĐA DẠNG, SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 
CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 

iếp nối khí thế tuần đầu triển khai 
Chiến dịch TNTN Hè, trong tuần 2, các 
cấp bộ Đoàn của Bình Thuận tiếp tục 

triển khai hoạt động đa dạng, sôi nổi, ý 
nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN 
tham gia, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc 
phòng chống dịch Covid-19. 

Theo đó, trong toàn tỉnh đã triển khai hơn 
200 đội hình tình nguyện với sự tham gia 
của 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên thực 
hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như 
xây mới 02 căn nhà Nhân ái, sữa chữa 01 
nhà cho thương bệnh binh 61%; tặng 40 thẻ 
bảo hiểm y tế cho hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn; tặng 460 suất quà cho các hộ gia 
đình khó khăn, gia đình chính sách; 721 suất 
quà, 72 suất học bổng cho các em thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10.000 quả 
trứng gà cho thanh niên công nhân trên địa 
bàn toàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 
bệnh Covid-19.  

Thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt cho thí sinh 
trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2021 

Đồng thời,các cấp bộ Đoàn đã triển khai 
xây dựng 06 tuyến đường thanh niên tự 
quản sáng - xanh - sạch - đẹp; 04 tuyến 
đường camera an ninh, sửa chữa 0,5 km 
đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 
30km kênh mương nội đồng; thu gom và xử 
lý gần 30m3 rác thải tại các điểm đen về môi 
trường, các điểm bờ biển trên toàn tỉnh; trao 
tặng 500 túi xách nhựa, 1.000 túi vải và phát 
hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi 
trường, phòng chống rác thải nhựa trong 
đoàn viên thanh niên. Tổng giá trị các công 

trình, phần việc triển khai trong tuần 2 của 
chiến dịch hơn 700 triệu đồng. 

Các đội hình “Tiếp sức mùa thi” đã không 
ngại khó khăn gian khổ, bất chấp thời tiết 
mưa gió vẫn hoạt động hiệu quả, nhiệt tình 
giúp đỡ các thí sinh trong kì thi tuyển sinh 
vào lớp 10, hướng dẫn người nhà thí sinh 
cài đặt các ứng dụng như Bluzone đảm bảo 
công tác phòng chống dịch trong lúc chờ đợi 
thí sinh, phối hợp tốt cùng các lực lượng 
công an phân luồng giao thông không để xảy 
ra tình trạng ùn tắc giao thông, triển khai tốt 
mô hình “01 sinh viên hỗ trợ trực tiếp 01 thí 
sinh”, hướng dẫn, giải đáp tận tình các thắc 
mắc của thí sinh liên quan đến kỳ thi… 

Sửa chữa nhà cho hộ gia đình chính sách 

Tuần 2 Chiến dịch Thanh niên tình 
nguyện hè 2021 đã để lại nhiều dấu ấn tốt 
đẹp trong lòng người dân, thể hiện tinh thần 
xung kích, tình nguyện của thanh niên Bình 
Thuận. Trong thời gian tới Ban chỉ huy Chiến 
dịch sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các đội 
hình tình nguyện triển khai các hoạt động tại 
các địa bàn dân cư, các xã vùng sâu vùng 
xa vùng còn nhiều khó khăn như kế hoạch 
ban đầu đã đề ra./. 

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

 (ngày 14 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-
dich-tinh-nguyen-he-2021/binh-thuan-da-

dang-soi-noi-cac-hoat-dong-tuan-2-chien-
dich-tntn-he 

T 
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BÌNH THUẬN ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI "NGÀY CHỦ NHẬT XANH" 
PHÙ HỢP VỚI DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH 

áng 27/6, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình 

Thuận đã đồng loạt triển khai các 

hoạt động "Ngày chủ  nhật xanh" trên 

địa bàn toàn tỉnh. Nhiều công trình, phần 

việc, hoạt động vì môi trường đã được triển 

khai phù hợp với diễn biến tình hình dịch 

bệnh. 

 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 mới 

xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các các 

cấp bộ Đoàn linh hoạt trong việc chia đội 

hình tình nguyện thành từng nhóm nhỏ, mỗi 

nhóm 3-5 đoàn viên thanh niên luân phiên 

nhau thực hiện các hoạt động. Các cơ sở 

Đoàn không tổ chức các hoạt động ra quân 

mà bắt tay ngay vào thực hiện các công 

trình, phần việc cụ thể, qua đó vừa đảm bảo 

các biện pháp phòng chống dịch an toàn vừa 

mang lại hiệu quả cao trong công việc.  

 

Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh 

niên và bà con nhân dân trên địa bàn về 

phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan 

nhưng cũng không hoang mang, dao động; 

tổ chức các đội hình thanh niên xung kích 

tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

 

Theo đó, đã có 80 đội hình tình nguyện 

được thành lập với sự tham gia của 1.515 

đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện các 

công trình, phần việc tại các xã, phường, thị 

trấn như: trồng 3.500 cây xanh góp phần xây 

dựng một Bình Thuận xanh; thực hiện công 

trình vườn ươm thanh niên hỗ trợ đoàn viên, 

thanh niên triển khai dự án trồng rừng; sửa 

chữa 7,65 km đường giao thông nông thôn, 

xây dựng mới 18 tuyến đường hoa thanh 

niên, tuyến đường thanh niên tự quản sáng 

– xanh – sạch đẹp; thu gom hơn 5 tấn rác 

thải tại các bờ biển và các điểm đen về môi 

trường, phát quang đường giao thông, nạo 

vét kênh mương với chiều dài hơn 20km; 

thực hiện 05 tuyến đường ánh sáng an ninh 

và 01 tuyến đường camera an ninh, thực 

hiện công trình “Đổi vỏ chai nhựa lấy khẩu 

trang y tế”, “Đổi vỏ chai nhựa lấy dụng cụ 

học tập”, "Camera giám sát môi trường", 

phát 500 tờ rơi tuyên truyền chống rác thải 

nhựa; hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh các khu cách 

ly, phát 30.000 khẩu trang miễn phí cho 

người dân, vận động nguồn lực hỗ trợ nhu 

yếu phầm cho các chốt kiểm tra, các khu 

cách ly với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng, 

làm hơn 1100 kính chắn giọt bắn hỗ trợ cho 

S 
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các y, bác sĩ tuyến đầu tham gia chống 

dịch;… 

"Ngày Chủ nhật xanh" không chỉ đơn 

thuần là đoàn viên, thanh niên thu dọn rác, 

tạo cảnh quan đường phố sạch, đẹp hơn. 

Điều quan trọng nhất mà phong trào “Ngày 

chủ nhật xanh” muốn hướng đến là đánh 

thức được "màu xanh" trong tâm thức của 

người dân đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động 

bà con nhân dân không vứt rác bừa bãi, đổ 

rác đúng giờ và nơi quy định, giữ gìn vệ sinh 

nguồn nước,…góp phần vào việc hình thành 

nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với 

môi trường./. 

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

(ngày 27 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/thanh-nien-
tinh-nguyen/binh-thuan-dong-loat-trien-khai-
ngay-chu-nhat-xanh-phu-hop-voi-dien-bien-

dich-benh 

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

BÌNH THUẬN QUYÊN GÓP ĐƯỢC 26 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ CHỐNG DỊCH 
COVID-19 

ố tiền quyên góp sẽ được tỉnh Bình 
Thuận dùng mua vaccine, máy thở, hỗ 
trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh 

nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Sáng 3/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức 
lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch 
Covid-19. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trực tiếp ủng hộ quỹ phòng, 
chống dịch Covid-19. Ảnh: A.Thanh. 

Theo bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, những 
ngày qua, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục 
diễn biến phức tạp. Từ ngày 27/4 đến nay, 
dịch bệnh bùng phát ở 30 tỉnh, thành phố 
trong cả nước.  

“Phát huy truyền thống đoàn kết, tương 
thân, tương ái, với tinh thần 'chống dịch như 
chống giặc', chúng ta cùng chung tay tham 
gia ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho 

công tác phòng, chống dịch”, bà Linh kêu 
gọi. 

Nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ 
tỉnh Bình Thuận. Ảnh: A. Thanh 

Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình 
Thuận, trong buổi sáng 3/6, tỉnh đã nhận 
hơn 26 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch 
Covid-19.  

Cũng theo bà Linh, số tiền này sẽ được 
dùng để mua vaccine, máy thở, trang thiết bị 
y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh 
nhân nặng và động viên lực lượng tuyến đầu 
phòng, chống dịch. 

Đến ngày 3/6, tỉnh Bình Thuận có 446 
ngày liên tiếp chưa ghi nhận thêm trường 
hợp nhiễm nCoV ở cộng đồng. 

An Bình // https://zingnews.vn.- 2021 
(ngày 3 tháng 6) 

https://zingnews.vn/binh-thuan-quyen-
gop-duoc-26-ty-dong-ho-tro-chong-dich-

covid-19-post1222779.html

S 
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BÌNH THUẬN: TRIỂN KHAI HÀNG LOẠT CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC RA QUÂN 
CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 

gày 5/6, BTV Tỉnh đoàn Bình Thuận 
tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh 
niên tình nguyện hè năm 2021. Hàng 

loạt công trình, phần việc trị giá gần 1 tỷ 
đồng đã được triển khai tại xã Hàm Cần 
(huyện Hàm Thuận Nam) - nơi chủ yếu là 
người dân tộc Raglai. 

 

Điểm mới của chương trình ra quân năm 
nay là được tổ chức bằng hình thức trực 
tuyến để bảo đảm an toàn trong tình hình 
dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến 
phức tạp. Đồng thời, Tỉnh Đoàn lựa chọn xã 
Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam) - địa bàn 
chủ yếu là người dân tộc Raglai sinh sống 
và cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn 
để tổ chức các hoạt động. 

 

Theo đó, hàng loạt các công trình, phần 
đã được triển khai trong ngày ra quân Chiến 
dịch gồm: xây dựng 02 nhà nhân ái cho hộ 
gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó 
khăn; xây dựng 02 công trình nhà vệ sinh 
bằng vỏ chai nhựa tại trường tiểu học và 
trung học cơ sở của xã Hàm Cần; xây dựng 
02 sân chơi thiếu nhi tại trường tiểu học và 
nhà cộng đồng của xã; sữa chữa điểm 

trường phân hiệu thôn 1 - Trường Tiểu học 
Hàm Cần; thực hiện 01 tuyến đường “Ánh 
sáng an ninh”; 01 công trình “Tuyến đường 
cờ Tổ quốc”; trao tặng sinh kế cho 02 hộ 
thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số 
Raglai (mỗi hộ thanh niên 100 con gà giống); 
tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật cho 30 thanh niên địa 
phương; tổ chức hoạt động chăm sóc sức 
khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí 
cho 100 người dân tại địa phương; sữa 
chữa điện và các vật dụng gia dụng cho các 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 
100 giỏ xách nhựa cho người dân, 100 túi 
vải và 100 quạt tay in nội dung tuyên truyền 
bảo vệ môi trường; trồng 100 cây hoàng 
yến; trao tặng 01 tủ sách cho thiếu nhi; tặng 
100 lá cờ Tổ quốc cho người dân; tặng 20 
suất học bổng, quà cho học sinh, gia đình 
chính sách và người dân có hoàn cảnh khó 
khăn (mỗi suất gồm quà và 01 triệu đồng). 
Tổng giá trị các công trình, phần việc thực 
hiện tại xã Hàm Cần là gần 01 tỷ đồng. 

 

 

N 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2021                                                      -27- 
 

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

Cũng tại chương trình ra quân chiến dịch, 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai 
chương trình “Nâng bước em đến trường” - 
tặng sách giáo khoa mới cho 1.000 học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn, con em người đồng 
bào dân tộc thiểu số, học sinh có nguy cơ bỏ 
học trong toàn tỉnh trị giá 200 triệu đồng; 
chương trình “Chắp cánh ước mơ khởi 
nghiệp” với mục tiêu hỗ trợ 500 thanh niên 
nông thôn nuôi 500 con giống gia súc (bò, 
dê, lợn) trong trang trại của doanh nghiệp 
đến lúc xuất bán; tặng 10.000 quả trứng gà 
cho thanh niên công nhân, học sinh, thanh 
niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; thăm, 
động viên, tặng quà các chốt kiểm dịch trên 
địa bàn. 

 

Phát biểu tại chương trình ra quân chiến 
dịch, đồng chí Lâm Hồng Tuyên, Quyền Bí 
thư Tỉnh đoàn Bình Thuận đề nghị các cấp 
bộ Đoàn trong toàn tỉnh bám sát kế hoạch 
của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để triển khai 
các nội dung theo yêu cầu, vận dụng linh 
hoạt với điều kiện thực tế của địa phương, 
đơn vị để tổ chức các hoạt động.  

Đồng chí yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp 
tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, 
phương thức triển khai chiến dịch; đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 
số, truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong 
kết nối, tổ chức, tuyên truyền hoạt động; tính 
toán kỹ lưỡng thời điểm để tổ chức từng 
hoạt động cho phù hợp; chia nhỏ, giãn cách 
đội hình để tổ chức hoạt động.  

 

Các hoạt động trong chiến dịch phải bảo 
đảm thiết thực, rộng khắp, tạo phong trào thi 
đua sôi nổi. Hoạt động trong chiến dịch phải 
được thể hiện bằng những công trình, phần 
việc hữu ích, tạo ra những sản phẩm cụ thể 
mang lại giá trị, lợi ích cho cộng đồng, cho 
bà con nhân dân, đồng thời để lại những ấn 
tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi mình 
đến. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn, 
thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng, 
chống dịch covid-19 tại địa bàn, không để 
dịch bệnh phát tán, lây lan trong cộng đồng 
xuất phát từ hoạt động tình nguyện của đoàn 
viên, thanh niên.  

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
tỉnh Bình Thuận năm 2021 được diễn ra từ 
ngày 01/6/2021 đến ngày 31/8/2021 và sẽ 
được tập trung tổ chức trên địa bàn các xã 
khó khăn; xã vùng bãi ngang ven biển; các 
xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 
2021; địa bàn có 03 dân tộc thiểu số Cơ Ho, 
Raglai, Chơ Ro có quy mô dân số thấp, 03 
xã tại huyện đảo Phú Quý. 
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Chiến dịch bao gồm 01 chương trình 
“Tiếp sức mùa thi” và 04 chiến dịch tình 
nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, 
“Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” với 12 chỉ 

tiêu. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò xung 
kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, 
thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở 
những địa bàn vùng sâu, vùng xa; tham gia 
xây dựng và phát triển cộng đồng, giải quyết 
các vấn đề xã hội của địa phương, góp phần 
xây dựng Bình Thuận ngày càng giàu đẹp và 
văn minh./. 

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

 (ngày 5 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-
dich-tinh-nguyen-he-2021/binh-thuan-trien-

khai-hang-loat-cong-trinh-phan-viec-ra-
quan-chien-dich-tntn-he

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

CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TẶNG QUÀ TẠI KHU CÁCH LY 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

gày 18/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội 
Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận và chùa Liên Hoa 

đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến 
sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ và 
người dân cách ly y tế tập trung tại Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục 
thường xuyên của huyện. 

Đoàn tặng quà cho các lực lượng tại khu cách ly. 

Đoàn công tác tặng vật tư y tế như khẩu 
trang, nước sát khuẩn và tiền mặt cho các 
lực lượng và người dân. Trước đó, Hội Chữ 
thập đỏ huyện, Hội Chữ thập đỏ xã Hàm 
Chính và Đại đức Thích Giác Trí, Tịnh thất 
Phước Huệ, xã Hàm Chính đến thăm, động 
viên và tặng 20 thùng mì tôm, 30 thùng nước 
khoáng, 10 thùng sữa. Những món quà ý 

nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm, tình 
cảm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 
các cơ sở thờ tự đối với cán bộ, chiến sĩ, 
nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Qua đó 
động viên mọi người nỗ lực, cố gắng thực 
hiện nhiệm vụ. 

Hiện huyện Hàm Thuận Bắc đã chuẩn bị 
3 cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 
xuyên, Trường phổ thông dân tộc nội trú 
Hàm Thuận và Trường phổ thông dân tộc 
nội trú tỉnh với 460 giường. Từ đầu đợt dịch 
thứ 4 đến nay, Cơ sở cách ly tập trung số 1 
tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo 
dục thường xuyên đã tiếp nhận cách ly 21 
ngày theo quy định cho 36 trường hợp, hiện 
còn cách ly 15 người. Tình hình sức khỏe 
của các công dân được cách ly ổn định, đã 
xét nghiệm đều âm tính với Covid-19. 

Thanh Văn – Hải Vương // 
https://baoquankhu7.vn.- 2021  

(ngày 19 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/cac-doan-the-
huyen-ham-thuan-bac-tang-qua-tai-khu-
cach-ly-phong-chong-dich--180011214-

0023318s36610gs 

 

N 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-tinh-nguyen-he-2021/binh-thuan-trien-khai-hang-loat-cong-trinh-phan-viec-ra-quan-chien-dich-tntn-he
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-tinh-nguyen-he-2021/binh-thuan-trien-khai-hang-loat-cong-trinh-phan-viec-ra-quan-chien-dich-tntn-he
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-tinh-nguyen-he-2021/binh-thuan-trien-khai-hang-loat-cong-trinh-phan-viec-ra-quan-chien-dich-tntn-he
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-tinh-nguyen-he-2021/binh-thuan-trien-khai-hang-loat-cong-trinh-phan-viec-ra-quan-chien-dich-tntn-he
https://baoquankhu7.vn/cac-doan-the-huyen-ham-thuan-bac-tang-qua-tai-khu-cach-ly-phong-chong-dich--180011214-0023318s36610gs
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https://baoquankhu7.vn/cac-doan-the-huyen-ham-thuan-bac-tang-qua-tai-khu-cach-ly-phong-chong-dich--180011214-0023318s36610gs
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CHIẾN DỊCH HÀNH QUÂN XANH PHÁT HUY SỨC TRẺ ĐVTN LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

iễn ra được gần 01 tháng, Chiến dịch 
Hành quân xanh của thanh niên lực 
lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận đã 

đóng góp chung cho Chiến dịch TNTN hè 
nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. 

 

Năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn lại lên 
Chiến dịch “Hành quân xanh” lại được triển 
khai trong khối lược lượng vũ trang với nhiều 
hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Chiến dịch 
Hành quân xanh là dịp để các chiến sỹ trẻ 
phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, 
cống hiến sức trẻ của mình vào sự nghiệp 
bảo vệ quốc phòng an ninh. 

Năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 có 
những diễn biến phức tạp, Chiến dịch “Hành 
quân xanh” đã không tổ chức lễ ra quân tập 
trung mà thay vào đó là sự linh hoạt chia nhỏ 
đội hình thực hiện các công trình phần việc 
cụ thể. Theo đó đã có hơn 100 đội hình tình 
nguyện được thành lập với sự tham gia của 
750 lượt chiến sỹ tình nguyện với tổng giá trị 
lên đến 700 triệu đồng. 

 

Trong những tuần đầu tiên của chiến dịch 
đã tổ chức 20 đợt tuyên truyền phòng chống 
tội phạm và tệ nạn ma túy; phòng cháy chữa 
cháy, phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ 
em; tăng cường các hoạt động tuyên truyền 

hạn chế sử dụng túi nilon và tăng cường sử 
dụng các sản phẩm thân thiện với môi 
trường; thực hiện thu gom được hơn 05 tấn 
rác thải các loại, xây dựng 03 ngôi nhà nhân 
ái, trao tặng 529 phần quà cho các gia đình 
chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thực 
hiện 02 công trình “Ánh sáng an ninh” lắp đặt 
cụm đèn năng lượng mặt trời; trồng 5.000 
cây xanh góp phần xây dựng một Bình 
Thuận xanh; thường xuyên thăm tặng quà 
động viên các chiến sĩ tham gia trực tại các 
chốt kiểm dịch; thực hiện tốt công tác phục 
vụ hậu cần tại các khu cách ly;… 

Đặc biệt, Đoàn thanh niên Công an tỉnh 
đã có những hoạt động đi đầu trong chiến 
dịch như: triển khai công trình “Kính chống 
giọt bắn”tặng 1.000 kính chống giọt bắn cho 
lực lượng tuyến đầu chống dịch; triển khai 
mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy chai thủy tinh” 
góp phần tuyên truyền người dân và các em 
học sinh hạn chế sử dụng rác thải nhựa; 
công trình “Camera an ninh – phòng chống 
tội phạm” góp phần đảm bảo an ninh trật tự 
tại địa phương có điểm nóng an ninh trật tự; 
thực hiện công trình “Bức tường biết nói” 
tuyên truyền các tệ nạn ma túy; đến từng gia 
đình các cụ già neo đơn, di chuyển khó khăn 
tiến hành cấp căn cước công dân;… 

 

Đoàn thanh niên Biên phòng tỉnh và Đoàn 
thanh niên Quân sự tỉnh cũng có những 
đóng góp chung vào chiến dịch như: thực 
hiện tốt các công tác hậu cần tại khu cách li 
tập trung; triển khai xây dựng nhà 0 đồng, 

D 
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nhà nghĩa tình đồng đội;duy trì các đội hình 
đảm bảo trật tự an toàn xã hội; luôn sẵn 
sàng lực lượng khi có sự điều động tăng 
cường tại các chốt kiểm dịch, các khu cách 
li,… 

Chiến dịch Hành quân xanh tuy mới diễn 
ra gần 1 tháng nhưng những công trình phần 
việc đóng góp vào Chiến dịch thanh niên tình 
nguyện hè 2021 tỉnh Bình Thuận là không hề 

nhỏ càng khắc họa rõ nét hơn tinh thần tình 
nguyện xung kích của người chiến sỹ lực 
lượng vũ trang./. 

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

(ngày 27 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hanh-quan-
xanh/binh-thuan-chien-dich-hanh-quan-xanh-

phat-huy-suc-tre-dvtn-luc-luong-vu-trang

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

CÔNG AN BÌNH THUẬN TRAO NHÀ NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI  

ừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, 
Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 
trao tặng nhà"Nghĩa tình đồng đội" 

cho đồng chí Đại úy Đậu Xuân Thuần, cán 
bộ Đội hướng dẫn điều tra tội phạm xâm 
phạm về an ninh trật tự, phòng Cảnh sát 
hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận. 

Đồng chí Đậu Xuân Thuần công tác, gắn 
bó tại Phòng Cảnh sát hình sự gần 10 năm. 
Trong quá trình công tác, đồng chí Thuần 
luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Gia đình đồng chí Thuần có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. 

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Tuận 
trao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình Đại úy 
Đậu Xuan Thuần 

Căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" được xây 
dựng tại khu phố 13, phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết với tổng diện tích 72 
mét vuông; tổng kinh phí xây dựng gần 400 
triệu đồng, trong đó, cán bộ chiến sĩ, Hội phụ 

nữ phòng Cảnh sát hình sự và các mạnh 
thường quân đóng góp, tài trợ. 

Việc trao tặng nhà tình đồng đội thể hiện 
tinh thần tương thân tương ái của toàn thể 
cán bộ, chiến sĩ đơn vị, qua đó giúp đồng chí 
đồng đội ổn định cuộc sống, yên tâm công 
tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao. 

Đây là công trình trong chuỗi hoạt động 
nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực 
lượng Cảnh sát hình sự và là công trình 
chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

Căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" được xây 
dựng tại khu phố 13, phường Phú Thủy, 
thành phố Phan Thiết với tổng diện tích 72 
mét vuông; tổng kinh phí xây dựng gần 400 
triệu đồng, trong đó, cán bộ chiến sĩ, Hội phụ 
nữ phòng Cảnh sát hình sự và các mạnh 
thường quân đóng góp, tài trợ. 

Việc trao tặng nhà tình đồng đội thể hiện 
tinh thần tương thân tương ái của toàn thể 
cán bộ, chiến sĩ đơn vị, qua đó giúp đồng chí 
đồng đội ổn định cuộc sống, yên tâm công 
tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 
giao. 

Đây là công trình trong chuỗi hoạt động 
nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực 
lượng Cảnh sát hình sự và là công trình 
chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

Văn Hoàng // http://cand.com.vn.- 2021 
(ngày 8 tháng 6) 

 http://cand.com.vn /nhip-cau-nhan-
ai/trao-nha-nghia-tinh-dong-doi-644983/  

V 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hanh-quan-xanh/binh-thuan-chien-dich-hanh-quan-xanh-phat-huy-suc-tre-dvtn-luc-luong-vu-trang
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ĐẤU GIÁ 2 CÂY LAN QUÝ ĐƯỢC 580 TRIỆU ĐỒNG ỦNG HỘ QUỸ 
PHÒNG CHỐNG COVID-19 

hủ vườn lan Tuyên Võ ở tỉnh Bình 
Thuận đã ủng hộ toàn bộ số tiền 580 
triệu đồng thu về từ việc bán đấu giá 

2 cây lan quý cho Quỹ phòng chống Covid-
19. 

Anh Tuyên và gia đình đã tặng toàn bộ số tiền 580 
triệu đồng từ việc bán đấu giá 2 cây lan quý cho Quỹ 
phòng chống dịch Covid-19 

Ngày 22-6, đại diện Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, 
đơn vị vừa tiếp nhận số tiền 580 triệu đồng 
từ ông Võ Thành Tuyên (chủ vườn lan 
Tuyên Võ, thị xã La Gi) ủng hộ vào quỹ 
phòng chống Covid-19. 

Ông Võ Thành Tuyên cho biết: "Trước 
tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp 
trên cả nước, tôi đã tổ chức bán đầu giá 2 
cây hoa lan hồng minh châu và thu về được 
số tiền 580 triệu đồng. Với mong muốn góp 
một chút công sức để cùng cả nước chung 
tay đẩy lùi đại dịch, tôi đã ủng hộ toàn bộ số 
tiền này vào quỹ phòng chống Covid-19". 

Trước hành động đầy ý nghĩa này, Chủ 
tịch UBND thị xã La Gi đã tặng giấy khen cho 
anh Tuyên vì đã chung tay, góp sức phòng 
chống dịch Covid-19. 

Được biết, anh Tuyên và gia đình thường 
xuyên giúp đỡ về vật chất cho nhiều hộ gia 
đình khó khăn không chỉ trên địa bàn, mà ở 
nhiều tỉnh thành trong cả nước. 

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

 (ngày 22 tháng 6) 

https://www.sggp.org.vn/dau-gia-2-cay-
lan-quy-duoc-580-trieu-dong-ung-ho-quy-

phong-chong-covid19-740741.html 

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

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG ĐOÀN VIÊN, 
THANH THIẾU NHI BÌNH THUẬN 

hân Ngày truyền thống Thi đua yêu 
nước 11/6, hôm nay, Tỉnh Đoàn và 
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình 

Thuận đã ký kết chương trình phối hợp “Đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu 
dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến 
giai đoạn 2021 - 2026”. 

 Chương trình phối hợp được ký kết với 
mục đích tạo động lực thúc đẩy thực hiện có 
hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước 
gắn với các phong trào hành động cách 
mạng trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò xung 
kích, tình nguyện, sáng tạo của đội ngũ cán 
bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước, 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng an ninh trên địa bàn. Đồng thời, phát 
hiện, tuyên dương, khen thưởng các điển 
hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu 
nước do tổ chức Đoàn, Hội, Đội phát động 
và triển khai. 

 

C 

N 
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https://www.sggp.org.vn/dau-gia-2-cay-lan-quy-duoc-580-trieu-dong-ung-ho-quy-phong-chong-covid19-740741.html
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Chương trình phối hợp tập trung vào 3 
nhóm nội dung chính: Thứ nhất, phối hợp 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công 
tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đoàn 
viên, thanh thiếu nhi. Theo đó, hai bên sẽ 
đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí 
Minh về thi đua yêu nước và các phong trào 
thi đua qua các thời kỳ tới cán bộ, đoàn viên, 
thanh thiếu nhi; tập trung tuyên truyền các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ 
chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi 
kinh nghiệm về các phong trào thi đua; lồng 
ghép các nội dung công tác thi đua, khen 
thưởng vào các hoạt động, các buổi sinh 
hoạt của các cán bộ Đoàn, Hội, Đội từ cơ 
sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn. Phối hợp với các cơ quan báo chí, 
khai thác các kênh thông tin để tuyên truyền 
về các cuộc vận động, các phong trào thi 
đua yêu nước nói chung và của tuổi trẻ nói 
riêng.  

Thứ hai, phối hợp tổ chức các phong trào 
thi đua của Đoàn, Hội, Đội và phát huy vai 
trò xung kích của tuổi trẻ trong phong trào 
“Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay xây dựng 
nông thôn mới và đô thị văn minh”. Theo đó, 
hai bên sẽ phối hợp hướng dẫn, đôn đốc tổ 
chức triển khai hiệu quả các cuộc vận động, 
các phong trào thi đua, trọng tâm là các 
phong trào hành động cách mạng của Đoàn 
và các chương trình đồng hành với thanh 
niên gắn với thực hiện có hiệu quả các 
phong trào thi đua do Trung ương Đoàn, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động. Tổ chức bồi 
dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận 
thức và năng lực của đội ngũ cán bộ, đoàn 
viên, thanh thiếu nhi về kỹ năng tổ chức và 
tham gia các phong trào thi đua. Định kỳ phối 
hợp tổ chức đánh giá, kiểm tra, giám sát, 
giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, 
mô hình hiệu quả trong triển khai các phong 
trào thi đua yêu nước và trong phong trào thi 

đua của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội để học 
tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng. 

Thứ ba, phối hợp làm tốt công tác phát 
hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng 
các điển hình tiên tiến. Hằng năm, trong các 
đợt hoạt động thi đua (Tháng Thanh niên, 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, tổng 
kết năm), Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Hội Liên 
hiệp thanh niên tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội 
Thầy thuốc tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh lựa chọn 
các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 
trong phong trào thi đua của Đoàn, Hội, Đội 
để đề nghị khen thưởng của UBND tỉnh, 
Trung ương. Đối với các trường hợp có 
thành tích xuất sắc trong các phong trào thi 
đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban Nhân 
dân tỉnh, Trung ương Đoàn phát động, Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh phối hợp, xem xét, thống nhất 
trình đề nghị khen thưởng với hình thức cao. 

 

Trong khuôn khổ chương trình, Thường 
trực Tỉnh Đoàn đã tặng hoa chúc mừng Ban 
Thi đua Khen thưởng tỉnh nhân kỷ niệm 73 
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu 
gọi thi đua ái quốc”./. 

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

 (ngày 11 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-
giao-duc/day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-
nuoc-trong-doan-vien-thanh-thieu-nhi-binh-

thuan

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

FISHERMEN SHOW: HUYỀN THOẠI LÀNG CHÀI 

ishermen Show: Huyền thoại làng 
chài” mang đậm nét đẹp văn hóa 
làng chài, kết hợp giữa nghệ thuật 

vũ kịch đương đại, hiệu ứng ánh sáng và 
nhạc nước công nghệ cao. Đây là điểm nhấn 
độc đáo của du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, “F 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-doan-vien-thanh-thieu-nhi-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-doan-vien-thanh-thieu-nhi-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-doan-vien-thanh-thieu-nhi-binh-thuan
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/cong-tac-giao-duc/day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-doan-vien-thanh-thieu-nhi-binh-thuan
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là một trải nghiệm mới lạ, một lựa chọn yêu 
thích của du khách khi đến với nơi biển 
xanh, cát trắng, nắng vàng.  

Vở diễn 70 phút đã tái hiện những điển 
tích xưa, cuộc sống bình dị của người dân 
chài, câu chuyện tình của chàng dân chài 
người Kinh và cô gái Chăm trên đồi Cát Bay 
Mũi Né, những phong ba bão tố, những khắc 
nghiệt từ thiên nhiên trên biển mà chàng trai 
người kinh- đại diện cho người dân làng chài 
Phan Thiết phải đối mặt và vượt qua, lễ hội 
Cầu Ngư... Vở diễn đề cao sự cần cù hăng 
say lao động, dũng cảm đối mặt với phong 
ba bão táp của những ngư dân bền bỉ chinh 
phục biển cả. 

Fishermen Show là chương trình biểu diễn về làng 
chài trên sân khấu nhạc nước đầu tiên và duy nhất tại 
Việt Nam. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP 

Hình ảnh những chàng trai vùng biển mang màu da 
ngăm rám nắng. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP 

Tình yêu đôi lứa quyến luyến trước mỗi chuyến ra 
khơi của các chàng trai cô gái miền biển. Ảnh: Đặng 
Kim Phương/VNP 

Ngư cụ truyền thống của người Việt được tái hiện trên 
sân khấu. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP 

Cuộc sống làng chài dù vất vả nhưng rất hạnh 
phúc. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP 

Vũ khúc tôn thờ thần Shiva. Ảnh: Đặng Kim 
Phương/VNP 

Chuyện tình lãng mạn của chàng dân chài người Kinh 
và cô gái người Chăm trên đồi Cát Bay. Ảnh: Đặng 
Kim Phương/VNP 
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Chinh phục biển cả và mưu cầu hạnh phúc của những 
ngư dân miền biển. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP 

Sự hòa hợp của biển và người nơi làng chài Phan 
Thiết và lễ hội đua thuyền. Ảnh: Đặng Kim 
Phương/VNP 

Những cô gái làng chài đẹp và duyên dáng đưa tiễn 
chồng ra khơi. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP 

Niềm khát khao đợi chờ chồng về trong mỗi chuyến 
ra khơi. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP 

Công việc làm muối được tái hiện trên sân khấu. Ảnh: 
Đặng Kim Phương/VNP 

Lễ hội của người Chăm được tái hiện ở Fishermen 
Show. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP  

 

Điểm độc đáo của Fishermen Show là sân 
khấu nhạc nước lập trình với các ống phun 
nước kỹ thuật số được đẩy áp lực cao bởi 
các bơm chìm công suất lớn. Bên cạnh đó, 
ánh sáng và màu sắc của sân khấu cũng 
được đầu tư kỹ lưỡng bằng hàng ngàn đèn 
LED 256 màu. Người xem sẽ mãn nhãn khi 
thưởng thức những hiệu ứng đặc biệt từ sân 
khấu nhạc nước với các màn nước khổng 
lồ, các cột sóng biển dâng cao, đuổi theo 
nhau… tái tạo cảnh làng chài và biển cả. 
Xuyên suốt Show diễn, các cảnh trí đều 
được dàn dựng và chuyển cảnh bằng máy 
phóng nền Panasonic công nghệ DLP 
(digital light processing) xử lý ánh sáng bằng 
kỹ thuật số, đặc chiếu trên phông màn hình 
nước bán nguyệt. 
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Với lời dẫn chuyện bằng tiếng Anh (có 
phụ đề tiếng Việt, Nga, Hoa) giữa các màn 
biểu diễn và sự thể hiện xuất sắc cảm xúc 
của nhân vật bằng những vũ đạo đương đại, 
du khách quốc tế có thể cảm nhận dễ dàng 
nội dung của Show nghệ thuật đặc sắc này. 
Show diễn là thành quả của sự đầu tư 
nghiêm túc ngay trong những chi tiết nhỏ 
nhất từ nội dung như lời bài hát, lời thoại, 
diễn xuất của các diễn viên cho đến hình 
thức như phục trang, đạo cụ, hiệu ứng âm 
thanh, ánh sáng, khói, lửa, nước… dưới bàn 
tay tài ba của những nhà thiết kế chuyên 
nghiệp, đầy sáng tạo trong và ngoài nước. 

Fishermen Show có tổng chi phí đầu tư 
lên đến hơn 2 triệu USD, với khoảng 60 
người bao gồm ê kíp diễn viên, vũ công địa 
phương, nhóm đạo diễn, biên kịch, biên đạo, 

thiết kế, phục trang, âm thanh, ánh sáng, 
hiệu ứng sân khấu, dẫn chuyện, lồng tiếng. 

Huyền thoại làng chài lột tả khao khát 
chinh phục biển cả và mưu cầu hạnh phúc 
của những ngư dân miền biển, gây ấn tượng 
mạnh và sâu sắc trong lòng người xem./. 

 Vở diễn 70 phút tái hiện lại bức tranh 
sống động về đời sống văn hóa của người 
dân làng chài. Ảnh: Đặng Kim Phương/VNP 

 
Đặng Kim Phương // 

https://vietnam.vnanet.vn.- 2021 
 (ngày 18 tháng 6) 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/fis
hermen-show-huyen-thoai-lang-

chai/487975.html

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

NGƯỜI LÍNH QUÂN HÀM XANH GIỮ CHO BIỂN MÃI XANH 

ỗi tấc đất biển, đảo luôn gắn liền với 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, công 
tác của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên 

khu vực biên giới biển. Đối với các đơn vị 
BĐBP đóng quân trên tuyến biên giới biển, 
việc thi đua đẩy mạnh các hoạt động thiết 
thực, chung tay thu gom rác thải nhựa để 
làm sạch bãi biển, giữ cho môi trường biển 
mãi xanh là một trong những nhiệm vụ 
thường xuyên, liên tục. 

Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp 
với Đoàn xã Tam Thanh ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, 
tổng dọn vệ sinh tại khu vực cột cờ chủ quyền huyện Phú 
Quý. Ảnh: Huỳnh Phong 

Những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi 
trường nói chung, môi trường biển nói riêng 
không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà đã 
trở thành vấn đề toàn cầu, cản trở sự phát 
triển kinh tế-xã hội của mọi quốc gia. Trước 
những thách thức đó, các đơn vị BĐBP đóng 

quân trên tuyến biên giới biển đã thường 
xuyên giáo dục để cán bộ, chiến sĩ cũng như 
người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
về bảo vệ môi trường biển. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, 
BĐBP Bình Thuận đóng quân ở huyện Phú 
Quý, tỉnh Bình Thuận. Những năm qua, đơn 
vị luôn thực hiện tốt chương trình “Hãy làm 
sạch biển”, chống rác thải nhựa và thực hiện 
tốt phong trào “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật 
xanh”. Cùng với đó, Đoàn thanh niên Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý còn 
hăng hái thực hiện chiến dịch “Thanh niên 
tình nguyện Hè làm sạch bờ biển”, tổng dọn 
vệ sinh bờ biển vào dịp cuối tuần. 

Trung úy Huỳnh Thanh Phong, Đội 
trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên 
phòng cửa khẩu cảng Phú Quý cho biết: 
“Thời gian qua, tuổi trẻ Đồn Biên phòng cửa 
khẩu cảng Phú Quý luôn đẩy mạnh thực 
hiện chương trình “Hãy làm sạch biển”, phấn 
đấu có nhiều mô hình hiệu quả để góp phần 
xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-
đẹp. Mỗi đoàn viên, thanh niên còn tích cực 
tuyên truyền, vận động nhân dân, ngư dân 
thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, cùng 
chung tay bảo vệ môi trường. 

M 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/fishermen-show-huyen-thoai-lang-chai/487975.html
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/fishermen-show-huyen-thoai-lang-chai/487975.html
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/fishermen-show-huyen-thoai-lang-chai/487975.html
https://www.bienphong.com.vn/nguoi-linh-quan-ham-xanh-giu-cho-bien-mai-xanh-post440645.html
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Đặc biệt, đơn vị đã triển khai “Ngày thứ 
Bảy, Chủ nhật xanh”, phối hợp cùng đoàn 
thanh niên 2 xã là Tam Thanh và Long Hải 
tập trung xử lý rác thải tại bãi biển Lạch Chỏi, 
thôn Triều Dương, xã Tam Thanh và Bãi 
Láng của xã Long Hải. Sau khi thu gom, xử 
lý rác thải, chúng tôi còn vận động, tổ chức 
trồng cây xanh ven bờ biển”. 

Đến với đảo Phú Quý vào mỗi dịp cuối 
tuần của tuần đầu tháng, trên các ngả 
đường, thôn, xóm đến khu làng chài, ai nấy 
đều thấy màu xanh quân phục của người 
lính Biên phòng xen lẫn màu xanh của thanh 
niên tình nguyện các xã, cùng nhau thu gom 
rác, vận chuyển rác, rồi mang rác đi phân 
loại và tiêu hủy. 

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng 
cửa khẩu cảng Phú Quý đã phối hợp với địa 
phương dọn vệ sinh được hơn 10km bờ 
biển, gần 15km kênh mương, đường thôn, 
xóm, khu phố, thu gom hơn 1,5 tấn rác thải 
các loại. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên 
của đơn vị vừa làm vệ sinh, vừa phân loại 
nhựa tái chế đưa vào mô hình “Ngôi nhà 
xanh” và quy đổi mỗi đợt được hơn 3 triệu 
đồng. Số tiền trên được đơn vị hỗ trợ các em 

nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong chương 
trình “Nâng bước em tới trường” của đơn vị. 

Đồng chí Huỳnh Thanh Liểm, Bí thư Đoàn 
xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, một trong 
những đơn vị kết nghĩa với Đồn Biên phong 
cửa khẩu cảng Phú Quý chia sẻ: “Đảo Phú 
Quý là điểm du lịch thu hút nhiều du khách 
trong và ngoài nước đến thăm quan du lịch. 
Trong những năm qua, Đoàn thanh niên Đồn 
Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý luôn 
phối hợp với Đoàn xã Tam Thanh và các cơ 
quan, ban ngành làm cho môi trường biển 
ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Không 
những làm sạch bờ biển bằng cách thu gom, 
xử lý rác thải, chúng tôi còn vận động trồng 
cây xanh xung quanh bờ biển, trưng biển, 
bảng tuyên truyền để nâng cao ý thức cho 
người dân cũng như khách du lịch về việc 
giữ gìn môi trường trong lành, chung tay bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. 

Kim Nhượng // 
https://www.bienphong.com.vn.- 2021 

(ngày 13 tháng 6) 

https://www.bienphong.com.vn/nguoi-
linh-quan-ham-xanh-giu-cho-bien-mai-

xanh-post440645.html

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

NHỮNG PHẦN QUÀ Ý NGHĨA, CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI NGƯỜI DÂN 
KHU VỰC PHONG TỎA 

iên quan đến các trường hợp mắc 
COVID-19 ghi nhận trên địa bàn, nhiều 
khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

thực hiện lệnh cách ly, phong tỏa toàn khu 
vực như: Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bình Thuận; Khu C - Chung cư Văn Thánh, 
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết; 
Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong… 

Chuyển nhu yếu phẩm đến cho người dân đang cách ly tại 
khu C, chung cư Văn Thánh, phường Phú Tài, thành phố 
Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Các cấp, các ngành huy động các nguồn 
lực hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, thực 
phẩm thiết yếu cho người dân trong các khu 
vực phong tỏa, bảo đảm an sinh xã hội và 
giúp người dân an tâm chống dịch. 

Tại Khu C, Chung cư Văn Thánh, phường 
Phú Tài, thành phố Phan Thiết, hiện có 60 
hộ dân với khoảng 130 người đang thực 
hiện lệnh phong tỏa vì có liên quan đến 
BN14252 và BN14266 mắc COVID-19. 
Ngay trong đêm 23/6 người dân trong toàn 
bộ Khu C được yêu cầu không ra khỏi nhà, 
nhà cách ly với nhà… để công tác phòng, 
chống dịch đem lại hiệu quả. Thấu hiểu sự 
khó khăn của người dân nơi đây, sáng 
26/6,  Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 
tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trao tặng quà 
cho các hộ dân nơi đây. Cụ thể, đoàn đã trao 

L 

https://www.bienphong.com.vn/nguoi-linh-quan-ham-xanh-giu-cho-bien-mai-xanh-post440645.html
https://www.bienphong.com.vn/nguoi-linh-quan-ham-xanh-giu-cho-bien-mai-xanh-post440645.html
https://www.bienphong.com.vn/nguoi-linh-quan-ham-xanh-giu-cho-bien-mai-xanh-post440645.html
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tặng nhiều phần quà gồm các nhu yếu phẩm 
thiết yếu như: gạo, trứng, sữa, mỳ tôm và 
100 hộp khẩu trang y tế… Những món quà 
này tuy giá trị không lớn, không chỉ mang 
đến niềm vui mà đó còn là nguồn động viên, 
khích lệ người dân thêm mạnh mẽ để vượt 
qua những khó khăn trước mắt. 

Tương tự, Khoa Sản- Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong 
cũng thực hiện phong tỏa để phòng dịch. 
Toàn bộ cán bộ, nhân viên, người bệnh và 
thân nhân chấp hành thực hiện cách ly. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình 
Thuận, từ nguồn chung tay hỗ trợ của các 
nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cung cấp đầy 
đủ suất ăn mỗi ngày 3 lần cho toàn bộ nhân 
viên, bệnh nhân, thân nhân đang thực hiện 
phong tỏa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 
Trung tâm y tế huyện Tuy Phong trong 2 
ngày qua. Cụ thể, mỗi ngày, tại Bệnh viện 
tỉnh cung cấp gần 4.800 suất ăn và Trung 
tâm y tế huyện Tuy Phong 600 suất. 

Bà Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cho biết: Đây là 
hoạt động có ý nghĩa, góp phần động viên 
các công dân bị cách ly để phòng, chống 
dịch COVID-19 yên tâm thực hiện tốt các 
quy định trong khu cách ly. Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động 
các nhà hảo tâm hỗ trợ về lương thực, thực 
phẩm và nhu yếu phẩm, góp phần chia sẻ 
khó khăn, động viên người dân trong khu 
cách ly, cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. 

Chuyển nhu yếu phẩm đến cho người dân đang cách ly tại 
khu C, chung cư Văn Thánh, phường Phú Tài, thành phố 
Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, tính đến ngày 26/6, toàn tỉnh đã tiếp 
nhận tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng/48 tỷ đăng 

ký ủng hộ. Trước diễn biến phức tạp của 
dịch COVID-19, nhiều tổ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp và một số hộ gia đình trong và 
ngoài tỉnh Bình Thuận đã chủ động hỗ trợ 
tiền, vật tư y tế, lương thực cho các đơn vị, 
lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, 
chống dịch và người dân trong khu vực cách 
ly. Hy vọng với sự sẻ chia, chung tay của cả 
cộng đồng, đội ngũ y bác sỹ, cán bộ, chiến 
sĩ và người dân Bình Thuận sẽ vững tâm 
hơn để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chiến 
thắng dịch COVID- 19. 

Liên quan đến các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trưa 
26/6, Sở Y tế Bình Thuận phát đi thông báo 
về việc tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám, 
chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để 
phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước đó, ngày 24/6,  Sở Y tế đã tạm 
ngưng tiếp nhận khám, chữa bệnh để 
phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên 
xét thấy cần có thêm thời gian để điều tra, 
xét nghiệm tầm soát đảm bảo an toàn cho 
công tác phòng, chống dịch nên Sở Y tế 
quyết định tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận 
người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh trong thời gian 4 ngày tiếp 
theo tính từ 0 giờ ngày 27/6. 

Tính đến trưa 26/6, Bình Thuận có 5 
trường hợp mắc COVID- 19. Ngay sau khi 
phát hiện ca mắc, tỉnh đã thực hiện giãn 
cách xã hội thời gian 14 ngày theo Chỉ thị số 
15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ toàn 
thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong. 
Các địa điểm có trường hợp bệnh đến và 
sinh sống đã được tiến hành phong tỏa, 
phun khử khuẩn. Hiện tất cả các bệnh nhân 
đều có sức khỏe bình thường, trong đó 2 
trường hợp (BN14252, BN14266) đang 
được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, 3 
trường hợp (BN14263, BN14264, BN14265) 
đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Tuy 
Phong. 

Hồng Hiếu // https://baotintuc.vn/.- 2021 
(ngày 26 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-thuan-
nhung-phan-qua-y-nghia-chia-se-kho-khan-voi-

nguoi-dan-khu-vuc-phong-toa-
20210626153335436.htm

https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-thuan-nhung-phan-qua-y-nghia-chia-se-kho-khan-voi-nguoi-dan-khu-vuc-phong-toa-20210626153335436.htm
https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-thuan-nhung-phan-qua-y-nghia-chia-se-kho-khan-voi-nguoi-dan-khu-vuc-phong-toa-20210626153335436.htm
https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-thuan-nhung-phan-qua-y-nghia-chia-se-kho-khan-voi-nguoi-dan-khu-vuc-phong-toa-20210626153335436.htm
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BÌNH THUẬN: THĂM, TẶNG QUÀ CÁC ĐỘI TÌNH NGUYỆN 
“TIẾP SỨC MÙA THI” 

gày 10/6, Thường trực Tỉnh đoàn 
Bình Thuận đã đến thăm, tặng quà và 
động viên đội hình thanh niên tình 

nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 tại Hội 
đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT 
Phan Bội Châu, TP Phan Thiết và trường 
THPT Lương Thế Vinh, huyện Hàm Thuận 
Nam. 

Tại đây, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó 
Bí thư thường trực Tỉnh đoàn đã ân cần 
thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên, 
khích lệ và biểu dương tinh thần các tình 
nguyện viên làm nhiệm vụ “Tiếp sức mùa 
thi”; những thuận lợi, khó khăn trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ “Tiếp sức mùa thi”.  

 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Quốc Huy 
cũng dặn dò các tình nguyện viên tiếp tục 
tuyên truyền đến thí sinh và người nhà các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh đoàn, đồng 
chí Nguyễn Quốc Huy gửi tặng đến các đội 
hình tình nguyện những phần quà ý nghĩa 
gồm khẩu trang, nước uống, bánh kẹo và 

các vật dụng thiết yếu phục vụ hoạt động 
Tiếp sức mùa thi. Qua đó, mong muốn các 
bạn tình nguyện viên phối hợp tốt các ngành 
liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ 
cho các sỹ tử tham gia kỳ thi tuyển sinh vào 
lớp 10 năm học 2021 - 2022 đạt kết quả cao 
nhất. 

 

Năm nay, Tỉnh đoàn Bình Thuận chỉ đạo 
thành lập 34 đội hình tình nguyện “Tiếp sức 
mùa thi” trên toàn tỉnh. Các đội hình chủ 
động vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ 
thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2021 và kỳ thi tuyển 
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022; 
đồng thời triển khai hiệu quả các mô hình 
“01 sinh viên hỗ trợ 01 thí sinh”, mô hình 
“Taxi miễn phí”, mô hình “Tiếp sức kiểu mẫu” 
để hỗ trợ các thí sinh./. 

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

 (ngày 10 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/tiep-suc-
mua-thi/binh-thuan-tham-tang-qua-cac-doi-

tinh-nguyen-%E2%80%9Ctiep-suc-mua-
thi%E2%80%9D

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

TRIỂN LÃM TRANH CỔ ĐỘNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY 
BÁC HỒ TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 

áng 2/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi 
nhánh tỉnh Bình Thuận, Triển lãm 
tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về 

dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) đã 
mở cửa phục vụ nhu cầu thưởng lãm, 
nghiên cứu của người dân địa phương và 
du khách. 

N 

S 
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Người dân xem triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 110 
năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại 
khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình 
Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN 

Triển lãm do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Thuận tổ chức.  

Theo đó, 65 tranh cổ động được sắp xếp, 
bố trí tại công viên bảo tàng, khu di tích 
Trường Dục Thanh và dọc đường Trưng 
Nhị. Đây là những tác phẩm xuất sắc của 
các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên 
trên toàn quốc, được tuyển chọn từ cuộc thi 
sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về dịp 
kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 
đường cứu nước do Cục Văn hóa cơ sở tổ 
chức trước đó.  

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm 
nhằm giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến 
cán bộ, đảng viên, nhân dân về cuộc đời và 
sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở 
niên thiếu đến lúc vào Sài Gòn, lên tàu 
Amiral Latouche Treville ra nước ngoài tìm 
con đường cứu dân, cứu nước. 

Cuộc đời của Người gắn liền với sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, lãnh đạo toàn 
dân kháng chiến, giành độc lập, tự do, hòa 
bình và thống nhất đất nước.  

Bên cạnh đó, các tác phẩm còn phản ánh 
những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử 
của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản 
Việt Nam; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, 
khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách của Người.  

Triển lãm là dịp để mỗi người hiểu sâu 
sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp Cách 
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 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 học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh 
Bình Thuận bố trí sẵn dung dịch sát khuẩn 
tại các cổng ra, vào. Các bức tranh được 
sắp xếp giãn cách và khử khuẩn khu vực 
trưng bày. 

Bảo tàng tổ chức đón tiếp, hướng dẫn 
khách tham quan với số lượng không quá 
10 người mỗi đoàn, bảo đảm giữ khoảng 
cách an toàn, đồng thời khuyến cáo người 
dân và du khách tuân thủ nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 110 năm Ngày Bác 
Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại khuôn viên Bảo tàng 
Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn 
Thanh/TTXVN 

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30/6. 

 

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

 (ngày 2 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/van-hoa/trien-lam-
tranh-co-dong-nhan-dip-ky-niem-110-nam-

ngay-bac-ho-tim-duong-cuu-nuoc-
20210602095333445.htm

 

https://baotintuc.vn/van-hoa/trien-lam-tranh-co-dong-nhan-dip-ky-niem-110-nam-ngay-bac-ho-tim-duong-cuu-nuoc-20210602095333445.htm
https://baotintuc.vn/van-hoa/trien-lam-tranh-co-dong-nhan-dip-ky-niem-110-nam-ngay-bac-ho-tim-duong-cuu-nuoc-20210602095333445.htm
https://baotintuc.vn/van-hoa/trien-lam-tranh-co-dong-nhan-dip-ky-niem-110-nam-ngay-bac-ho-tim-duong-cuu-nuoc-20210602095333445.htm
https://baotintuc.vn/van-hoa/trien-lam-tranh-co-dong-nhan-dip-ky-niem-110-nam-ngay-bac-ho-tim-duong-cuu-nuoc-20210602095333445.htm
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TRƯỜNG DỤC THANH - VẸN NGUYÊN HÌNH BÓNG BÁC HỒ 

ỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm 
đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) 
là cũng tròn 110 năm thầy giáo Nguyễn 

Tất Thành rời mái trường Dục Thanh, Phan 
Thiết (tháng 2/1911) để bắt đầu hành trình 30 
năm bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng 
dân tộc. 

Trường Dục Thanh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Trên hành trình đi tìm đường cứu nước, 
người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính yêu, đã dừng chân dạy học 
tại Bình Thuận. Và đến nay, dẫu thời gian có 
trôi qua khá lâu, nhưng những địa danh, 
những kỷ vật từng lưu dấu hình bóng Bác đã 
và đang được chính quyền và Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận giữ gìn và bảo tồn cẩn thận, với 
tấm lòng tri ân sâu sắc. 

Dục Thanh - ngôi trường mái ngói rêu 
phong cổ kính mãi cho đến hôm nay vẫn 
không có nhiều thay đổi, kể từ lúc thầy giáo 
Nguyễn Tất Thành dừng chân tại đây để dạy 
học cho những học trò nhỏ xứ biển. Cây khế, 
giếng nước và vườn cây vẫn xanh tươi như 
thưở người vẫn chăm sóc, vun tưới. Nhà Ngư, 
Ngọa Du Sào vẫn còn đó. Tại trường Dục 
Thanh, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã dạy 
cho học sinh những bài học đầu đời về tình 
yêu quê hương đất nước, yêu thương con 
người, về trách nhiệm đối với non sông. 
Trường Dục Thanh lưu dấu hình bóng Người. 
Bình Thuận tự hào vì có Bác. Dẫu Người có đi 
xa, nhưng những di sản, kỷ vật và bài học mà 
Người để lại luôn được các thế hệ Nhân dân 
Bình Thuận khắc ghi, giữ gìn và bảo tồn cẩn 
thận. 

Chị Văn Thị Xuân Hưng, Trưởng phòng 
Tuyên truyền, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi 
nhánh tỉnh Bình Thuận cho biết: trường Dục 
Thanh ngày nay đã trở thành điểm tham quan, 
học tập, nghiên cứu của không chỉ riêng cán 
bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong tỉnh mà còn là 
điểm đến của hàng chục ngàn du khách mỗi 

năm. Trường Dục Thanh hiện nay không chỉ 
là nơi lưu giữ những hình ảnh và kỷ vật của 
Bác trong thời gian dừng chân dạy học tại đây, 
mà đã trở thành nơi sinh hoạt chính trị, giáo 
dục lòng yêu quê hương đất nước cho các thế 
hệ người dân Bình Thuận nói riêng và cả nước 
nói chung. Đến ngôi trường cổ kính này, để 
hiểu về Bác hơn, để thể hiện lòng kính yêu đối 
với Bác và tự soi lại mình để sống tốt hơn. 

Cán bộ, chiến sĩ tham quan trường Dục Thanh. 

Du khách tham quan trường Dục Thanh. 

Đất nước đã hòa bình, nhưng tinh thần độc 
lập tự chủ, bản lĩnh dám nghĩ dám làm, dám 
dấn thân của người thanh niên yêu nước 
Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 
mãi mãi là bài học quý báu để cán bộ, chiến sĩ 
LLVT tỉnh Bình Thuận hôm nay vững vàng 
niềm tin trong hành trình xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Hành trình tìm đường cứu nước, 
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa 
yêu nước, về tinh thần tận tụy, hy sinh quên 
mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Di sản tư 
tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của 
Người mãi mãi là tài sản quý báu, là nguồn cổ 
vũ lớn lao đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân 
ta. 

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

 (ngày 5 tháng 6) 

https://baoquankhu7.vn/truong-duc-thanh-
ven-nguyen-hinh-bong-bac-ho-1964737688-

0023124s34510gs 

K 

https://baoquankhu7.vn/truong-duc-thanh-ven-nguyen-hinh-bong-bac-ho-1964737688-0023124s34510gs
https://baoquankhu7.vn/truong-duc-thanh-ven-nguyen-hinh-bong-bac-ho-1964737688-0023124s34510gs
https://baoquankhu7.vn/truong-duc-thanh-ven-nguyen-hinh-bong-bac-ho-1964737688-0023124s34510gs


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2021                                                      -41- 
 

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

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN CHUNG TAY ĐÁNH BAY COVID-19 

rước những diễn biến phức tạp của 
tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

Bình Thuận đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn 
tỉnh triển khai nhiều giải pháp, hoạt động 
tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

ĐVTN tham gia dọn dẹp chuẩn bị khu cách ly tập 
trung 

Toàn tỉnh đã thành lập được 145 đội hình 
thanh niên xung kích tham gia phòng, chống 
dịch với. Với tinh thần không ngại khó, ngại 
khổ, các đội hình tình nguyện đã tham gia 
thực hiện nhiệm vụ ứng trực tại các chốt 
kiểm dịch; tổ chức các hoạt động tham gia 
phòng chống dịch; dọn dẹp các khu cách ly 
tập trung, đảm bảo điều kiện sạch sẽ thoáng 
mát phục vụ các trường hợp cách ly tập 
trung; thực hiện tốt công tác hậu cần tại các 
khu cách ly, địa điểm bị phong tỏa bởi dịch 
bệnh; ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống 
dịch của địa phương...  

 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã thực 
hiện làm 8.500 kính chống giọt bắn trao tặng 

tuyến đầu chống dịch; triển khai mô hình 
"Đổi vỏ chai nhựa lấy khẩu trang y tế", "Hỗ 
trợ người dân thu hoạch nông sản", "Đi chợ 
giúp người dân khu vực cách ly"; trao tặng 
10.000 suất quà gồm trứng gà, gạo, dầu ăn, 
thực phẩm tươi sống... cho các đối tượng bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh; phát 1.000 tờ rơi 
tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân 
đảm bảo an toàn sức khỏe cho người thân 
và gia đình trong mùa dịch; tổ chức thăm 
tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt 
kiểm dịch đảm bảo trực 24/24h. Hệ thống loa 
phát thanh, các trang fanpage, trang mạng 
xã hội do các cấp bộ Đoàn quản lý kịp thời 
đăng tải thông tin chính thống về dịch bệnh 
đến đông đảo đoàn viên thanh niên và người 
dân. 

 

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an 
tỉnh triển khai mô hình làm "Kính chắn giọt 
bắn" trao tặng tuyến đầu chống dịch; Thành 
đoàn Phan Thiết triển khai mô hình "Đổi vỏ 
chai nhựa lấy khẩu trang y tế", "Đi chợ giúp 
người dân khu vực cách ly"; Huyện đoàn 
Tuy Phong triển khai mô hình "Hỗ trợ người 
dân thu hoạch nông sản"; Đoàn Trường Cao 
đẳng Nghề Bình Thuận khai trương câu lạc 
bộ "Thanh niên khởi nghiệp" hỗ trợ học sinh, 
sinh viên về kỹ năng kinh doanh, khởi 
nghiệp, tạo nguồn kinh phí ủng hộ quỹ 
phòng chống Covid-19 và những chương 
trình tình nguyện mùa hè xanh; Đoàn xã Đức 
Hạnh, huyện Đức Linh triển khai mô hình 
"Rửa xe gây quỹ phòng chống Covid"… 

T 
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Với sự tham gia tích cực trong tuyên 
truyền, đóng góp, tuổi trẻ Bình Thuận đã thể 
hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong, tình 
nguyện, góp phần chung tay hạn chế sự lây 
lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho 
chính mình và mọi người./. 

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

 (ngày 28 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-
chong--covid19/tuoi-tre-binh-thuan-chung-

tay-danh-bay-covid-19

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

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN LÀM ĐƯỜNG HOA THANH NIÊN, THU GOM RÁC THẢI 
VÌ ĐÔ THỊ VĂN MINH  

rong ngày ra quân "Chiến sỹ hành động 
vì đô thị văn minh", đoàn viên thanh niên 
tỉnh Bình Thuận đã thực hiện nhiều công 

trình, phần việc ý nghĩa như thực hiện tuyến 
đường hoa thanh niên, thu gom rác thải, giảm 
thiểu rác thải nhựa.  

Ngày 20/6, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức 
đồng loạt ra quân Ngày "Chiến sỹ hành động 
vì đô thị văn minh" với nhiều công việc, phần 
việc ý nghĩa, đảm bảo các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh COVID-19. Đây là một hoạt 
động hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm 
chiến sỹ hành động vì đô thị văn minh do T.Ư 
Đoàn phát động. 

 

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn sạch rác ở bãi biển 

Trong ngày ra quân Chiến sỹ hành động vì 
văn minh đô thị, 75 đội hình tình nguyện được 
thành lập. Các đội hình đã triển khai nhiều 
công trình, phần việc trên 31 phường, thị trấn 
trong toàn tỉnh. 

Trong đó, đoàn viên thanh niên triển khai 
thực hiện 5 tuyến đường hoa thanh niên với 
tiêu chí xanh – sạch – đẹp; bóc xóa quảng cáo, 
vệ sinh các tuyến đường trong đô thị với chiều 
dài hơn 30km, thu gom 1 tấn rác thải tại các 
bờ biển. Phát 1.500 khẩu trang miễn phí 
phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Trong ngày ra quân đã khởi công xây dựng “Căn nhà nhân 
ái” hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Trần Thanh Hưng có hoàn 
cảnh khó khăn tại khu phố 8, phường Phú Thuỷ, TP Phan 
Thiết. 

Phát 500 túi giấy tiếp tục duy trì mô hình 
chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, vận 
động bà con nhân dân hạn chế sử dụng túi 
nilon. Trồng hơn 5,7 nghìn cây xanh trên các 
tuyến đường đô thị; thực hiện 5 tuyến đường 
ánh sáng an ninh và 03 tuyến đường camera 
an ninh; thực hiện công trình con đường bích 

T 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-chong--covid19/tuoi-tre-binh-thuan-chung-tay-danh-bay-covid-19
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hoạ với chiều dài 30m tuyên truyền về phòng 
chống ma túy trong thanh thiếu niên. 

Đoàn viên thanh niên thực hiện con đường bích họa tuyên 
truyền về phòng chống ma túy 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn 
tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Giao 
lộ văn minh, an toàn”, “Khu phố không có 
thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, “Tuyến 

hẻm văn minh, an toàn”; mô hình “Đổi rác thải 
nhựa lấy dụng cụ học tập”, “Đổi rác thải nhựa 
lấy khẩu trang”, “Đổi rác thải nhựa lấy chai 
thủy tinh”... 

Đặc biệt là mô hình hoạt động “Đổi chai 
nhựa lấy khẩu trang” được phát động triển 
khai rộng rãi trong các cấp bộ Đoàn, Hội để 
thực hiện mô hình “Nhà vệ sinh bằng vỏ chai 
nhựa” tại các xã vùng khó khăn của tỉnh. 

Tường Kha // 
 https://tienphong.vn.- 2021  

(ngày 20 tháng 6) 

https://tienphong.vn/tuoi-tre-binh-thuan-
lam-duong-hoa-thanh-nien-thu-gom-rac-thai-

vi-do-thi-van-minh-post1347708.tpo

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

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN SÔI NỔI THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, 
PHẦN VIỆC CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 

ù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 
hè 2021 vẫn diễn ra sôi nổi tại Bình 

Thuận, với cách thức tổ chức linh hoạt, chia 
nhỏ các đội hình để phù hợp với từng địa 
phương và đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch. 

 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có 
những diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn Bình Thuận đã chỉ đạo triển khai 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè theo 
hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin, công nghệ số, truyền thông hiện đại, mạng 
xã hội trong kết nối, tổ chức, tuyên truyền hoạt 
động; chia nhỏ, giãn cách đội hình để tổ chức 
từng hoạt động cho phù hợp; tập trung đầu tư 
cho các địa bàn trọng tâm; đảm bảo an toàn 
tuyệt đối trong triển khai chiến dịch, không để 
dịch bệnh phát tán, lây lan trong cộng đồng 
xuất phát từ hoạt động tình nguyện của đoàn 
viên, thanh niên... 

Theo đó, trong 3 tuần triển khai chiến dịch, 
các cấp bộ Đoàn đã thành lập gần 500 đội hình 

tình nguyện với sự tham gia của hơn 5.600 
lượt đoàn viên, thanh niên với tổng giá trị các 
công trình phần việc gần 4 tỷ đồng.  

 

Mỗi tuần Tỉnh đoàn Bình Thuận chọn một 
chủ đề khác nhau cho Chiến dịch, tạo không 
khí thi đua sôi nổi giữa các cấp bộ Đoàn trong 
giải quyết từng vấn đề cụ thể.  

Trong tuần đầu tiên, các cấp bộ Đoàn trong 
toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân chiến dịch, tập 
trung vào các hoạt động tiêu biểu như: xây 
dựng, sửa chữa 3 nhà nhân ái; thực hiện 
chương trình “Nâng bước em đến trường” 
giúp 1.000 em học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp 
tục có cơ hội đến trường; “Chắp cánh ước mơ 
khởi nghiệp” với mục đích giúp đỡ 500 thanh 
niên nông thôn thực hiện giấc mơ khởi nghiệp; 
xây dựng 02 nhà vệ sinh bằng vỏ chai nhựa; 
sửa chữa, nâng cấp 02 nhà văn hóa cộng 
đồng, 5 điểm sinh hoạt vui chơi cho các em 
thiếu nhi; tổ chức khám bệnh phát thuốc cho 
500 gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo; 
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triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, 
giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân... 
Chỉ tính riêng trong ngày ra quân chiến dịch, 
tổng giá trị các công trình, phần việc do Tỉnh 
Đoàn triển khai đạt gần 1,3 tỷ đồng. 

 

Trong tuần thứ hai, các cấp bộ Đoàn tập 
trung triển khai chương trình “Tiếp sức mùa 
thi” cho học sinh thi vào khối lớp 10. Không 
quản ngại thời tiết mưa gió, các đội hình tình 
nguyện vẫn hoạt động hiệu quả, nhiệt tình giúp 
đỡ các thí sinh, hướng dẫn người nhà thí sinh; 
tuyên truyền phòng chống dịch; phối hợp tốt 
cùng các lực lượng công an phân luồng giao 
thông; triển khai mô hình “01 sinh viên hỗ trợ 
trực tiếp 01 thí sinh”, hướng dẫn, giải đáp tận 
tình các thắc mắc của thí sinh liên quan đến kỳ 
thi… 

 

Sang tuần thứ 3, chủ đề được chuyển sang 
“Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị”. 
Theo đó, 31/31 đoàn phường, thị trấn trên 
toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân xây dựng được 
08 tuyến đường hoa thanh niên, tuyến đường 
thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; 
bóc xóa quảng cáo, vệ sinh các tuyến đường 
trong đô thị với chiều dài hơn 30km; thu gom 
03 tấn rác thải tại các bờ biển; phát 15.000 
khẩu trang miễn phí phòng chống dịch bệnh 
Covid-19; phát 500 túi giấy tiếp tục duy trì mô 
hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, 
vận động bà con nhân dân hạn chế sử dụng 
túi nilon, trồng 5.725 cây xanh tạo bóng trên 
các tuyến đường đô thị; thực hiện 05 tuyến 
đường "Ánh sáng an ninh" và 03 tuyến đường 
"Camera an ninh", "Camera bảo vệ môi 
trường", thực hiện công trình con đường bích 
họa với chiều dài 30m tuyên truyền về phòng 
chống ma túy trong thanh thiếu niên... 

 

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

 (ngày 23 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/chien-dich-
tinh-nguyen-he-2021/tuoi-tre-binh-thuan-soi-

noi-thuc-hien-cac-cong-trinh-phan-viec-chien-
dich-tntn-he

BÌNH THUẬN CÓ THÊM ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT Ở ĐẢO PHÚ QUÝ 

áng 4/6, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho 
biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Bình 

Thuận tổ chức thêm điểm thi ở huyện đảo Phú 
Quý.  

Tàu cao tốc cập cảng Phú Quý. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tỉnh Bình 
Thuận có 12.090 thí sinh đăng ký dự thi (bao 
gồm thí sinh hệ THPT, giáo dục thường xuyên 
và thí sinh tự do), dự kiến bố trí 516 phòng thi 
tại 27 điểm thi. 

Khác với mọi năm, năm nay Sở Giáo dục 
và Đào tạo Bình Thuận tổ chức thêm 1 điểm 
thi tại Trường THPT Ngô Quyền, huyện đảo 
Phú Quý, thay vì để học sinh ở đảo vào đất 
liền như mọi năm. Còn việc vận chuyển đề thi 
ra đảo và bài thi vào đất liền bằng phương tiện 
gì thì Sở vẫn chưa chốt. Nhiều ý kiến cho rằng 
nên thuê máy bay vận chuyển để đảm bảo an 
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toàn cho kỳ thi, vì vận chuyển bằng tàu thủy 
thì nhiều rủi do thời tiết... 

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo Bình Thuận cho biết, hiện nay 
các trường THPT đang tổ chức ôn thi cho học 
sinh lớp 12, dự kiến gần 2 tuần nữa các 
trường hoàn thành xong chương trình ôn tập. 
Ngoài các biện pháp đảm bảo an toàn, an 
ninh, cơ sở vật chất cho kỳ thi, ngành giáo dục 
cũng đã xây dựng các phương án phòng 
chống dịch Covid -19... 

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận 

Tại các điểm thi phải tiến hành phun khử 
khuẩn, thực hiện tốt thông điệp 5K, tránh tụ tập 

đông người, cố gắng trong phòng thi các bàn 
giãn cách tối đa, đo thân nhiệt và trang bị cồn 
rửa tay đến từng phòng thi. Trường hợp đặc 
biệt có thể sử dụng xe riêng để đưa đón các 
đối tượng F1 đến các điểm thi... 

“Còn riêng với F0 theo thông tin trên báo chí 
tôi biết các em này nếu đủ điều kiện sẽ xét đạt 
cách theo quy chế. Còn những em mà F1, F2 
thì tổ chức thi riêng ở những điểm riêng hoặc 
ở phòng dự phòng đã chuẩn bị sẵn. Nói chung 
là còn chờ hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo 
dục và Đào tạo sẽ ra một văn bản chung 
hướng dẫn công tác phòng chống dịch trong 
kỳ thi tốt nghiệp THPT”, ông Thái cho hay./. 

Đoàn Sĩ // https://vov.vn.- 2021 
 (ngày 4 tháng 6) 

https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/binh-thuan-
co-them-diem-thi-tot-nghiep-thpt-o-dao-phu-

quy-863391.vov

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

BÌNH THUẬN TĂNG TỐC ÔN TẬP CHO HỌC SINH CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 

ỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 
năm 2021 đang đến gần. Thời điểm 
này, các trường Trung học Phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đang tăng tốc 
hoàn thành chương trình ôn tập kiến thức để 
các học sinh lớp 12 sẵn sàng bước vào kỳ thi 
quan trọng này. Việc tổ chức ôn tập vừa đảm 
bảo hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng 
học sinh vừa đảm bảo các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19. 

Năm học 2020- 2021, Trường Phổ thông 
Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận có 196 thí sinh 
đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. 
Sau khi hoàn thành chương trình năm học, 
trường đã bắt tay ngay vào việc tổ chức ôn tập 
cho học sinh. Chương trình ôn tập thực hiện 
trong 9 tuần (từ ngày 19/4 đến ngày 20/6) chia 
thành 7 lớp, trong đó 6 lớp ban Khoa học xã 
hội và một lớp ban Khoa học tự nhiên. Môn 
Toán ôn 7 tiết/tuần, Văn 6 tiết/tuần, tiếng Anh 
và các môn thành phần tổ hợp khoa học tự 
nhiên (Lý, Hóa, Sinh) ôn 5 tiết/tuần; các môn 
thành phần khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục 
công dân) ôn 4 tiết/tuần. 

Theo cô Lưu Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng 
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình 
Thuận, nội dung ôn tập được tập trung vào 
kiến thức đã học trong chương trình lớp 12 và 
theo đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. Để giúp học sinh ôn thi hiệu quả, từng tổ 
bộ môn nhà trường đã xây dựng chuyên đề ôn 
tập bám sát chương trình. Tùy vào học lực của 
từng đối tượng học sinh, thầy cô có hướng ôn 
tập phù hợp. 

Điều thuận lợi là các học sinh đều ở nội trú 
tại trường nên sau khi kết thúc chương trình 
ôn tập, nhà trường đã phân công giáo viên tiếp 
tục “sát cánh” giúp các em ôn luyện và kiểm 
tra lại kiến thức, động viên tinh thần cho các 
em đến sát ngày thi. Với những học sinh có 
năng lực hạn chế, nhà trường sẽ cử giáo viên 
từng bộ môn kèm cặp và phân công học sinh 
khá, giỏi giúp đỡ thêm. 

Em Chu Thị Thanh Thanh, học sinh lớp 12, 
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú cho biết, 
thời điểm này, em đang tập trung cho việc ôn 
tập. Ngoài thời gian ôn tập chính ở trường, em 
còn tự học ở nhà. Hy vọng việc chuẩn bị kỹ 
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càng sẽ giúp em đạt kết quả cao trong kỳ thi 
sắp tới. 

Tại Trường Trung học Phổ thông Ngô 
Quyền (huyện đảo Phú Quý), việc ôn thi đang 
bước vào giai đoạn nước rút và dự kiến đến 
cuối tháng 6 sẽ kết thúc. Với mục tiêu giúp học 
sinh củng cố kiến thức và tự tin bước vào kỳ 
thi, nhà trường đã xây dựng chương trình ôn 
tập trên cơ sở bám sát chương trình lớp 12 và 
đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Các tổ bộ môn xây dựng từng kế hoạch cụ thể, 
phù hợp với năng lực học sinh, chú trọng củng 
cố kiến thức, những lỗ hổng kiến thức cần bổ 
trợ để từng học sinh bám sát chương trình. Kỳ 
thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, 
toàn trường có 262 thí sinh đăng ký dự thi, 
trong đó có 10 thí sinh tự do. Năm nay là năm 
đầu tiên các thí sinh của trường được dự thi 
tại đảo thay vì vào đất liền dự thi như mọi năm. 
Vì vậy, tâm lý của các em học sinh khá thoải 
mái và tự tin hơn. 

Ngoài việc dồn sức ôn thi cho các học sinh 
lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Ngô 
Quyền đang rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các 
điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
các yếu tố khác cơ bản đáp ứng được việc tổ 
chức điểm thi đảm bảo đúng theo quy định. 

Khẩn trương bồi dưỡng kiến thức cho học 
sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ 
thông, các trường quan tâm thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch COVID-19. Để đảm bảo 
an toàn cho cả thầy và trò, tại các trường, 
ngoài việc bố trí nhân viên y tế trực để giám 
sát học sinh và người ngoài ra vào trường, nhà 
trường chuẩn bị đầy đủ bồn rửa tay, nước sát 
khuẩn để các em rửa tay trước khi lên lớp. 

Trong lớp học, giáo viên và học sinh đều mang 
khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau. Thầy 
và trò nhắc nhở nhau ý thức giữ gìn vệ sinh cá 
nhân, giữ vệ sinh chung để đảm sức khỏe cho 
bản thân và cộng đồng trong mùa dịch, đảm 
bảo một mùa thi an toàn, suôn sẻ 

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 
2021, Bình Thuận tổ chức một Hội đồng thi và 
27 điểm thi đặt tại các trường Trung học Phổ 
thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có điểm thi 
mới tại Trường Trung học Phổ thông Ngô 
Quyền thuộc huyện đảo Phú Quý. Toàn tỉnh 
có 12.090 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 
11.691 thí sinh hệ Trung học Phổ thông và 399 
thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên, 501 thí 
sinh tự do. Toàn tỉnh dự kiến bố trí 516 phòng 
thi, mỗi phòng thi sẽ có 24 thí sinh. Gần 2.000 
cán bộ, giáo viên, nhân viên… được huy động 
để phục vụ kỳ thi. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 
Thuận, đến nay, công tác tổ chức kỳ thi đã 
được triển khai khẩn trương, kỹ lưỡng, các 
bước đảm bảo tổ chức kỳ thi diễn ra tuyệt đối 
an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Cơ sở 
vật chất, trang thiết bị đã được rà soát và 
chuẩn bị đầy đủ. Tất cả điểm thi tiến hành bảo 
trì, lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 giờ 
nơi bảo quản đề thi, bài thi. 

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

 (ngày 11 tháng 6) 

https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-tang-

toc-on-tap-cho-hoc-sinh-chuan-bi-thi-tot-

nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-

2021/304062.html

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

CÙNG ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BÌNH THUẬN “TÌM HIỂU 110 NĂM 
NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC” 

gày 4/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình 
Thuận phát động Cuộc thi trắc nghiệm 
“Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi 

tìm đường cứu nước” trên internet, đây là một 
trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 
110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 
nước (5/6/1911 - 5/6/2021). 

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ 
và nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn 
luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực 
hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán 
bộ, đảng viên trở nên tự giác, thường xuyên 
và có sự lan tỏa hơn. 

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, 
cuộc thi được triển khai làm 12 đợt. Đợt thi thứ 
nhất bắt đầu từ ngày 4/6; đợt thi thứ 12 kết 
thúc vào ngày 27/8. Ban tổ chức dự kiến tổng 
kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày 
Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2021). 
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Ông Tiêu Hồng Phúc phát biểu tại Lễ Phát động cuộc 
thi “Tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường 
cứu nước”.  

Đại diện Ban tổ chức, Trưởng ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Tiêu Hồng Phúc cho 
biết, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ 
trẻ hiểu rõ về khát vọng, tầm vóc vĩ đại của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hoài bão giải 
phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá 
trình bôn ba tìm đường cứu nước. 

Tại lễ phát động, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 
Bình Thuận quyết định thành lập Ban tổ chức, 
ban giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi. Trong 

đó, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo chuẩn bị 
các điều kiện để tổ chức cuộc thi đúng kế 
hoạch đề ra; ban hành các văn bản liên quan 
đến Cuộc thi và tự giải thể khi Cuộc thi kết 
thúc. 

Người dự thi tham gia thi trắc nghiệm, trực 
tuyến hàng tuần trên trang thông tin điện tử 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, địa chỉ: 
www.btgtu.binhthuan.dcs.vn; các website liên 
kết: Báo Bình Thuận: baobinhthuan.com.vn; 
Đài truyền hình Bình Thuận: binhthuantv.vn; 
Tỉnh đoàn Bình 
Thuận:tinhdoanbinhthuan.org.vn và trang 
thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa 
phương trong tỉnh. 

Di Linh – Đình Thu // 
https://www.phapluatplus.vn.- 2021 

 (ngày 4 tháng 6)   

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-
hoi/cung-dang-bo-va-nhan-dan-binh-thuan-

tim-hieu-110-nam-ngay-bac-ho-ra-di-tim-
duong-cuu-nuoc-d157423.html

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

ĐIỀU GÌ KHIẾN TỈNH BÌNH THUẬN TỰ TIN CHO TRƯỜNG MẦM NON 
HOẠT ĐỘNG HÈ? 

gày 1/6, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã 
ban hành công văn hướng dẫn các cơ 
sở giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh 

tổ chức hoạt động hè. 

Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bình Thuận 
căn cứ trên công văn số 1896 ngày 31/5/2021 
của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho phép 
các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tổ 
chức hoạt động hè. 

Theo hướng dẫn, tuỳ theo điề kiện thực tế, 
nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, các cơ sở 
mầm non có thể tổ chức hoạt động hè từ 
2/6/2021 đến ngày 30/7/2021. 

Phụ huynh và người trực tiếp chăm sóc trẻ 
cam kết trong vòng 14 ngày trước khi con đi 
học không di chuyển ra khỏi tỉnh Bình Thuận... 

Trước đó, công văn số 1896 của UBND tỉnh 
Bình Thuận do Phó chủ tịch Nguyễn Đức Hòa 
ký nêu: Nhằm giải quyết một phần nhu cầu 
bức xúc của các gia đình có con nhỏ trong lứa 
tuổi đang theo học cấp Mầm non, Nhóm trẻ 
trên địa bàn tỉnh; xét đề nghị của Sở GD&ĐT 
tại Tờ trình số 1253/TTr-SGDĐT ngày 

28/5/2021 về việc đề nghị cho phép các cơ sở 
giáo dục Mầm non tổ chức hoạt động hè đối 
với trẻ em cấp học Mầm non trên địa 
bàn…; UBND tỉnh thống nhất cho các cơ sở 
giáo dục Mầm non được tổ chức hoạt động hè 
từ ngày 2/6/2021. Trong đó, phải đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 
các điều kiện cần thiết. 

Cô và trò một Trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận 

Lý do khiến UBND tỉnh Bình Thuận tự tin 
cho các cơ sở giáo dục Mầm non hoạt động 
hè trở lại là vì 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 
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cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, nên tình hình đang được kiểm soát 
tốt. 

Tuy nhiên, để các cơ sở Mầm non hoạt 
động hè một cách an toàn, UBND tỉnh Bình 
Thuận yêu cầu các cơ sở giáo dục Mầm non 
phải chuẩn bị tốt các điều kiện theo yêu cầu tại 
Công văn 696/BGDĐT của Bộ GD&ĐT về 
những việc cần làm để phòng, chống dịch 
bệnh trong trường học trước khi tổ chức hoạt 
động hè cho trẻ. 

Mỗi nhóm, mỗi lớp chỉ được bố trí tối đa 10 
trẻ em/phòng học. Trong quá trình hoạt động 
các trường phải thực hiện nghiêm các yêu cầu 
về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế và của Bộ GD&ĐT. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở 
GD&ĐT 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. 

Giáo viên Mầm non hướng dẫn trẻ tự rửa tay, phòng vệ cho 
mình. Ảnh minh họa 

Đón nhận thông tin trên, chị Nguyễn Thị 
Phương H- chủ một trường Mầm non tư thục 

trên địa bàn TP Phan Thiết cho biết: Việc 
UBND tỉnh Bình Thuận cho phép các trường 
được hoạt động hè mang đến tin vui rất lớn 
cho khối trường tư như chị bởi việc nghỉ dài 
ngày vì dịch đã khiến thu nhập và hoạt động 
của trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Để tiếp nhận trẻ học hè (trường chị dự kiến 
4/6), nhà trường đã ngay lập tức phối hợp với 
ngành y tế thực hiện công tác phun khử 
khuẩn, xây dựng kế hoạch giãn cách trẻ trong 
lớp, cũng như rà soát lại kỹ lưỡng lịch sử di 
chuyển của đội ngũ, khai báo y tế… để đảm 
bảo an toàn nhất cho trẻ... 

Là phụ huynh có con trong độ tuổi 36 tháng 
và đang phải gửi ở cơ sở tư, chị Nguyễn Tú 
Phương- công nhân Công ty xuất khẩu Thanh 
Long A.T cho biết sẽ gửi con ngay khi trường 
của cháu thông báo nhận trẻ bởi theo chị dù gì 
thì gửi ở trường vẫn yên tâm và có cảm giác 
an toàn hơn phải gửi con ở ngoài nhà dân.  

"Cá nhân tôi cho rằng không có gì quá lo 
lắng dù dịch Covid-19 vẫn phức tạp bởi chỉ cần 
UBND tỉnh, ngành Y tế và ngành giáo dục làm 
nghiêm và chặt công tác rà soát, cách ly người 
từ ngoài tỉnh về thì mọi thứ chắc không đến 
nỗi”- chị Phương nói.   

Anh Tú // https://giaoducthoidai.vn/.- 2021 
 (ngày 1 tháng 6) 

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dieu-gi-
khien-tinh-binh-thuan-tu-tin-cho-truong-mam-

non-hoat-dong-he-COBlG46GR.html 

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

LẦN ĐẦU TIÊN BÌNH THUẬN TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP THPT 
TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ  

ăm 2021, tỉnh Bình Thuận tổ chức một 
Hội đồng thi và 27 điểm thi đặt tại các 
trường THPT trên địa bàn tỉnh, trong đó 

bố trí mới 1 điểm thi đặt tại trường THPT Ngô 
Quyền, huyện Phú Quý.  

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bình 
Thuận có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 
12.090 thí sinh, gồm 11.691 thí sinh hệ THPT 
và 399 thí sinh hệ GDTX, trong đó có 501 thí 
sinh tự do. Toàn tỉnh dự kiến sẽ bố trí 516 
phòng thi; mỗi phòng thi sẽ có 24 thí sinh. Dự 
kiến gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên… 
được huy động để phục vụ kỳ thi.  

Năm 2021, tỉnh Bình Thuận tổ chức một Hội 
đồng thi và 27 điểm thi đặt tại các trường 
THPT trên địa bàn tỉnh, trong đó bố trí mới 1 
điểm thi đặt tại trường THPT Ngô Quyền, 
huyện Phú Quý. Do vậy, để đảm bảo an ninh, 
an toàn tuyệt đối tại điểm thi này, Sở GD - ĐT 
đã trình UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, ban 
hành phương án, kế hoạch cụ thể bảo vệ an 
ninh trật tự tại điểm thi, phương tiện vận 
chuyển đề thi, bài thi, cán bộ từ Hội đồng thi 
đến Điểm thi và ngược lại. 

Cụ thể, sử dụng tàu cao tốc để làm phương 
tiện vận chuyển đề thi, bài thi và cán bộ làm 
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công tác coi thi. Sở sẽ bố trí nhân sự vận 
chuyển đề thi, bài thi, các bộ làm công tác coi 
thi theo đúng thời gian quy định. Có phương 
án dự phòng để chủ động về mặt thời gian vận 
chuyển nếu thời tiết không thuận lợi. Đồng 
thời, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo thi cấp 
tỉnh nếu có tình huống phát sinh trong việc tổ 
chức vận chuyển và công tác tổ chức kỳ thi tại 
điểm thi mới. 

Ngoài ra, Sở GD - ĐT Bình Thuận cũng phối 
hợp Sở Giao thông Vận tải triển khai ký hợp 
đồng thuê tàu cao tốc, đồng thời, phối hợp với 
Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 
tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận để 
nắm kỹ thông tin về thời tiết trong thời gian 
diễn ra kỳ thi. 

Sở GD - ĐT Bình Thuận cũng phối hợp với 
Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2021, như tổ chức phun khử khuẩn các 
phòng thi, bố trí đội ngũ nhân viên y tế đảm 
bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo lĩnh 
vực chuyên môn tại 27 điểm thi, chuẩn bị các 
trang thiết bị, vật tư y tế, cơ số thuốc phù hợp 
để đáp ứng yêu cầu khử khuẩn, chữa trị, chăm 
sóc y tế. 

Lần đầu tiên Bình Thuận tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên 
đảo Phú Quý. 

Đồng thời, nhắc nhở các đơn vị, cơ sở giáo 
dục triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch như chuẩn bị bồn rửa tay, dung dịch sát 
khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, vệ sinh 
phòng thi...; ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19, sử dụng mã QRCode cho đơn vị, 
cơ sở giáo dục, thường xuyên khai báo y tế 
qua các ứng dụng NCOVI, Bluezone. 

Lê Bình // 
 https://svvn.tienphong.vn.- 2021 

 (ngày 30 tháng 6) 

https://svvn.tienphong.vn/lan-dau-tien-
binh-thuan-to-chuc-thi-tot-nghiep-thpt-tren-

dao-phu-quy-post1350780.tpo

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

NGUYÊN NHÂN KHÔNG THUÊ MÁY BAY VẬN CHUYỂN ĐỀ THI RA ĐẢO PHÚ QUÝ 

BND tỉnh Bình Thuận đã có phương án 
lựa chọn thuê tàu cao tốc chở đề thi ra 
đảo Phú Quý thay cho phương án thuê 

máy bay. 

Một góc cảng vận tải Phan Thiết nơi neo đậu nhiều tàu cao 
tốc ra đảo Phú Quý. 

Tối 11/6, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho 
biết đã có Quyết định chọn tàu cao tốc để vận 
chuyển đề thi, bài thi, cán bộ làm công tác coi 
thi ra huyện đảo Phú Quý trong kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021. 

Hàng năm, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp 
THPT tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), 
việc vận chuyển đề thi bằng tàu biển luôn có 
rủi ro do phụ thuộc thời tiết. Vì vậy, năm nay 
Sở GD&ĐT đề xuất thuê máy bay trực thăng 

vận chuyển đề thi ra đảo và chở bài thi từ đảo 
Phú Quý về đất liền với giá khoảng 700 triệu 
đồng/2 lượt đi, về. 

Tuy nhiên qua xem xét, UBND tỉnh Bình 
Thuận nhận định: Dù thuê máy bay mà gặp 
mưa bão cũng không bay được. Do đó chọn 
phương án thuê tàu cao tốc. 

Đây là năm đầu tiên các em học sinh lớp 12 
ở đảo Phú Quý được thi tốt nghiệp THPT tại 
chỗ. 

Hàng chục năm qua vào mùa thi cử, học 
sinh lớp 12 ở huyện đảo Phú Quý vẫn phải đi 
tàu biển vào đất liền dự thi. Hành trình vượt 
biển từ đảo vào đất liền khoảng 56 hải lý 
(khoảng 100km) ảnh hưởng đến sức khoẻ và 
kết quả làm bài của các em. 

Vĩnh Phú // 
https://www.baogiaothong.vn.- 2021 

 (ngày 12 tháng 6) 

https://www.baogiaothong.vn/nguyen-
nhan-khong-thue-may-bay-van-chuyen-de-

thi-ra-dao-phu-quy-d511237.html
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https://svvn.tienphong.vn/lan-dau-tien-binh-thuan-to-chuc-thi-tot-nghiep-thpt-tren-dao-phu-quy-post1350780.tpo
https://www.baogiaothong.vn/nguyen-nhan-khong-thue-may-bay-van-chuyen-de-thi-ra-dao-phu-quy-d511237.html
https://www.baogiaothong.vn/nguyen-nhan-khong-thue-may-bay-van-chuyen-de-thi-ra-dao-phu-quy-d511237.html
https://www.baogiaothong.vn/nguyen-nhan-khong-thue-may-bay-van-chuyen-de-thi-ra-dao-phu-quy-d511237.html
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 III. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – PHÁP LUẬT 

BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI  

rước diễn biến khó lường các loại hình 
thiên tai dưới tác động của biến đổi khí 
hậu toàn cầu, tỉnh Bình Thuận đã lên 

kịch bản xây dựng phương án ứng phó. 

Thiên tai ngày càng tăng 

Bình Thuận là tỉnh Duyên hải cực Nam 
Trung bộ, nối liền giữa miền Đông Nam bộ 
và Nam Tây Nguyên, với diện tích tự nhiên 
khoảng 7.828km2. Toàn tỉnh hiện có 10 đơn 
vị hành chính gồm: 1 thành phố, 1 thị xã và 
8 huyện (có 1 huyện đảo). Những năm gần 
đây thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh này ngày 
càng gia tăng, mức độ tàn phá ngày một ác 
liệt hơn. 

Những năm gần đây tình trạng sạt lở bờ biển ở Bình 
Thuận ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: KS. 

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Bình 
Thuận, các loại hình thiên tai, thời tiết thủy 
văn nguy hiểm thường xảy ra trên địa bàn 
tỉnh như ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp 
của bão, áp thất nhiệt đới; nắng nóng cục 
bộ, hạn hán thiếu nước; mưa lớn, ngập úng 
và lũ quét cục bộ; lốc xoáy, dông sét; gió 
mạnh, sóng lớn trên biển, sạt lở bờ biển... 
Các loại hình thiên tai trên xảy ra trước và 
trong mùa mưa, lũ làm người chết, sập đổ, 
ngập và hư hỏng nhà cửa, các công trình cơ 
sở hạ tầng. Nhiều diện tích sản xuất nông 
nghiệp ở các địa phương bị ảnh hưởng 
tương đối nặng nề. 

Theo thống kế, từ năm 2016 - 2020, toàn 
tỉnh có 17 người chết, 7 người bị thương; 
3.194 nhà bị sập, tốc tán, ngập; 107 hạng 
mục công trình thủy lợi và 43 cầu, cống bị 
hư hỏng; hơn 76.636ha sản xuất nông 

nghiệp bị thiệt hại; 86 tàu thuyền, xuống máy 
bị chìm, hư hỏng…tổng thiệt hại gần 1.100 
tỷ đồng. 

Đặc biệt, trong năm 2020, tình hình hạn 
hán, thiếu nước xảy ra gay gắt trên địa bàn 
toàn tỉnh, buộc phải cắt giảm, không bố trí 
sản xuất 15.430/32.859ha vụ Đông Xuân 
2019 - 2020. Có 43 xã, phường, thị trấn thiếu 
nước sinh hoạt cục bộ, với tổng số 27.271 
hộ dân/114.095 nhân khẩu bị thiếu nước 
sinh hoạt, nhất là ở khu vực nông thôn. 
UBND tỉnh phải công bố hạn hán tại Quyết 
định số 1039/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 về 
công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp 
độ 2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN-PTNT 
Bình Thuận, cho biết để giảm nhẹ thiệt hại 
do thiên tai gây ra hàng năm, tỉnh Bình 
Thuận đã có nhiều giải pháp như tuyên 
truyền giáo dục; tập huấn phòng ngừa và 
diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu 
nạn để nâng cao ý thức cộng đồng. Cùng với 
đó tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm; tăng 
cường dự báo khí tượng thủy văn; xây dựng 
phương án ứng phó với các loại hình thiên 
tai theo cấp độ rủi ro thiên tai thường hay 
xảy ra. 

Những năm gần đây tình trạng sạt lở bờ biển ở Bình 
Thuận ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: KS. 

Cũng như ban hành các công điện chỉ đạo 
kịp thời; xây dựng các công trình phòng 
chống thiên tai; di dời dân cư khi bão đổ bộ 
trực tiếp hay khi có lũ xảy ra (tổ hợp bão - lũ 
- kết hợp xả lũ hồ chứa nước); tổ chức khắc 
phục hậu quả kịp thời. Trong đó, chú trọng 
nhất là nâng cao hiểu biết, nhận thức của 
mỗi người trong cộng đồng và các cấp chính 

T 
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quyền về các loại hình thiên tai thường hay 
xảy ra trên địa bàn tỉnh theo phương châm 
“4 tại chỗ” và "3 sẵn sàng" để mỗi người dân 
tự chủ động phòng tránh cho bản thân và gia 
đình, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài 
sản. 

Lực lượng vũ trang của tỉnh đã xác định 
rõ vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình 
trong từng phương án, kế hoạch về phòng, 
chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; 
đồng thời, phối hợp hiệp đồng tốt với các lực 
lượng của Trung ương và của Quân khu 7 
nên khi có tình huống thiên tai, sự cố xảy ra 
được các đơn vị của Trung ương chi viện, 
hỗ trợ rất kịp thời. Tuy nhiên, thiên tai xảy ra 
hiện nay rất cực đoan, cục bộ, bất ngờ và 
thường hay xảy ra vào ban đêm, mặc dù có 
sự chuẩn bị các phương án, kế hoạch 
nhưng thiệt hại là khó tránh khỏi. 

Giải quyết 2 vấn đề bức xúc do thiên 
tai  

Theo ông Kiều, hiện có 2 vấn đề bức xúc 
đã và đang được UBND tỉnh quan tâm, chỉ 
đạo rất sát sao đó là tình trạng sạt lở bờ biển 
và hạn hán thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. 
Vấn đề trên UBND tỉnh đã giao Sở NN-PTNT 
chủ trì, phối hợp với các địa phương, sở, 
ngành liên quan triển khai thực hiện. Tuy 
nhiên do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên 
việc xử lý sạt lở bờ biển còn chắp vá, xây 
dựng chưa đồng bộ, nhất là tại các khu du 
lịch, các resort ven biển. Do đó tỉnh phải chờ 
sự hỗ trợ của Trung ương mới xây dựng 
được công trình. 

“Từ năm 2016 đến nay, tình hình xói lở bờ 
biển xảy ra ngày càng nghiêm trọng trên địa 
bàn các địa phương trong tỉnh, khiến nhiều 
căn nhà bị sập đổ, hư hỏng. Nhiều hộ gia 
đình trong khu vực bị uy hiếp phải di dời để 

đảm bảo an toàn. Mặc dù UBND tỉnh đã kịp 
thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương huy 
động mọi nguồn lực để xử lý, gia cố bảo vệ 
bờ tại những đoạn xung yếu. Tuy nhiên, do 
nguồn kinh phí của tỉnh còn khó khăn, giải 
pháp gia cố tạm thời không bảo đảm ổn định 
lâu dài, bền vững”, ông Kiều chia sẻ và nói, 
để xử lý khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên 
tai, xây dựng kè kiên cố bảo vệ bờ biển 
những khu vực bức xúc, Thường trực Ban 
Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ 
đạo Trung ương PCTT, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Quốc gia TKCN 
xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình 
đa mục tiêu, kè biển các khu vực bị sạt lở. 

Tỉnh Bình Thuận đang từng bước xử lý tình trạng sạt 
lở bờ biển. Ảnh: KS. 

Cụ thể, đầu tư xem xét, bố trí ghi vốn để 
triển khai các công trình trọng điểm, cấp 
bách gồm: kè chống sạt lở bờ biển phường 
Hàm Tiến, kè bảo vệ bờ biển khu phố 4 và 5 
phường Phú Hài (đều thuộc TP Phan Thiết); 
kè bảo vệ khu dân cư xã Tân Phước, (thị xã 
La Gi); kè bảo vệ bờ biển xã Hòa Phú và xã 
Bình Thạnh (Tuy Phong). 

Kim Sơ - Minh Hậu // 
https://nongnghiep.vn.- 2021 

 (ngày 24 tháng 6) 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-chu-
dong-ung-pho-thien-tai-d294765.html 

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

BÌNH THUẬN SẴN SÀNG CÁC TÌNH HUỐNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHIỄM, NGHI NHIỄM COVID-19 

gày 1-6, Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận ban 
hành phương án xử lý tình huống khi 

phát hiện người lao động làm việc tại các 
doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 để các sở, ban, 

ngành, các địa phương, doanh nghiệp và 
chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) 
trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. N 

https://nongnghiep.vn/binh-thuan-chu-dong-ung-pho-thien-tai-d294765.html
https://nongnghiep.vn/binh-thuan-chu-dong-ung-pho-thien-tai-d294765.html
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Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong 
(đứng, thứ hai từ trái qua) kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch Covid-1 tại Khu Công nghiệp Hàm Kiệm 
II, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) 

Theo đó, có ba tình huống được đưa ra 
cùng các bước xử lý cho từng tình huống, 
gồm: Khi có trường hợp viêm hô hấp cấp 
tính trong giờ làm việc tại doanh nghiệp; Khi 
có trường hợp xét nghiệm dương tính 
Covid-19 đang làm việc tại doanh nghiệp; 
Khi có trường hợp chẩn đoán dương tính 
Covid-19 nhưng không hiện diện tại doanh 
nghiệp. 

Việc sẵn sàng chuẩn bị các tình huống 
nhằm phát hiện sớm, cách ly triệt để các 
trường hợp nhiễm/nghi nhiễm Covid-19, 
khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch 
bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số 
ca mắc và tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác 

động của dịch bệnh đến tình hình sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng 
và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói 
chung. Hướng dẫn doanh nghiệp, chủ đầu 
tư hạ tầng KCN chủ động, thích ứng nhanh 
trong trường hợp giả định hoặc thực tế 
doanh nghiệp có người nhiễm bệnh để xử lý, 
tránh sự hoang mang trong công nhân và 
bảo đảm đúng theo quy trình phòng chống 
dịch. 

Qua đó, thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa 
phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất 
kinh doanh. Tăng cường phối hợp trong việc 
xử lý các vấn đề phát sinh đối với các chế 
độ chính sách trong công tác quản lý lao 
động, việc làm, quan hệ lao động liên quan 
khi dịch bệnh xảy ra. Các sở, ban, ngành, 
các địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư 
hạ tầng KCN nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
tính chuyên môn, phối hợp chặt chẽ khi xử 
lý tình huống dịch bệnh. 

Đình Châu // https://nhandan.vn/.- 2021 
(ngày 1 tháng 6) 

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-
thuan-san-sang-cac-tinh-huong-khi-nguoi-

lao-dong-trong-cac-khu-cong-nghiep-
nhiem-nghi-nhiem-covid-19-648839/

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

BÌNH THUẬN TẠM DỪNG THĂM BỆNH, QUẢN LÝ CHẶT NGƯỜI VÀO BỆNH VIỆN 

ở Y tế Bình Thuận yêu cầu các bệnh 
viện quản lý người vào bệnh viện 
bằng nhận diện vân tay hoặc gắn 

vòng đeo tay không tháo rời.  

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận 

Ngày 17-6, bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, 
Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký văn 
bản gửi các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa 
tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 
thành phố và các Bệnh viện Đa khoa An 

Phước, Tâm Phúc về việc tăng cường sàng 
lọc và quản lý người đến bệnh viện. 

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các 
bệnh viện tập trung rà soát, siết chặt khâu 
sàng lọc, phân luồng, cách ly, xét nghiệm 
người vào bệnh viện. Tạm dừng thăm bệnh, 
quản lý chặt chẽ người nhà vào chăm sóc 
bệnh nhân (nếu được cho phép) bằng các 
biện pháp như nhận diện vân tay hoặc gắn 
vòng đeo tay không tháo rời được…. Bảo 
đảm không xảy ra tình trạng tự đổi người 
chăm sóc bệnh nhân. 

Quản lý chặt chẽ các trường hợp ra vào 
bệnh viện, đặc biệt lưu ý các đến các trường 
hợp bảo trì sữa chữa trang thiết bị y tế, tài 
xế taxi, nhân viên vệ sinh thu gom chất thải 
y tế, nhân viên phục vụ căn tin... 

S 

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-san-sang-cac-tinh-huong-khi-nguoi-lao-dong-trong-cac-khu-cong-nghiep-nhiem-nghi-nhiem-covid-19-648839/
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-san-sang-cac-tinh-huong-khi-nguoi-lao-dong-trong-cac-khu-cong-nghiep-nhiem-nghi-nhiem-covid-19-648839/
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-san-sang-cac-tinh-huong-khi-nguoi-lao-dong-trong-cac-khu-cong-nghiep-nhiem-nghi-nhiem-covid-19-648839/
https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/binh-thuan-san-sang-cac-tinh-huong-khi-nguoi-lao-dong-trong-cac-khu-cong-nghiep-nhiem-nghi-nhiem-covid-19-648839/
https://plo.vn/tags/QsOsbmggVGh14bqtbg==/binh-thuan.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2021                                                      -53- 
 

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

Cùng với đó là tiếp tục đầu tư mua sắm 
trang thiết bị, chú trọng đầu tư bình chứa 
dung dịch nước sát khuẩn tay nhanh, máy 
đo thân nhiệt loại cảm ứng tự động tại các vị 
trí nhiều người qua lại như cổng, cửa ở tiền 
sảnh. 

Các đơn vị khẩn trương tạo mã QR code 
cho đơn vị và từng khoa, phòng. Cạnh đó, rà 
soát, bổ sung hoàn thiện kịch bản chi tiết tình 
huống cách ly quy mô khoa, phòng; quy mô 

liên khoa, phòng; quy mô toàn bộ cơ sở 
khám, chữa bệnh. 

Nội dung kịch bản của đơn vị phải gửi về 
Sở Y tế qua Phòng Nghiệp vụ trước ngày 
25-6. 

PN // https://plo.vn.- 2021  
(ngày 17 tháng 6) 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-tam-
dung-tham-benh-quan-ly-chat-nguoi-vao-

benh-vien-993595.html 

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

GIÁ THANH LONG BÌNH THUẬN RỚT THẢM  

iá thanh long Bình Thuận hiện chỉ 
còn từ 500 đ/kg đến 3 nghìn đồng/kg 
(tùy loại). Trong khi đó, lứa thanh 

long chính vụ sắp bước vào thu hoạch rộ. 

Thanh long loại 1 chỉ 2-3 nghìn 
đồng/kg 

Ông Nguyễn Tánh, một nông dân trồng 
thanh long ở thôn 5, xã Hàm Liêm, huyện 
Hàm Thuận Bắc cho biết, đầu năm 2021, giá 
thanh long nghịch vụ (thanh long chong đèn) 
ở Bình Thuận được thương lái thu mua ở 
mức cao, dao động từ 10-20 ngàn đồng/kg, 
gấp 2-3 lần so với cuối năm 2020. 

Tuy nhiên đến đầu tháng 5/2021, lứa 
thanh long chong đèn đợt cuối, cũng là thời 
điểm bắt đầu có mưa, một số nhà vườn có 
thanh long chính vụ sớm (hàng mùa) thì giá 
thu mua liên tục giảm. 

Giá thanh long loại 1 chỉ dao động từ 1.000 - 3.000 
đồng/kg. Ảnh: Minh Hậu. 

Theo ông Tánh, hiện giá thanh long hàng 
chong đèn được thu mua dao động từ 2 - 3 
ngàn đồng/kg (loại 1), còn hàng mùa chỉ từ 
500 đồng/kg đến 1 ngàn đồng/kg. Điều đáng 
nói, thời điểm này dù sản lượng thanh long 
thu hoạch không nhiều nhưng sức mua yếu. 

Nhiều vườn đến ngày thu hoạch gọi thương 
lái đến thu mua nhưng rất chậm chạp. 

“Lứa thanh long chong đèn đợt cuối hiện 
có vườn chín, có vườn chuẩn bị chín. Nhưng 
giá thanh long loại đẹp nhất chỉ 2-3 ngàn 
đồng/kg. Trong khi cách đây 1 tháng, giá 
thanh long dao động từ 10-11 ngàn đồng/kg, 
còn cách đây 2-3 tháng trước từ 15-20 ngàn 
đồng/kg”, ông Tánh chia sẻ. 

Ông cho biết thêm, với giá thanh long 
trên, nông dân thu hoạch lứa thanh long 
chong đèn đợt cuối năm 2021 sẽ thua lỗ 
nặng. 

Còn đối với lứa thanh long hàng mùa sắp 
bước vào thu hoạch rộ tới đây, dù không đầu 
tư nhiều như hàng chong đèn song chắc 
chắn sẽ ảnh hưởng thu nhập của bà còn 
nông dân. 

Gia đình ông Nguyễn Văn Thành, ở thôn 
1, người cùng xã với ông Tánh hiện còn 8 
tấn thanh long chong đèn đợt cuối sắp thu 
hoạch trong 10 ngày tới, chi phí đầu tư lứa 
này khoảng 8 ngàn đồng/kg. 

Giá thanh long quá rẻ nên nông dân 
không dám đầu tư. Vì vậy 1.000 trụ thanh 
long của gia đình ông Thành đang trong giai 
đoạn vuốt tai, rất quan trọng để làm cho mẫu 
mã đẹp. Nhưng gia đình không dám mướn 
công vuốt tai thanh long. 

"Nếu bán thanh long giá 2-3 ngàn đồng/kg 
như hiện tại, càng đầu tư sẽ càng lỗ nặng. 
Hơn nữa những ngày qua, các mấy vườn 
thanh long của hộ gần bên thu hoạch bán 

G 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-tam-dung-tham-benh-quan-ly-chat-nguoi-vao-benh-vien-993595.html
https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-tam-dung-tham-benh-quan-ly-chat-nguoi-vao-benh-vien-993595.html
https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-tam-dung-tham-benh-quan-ly-chat-nguoi-vao-benh-vien-993595.html
https://nongnghiep.vn/thanh-long-tag81174/
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cũng rất trầy trật. Thương lái cứ hẹn ngày 
hẹn khất lần nhưng không thấy tới thu mua, 
dù sản lượng thời điểm này không nhiều", 
ông Thành buồn bã cho biết. 

Liên lạc một số doanh nghiệp thu mua 
thanh long xuất sang thị trường Trung Quốc 
ở Bình Thuận cũng xác nhận sản lượng 
thanh long thời điểm này không nhiều, song 
giá thu mua ở mức thấp, trung bình chỉ 2-3 
ngàn đồng/kg. 

Ông Đỗ Quốc Dũng, Giám đốc Công ty 
TNHH Thương mại - Dịch vụ xuất nhập khẩu 
Bé Dũng (huyện Hàm Thuận Nam) cho biết, 
tình hình xuất khẩu thanh long sang thị 
trường Trung Quốc hiện diễn ra bình 
thường. 

Tuy nhiên sở dĩ giá thanh long thu mua ở 
mức thấp bởi ảnh hưởng dịch bệnh Covid-
19 nên thị trường Trung Quốc "ăn chậm". 
Cộng với thời điểm này đang là mùa thu 
hoạch trái cây ở nhiều nước trong khu vực 
đều xuất sang thị trường này dẫn đến đụng 
chợ, nguồn cung dồi dào. Mặt khác, hiện 
phía Trung Quốc thời điểm này cũng trồng 
và thu hoạch thanh long khá nhiều. 

Khuyến khích tiêu thụ nội địa 

Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, từ tháng 
6 đến tháng 10/2021, thanh long Bình Thuận 
sẽ bước vào vụ thu hoạch chính vụ. Trong 
đó, từ tháng 6 đến tháng 7 tỉnh Bình Thuận 
sẽ thu hoạch khoảng 80.000 tấn thanh long. 

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở 
NN-PTNT Bình Thuận cho biết để ứng phó 
với những khó khăn trong tiêu thụ thanh 
long, Sở NN-PTNT tập trung khuyến cáo 
nông dân bố trí sản xuất rải vụ, nhất là sản 
xuất thanh long. Đồng thời nâng cao chất 
lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị 
trường, tránh tình trạng khủng hoảng thừa 
cục bộ. 

Còn ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở 
Công thương Bình Thuận cho biết, trong 
trường hợp ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, 
việc xuất khẩu thanh long bị ngưng trệ, tỉnh 
sẽ vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, cơ sở thu mua, tiêu thụ, 
xuất khẩu thanh long trên địa bàn dự trữ 
hàng trong kho lạnh để xuất khẩu chính 
ngạch, tiêu thụ nội địa và chuẩn bị xuất khẩu. 

Tỉnh Bình Thuận đang lên phương án tiêu thụ thanh 
long chính vụ trong trường hợp xuất khẩu bị ngưng 
trệ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Minh 
Hậu.  

Đồng thời, Sở sẽ đẩy mạnh các hoạt động 
xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu 
thụ trong nước và các thị trường truyền 
thống khác. Song song đó, có các giải pháp 
hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến 
bán hàng trên thị trường nội địa, khuyến 
khích các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản 
phẩm sản xuất trong nước cũng như xây 
dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ thanh long 
khi có tình huống bất lợi xảy ra, ảnh hưởng 
đến việc tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

Ngoài ra, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, 
ngành Trung ương triển khai các hội nghị, 
các đợt xúc tiến thương mại trong nước và 
ngoài nước để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm 
khách hàng, kênh phân phối nhằm phát triển 
thị trường tiêu thụ bằng hình thức trực tuyến. 

Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở 
Công thương Bình Thuận cho biết đã có văn 
bản gửi Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ tổ 
chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến 
giữa doanh nghiệp Bình Thuận và doanh 
nghiệp Ấn Độ để xúc tiến tiêu thụ thanh long 
Bình Thuận. 

Tuy nhiên trước mắt, phối hợp với Cục 
Xúc tiến Thương mại cùng với các đối tác 
của sàn thương mại điện tử như: Shopee, 
TiKi, Sendo, Lazada,… hỗ trợ mở các gian 
hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, 
tiêu thụ sản phẩm thanh long Bình Thuận và 
từng bước hướng dẫn các doanh nghiệp tự 
chủ trong các hoạt động thương mại điện tử. 

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2021 
(ngày 7 tháng 6) 

https://nongnghiep.vn/gia-thanh-long-
binh-thuan-rot-tham-d293172.html

https://nongnghiep.vn/gia-thanh-long-binh-thuan-rot-tham-d293172.html
https://nongnghiep.vn/gia-thanh-long-binh-thuan-rot-tham-d293172.html
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KHỞI NGHIỆP VỚI TRÁI THANH LONG CỦA CHÀNG TRAI BÌNH THUẬN 

ể tạo giá trị gia tăng cho trái thanh 
long, anh Nguyễn Trường An (thị xã 
Lagi, tỉnh Bình Thuận) đã nghiên 

cứu, chế tạo thành công sản phẩm nước 
thanh long đỏ lên men và được nhiều người 
ưa chuộng. 

Để tạo giá trị gia tăng cho trái thanh long, 
anh Nguyễn Trường An – đoàn viên Chi 
đoàn khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã 
Lagi, tỉnh Bình Thuận đã nghiên cứu, chế tạo 
thành công sản phẩm nước thanh long đỏ 
lên men và được nhiều người ưa chuộng. 

Anh Nguyễn Trường An vốn là nông dân, 
khá am hiểu về đặc tính của trái thanh long 
và luôn mong muốn chế tạo sản phẩm từ trái 
thanh long để nâng cao giá trị. Sau 3 năm, 
từ học hỏi trên mạng Internet, nghiên cứu 
tìm tòi qua quá trình thực tế các khâu chế 
biến, sản phẩm của anh An đã chính thức có 
mặt trên thị trường. 

Anh Nguyễn Trường An với sản phẩm nước thanh 
long đỏ lên men. 

Từ năm 2018, anh An thực hiện thử vài 
mẻ thanh long lên men. Ở những mẻ đầu 
tiên, sản phẩm chưa như ý nhưng anh 
không nản lòng mà đúc kết kinh nghiệm dần. 
Sau nhiều lần thử nghiệm, nhận được nhiều 
lời đánh giá từ người thân, bạn bè, để dần 
hoàn thiện, đảm bảo đưa đến tay người tiêu 
dùng loại nước ép chất lượng, an toàn và tốt 
cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sản phẩm được 
kiểm nghiệm từ cơ quan chức năng như Sở 
Khoa học Công nghệ, Viện Pasteur TP. Hồ 
Chí Minh... 

Với phương châm "chậm mà chắc" và 
cũng sớm xác định thức uống có ảnh hưởng 

rất lớn với sức khỏe khách hàng, uy tín chính 
là thước đo thương hiệu, vậy nên từng chút 
một anh Nguyễn Trường An cùng gia đình 
vun đắp cho ước mơ khởi nghiệp với sự kỳ 
vọng và tâm huyết của bản thân 

Anh Nguyễn Trường An chia sẻ: “Thanh 
long vốn là sản phẩm đặc trưng của Bình 
Thuận, tuy vậy, ngoài trái tươi, sản phẩm 
chế biến sau thu hoạch chưa nhiều. Bên 
cạnh đó, sản xuất nước thanh long lên men 
có thể tận dụng sản phẩm không đủ tiêu 
chuẩn xuất khẩu về mẫu mã để tạo giá trị gia 
tăng, nhất là thời điểm thanh long vào vụ 
mùa, giá thấp”. 

Để sản xuất nước thanh long đỏ lên men, 
anh An sử dụng thanh long ruột đỏ kết hợp 
đường với tỷ lệ thích hợp, ủ trong 3 tháng. 
Sau đó, hỗn hợp được chiết lọc bỏ xác, lắng 
trong nước, cho thành phẩm có nồng độ 2,8. 

Riêng vỏ bao bì được anh An đặt tạo chai, 
hộp chứa rất đẹp để bắt mắt người tiêu dùng 
với tên gọi Blook dragon. Theo anh An, 
nước thanh long đỏ lên men có rất nhiều tác 
dụng cho người uống mà không thua kém 
bất kỳ loại rượu nho nào. Sử dụng sản phẩm 
này có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch vì có 
nhiều chất sinh tố, tốt cho tiêu hóa, giúp phụ 
nữ có làn da mịn màng và ngăn ngừa lão 
hóa, giảm cân, ngủ ngon,... 

Với biết bao tâm huyết đặt cả vào công 
việc, anh An còn nuôi ước mơ về một địa chỉ 
tiêu thụ thanh long để có thể giải tỏa nỗi lo 
cho nông dân mỗi khi giá thấp, vừa để đa 
dạng hóa sản phẩm từ loại cây trồng đặc 
trưng của quê hương Bình Thuận. 

Con đường phía trước dẫu còn nhiều khó 
khăn... thế nhưng, bằng ý chí và sự đam mê, 
anh An đang từng bước xây dựng thương 
hiệu nước ép thanh long An Huy trở thành 
một thương hiệu trẻ. 

Dương Triều // 
https://svvn.tienphong.vn/.- 2021  

(ngày 26 tháng 6) 

https://svvn.tienphong.vn/khoi-nghiep-
voi-trai-thanh-long-cua-chang-trai-binh-

thuan-post1349605.tpo 

Đ 

https://svvn.tienphong.vn/khoi-nghiep-voi-trai-thanh-long-cua-chang-trai-binh-thuan-post1349605.tpo
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NGƯ DÂN BÌNH THUẬN TRÚNG MÙA CÁ CƠM 

ụ cá nam năm 2021 đang bước vào 
cao điểm khai thác. Những ngày qua, 
nhiều tàu thuyền của ngư dân Phan 

Thiết – Bình Thuận cập cảng đầy ắp cá cơm. 
Được mùa cộng với giá bán ổn định khiến 
bà con hết sức phấn khởi. 

Mới hơn 6 giờ sáng, cái nắng giữa hè tại 
biển Mũi Né – Bình Thuận đã bắt đầu gay 
gắt. Dù oai bức nhưng khung cảnh tại bãi 
sau Mũi Né hết sức nhộn nhịp với các 
chuyến thúng vận chuyển cá từ thuyền vào 
bờ. 

Vận chuyển cá cơm từ thuyền lên xe tải tại bãi sau 
Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 

Ngư dân Trần Văn Đạt, chuyên đánh cá 
cơm, đang cùng các bạn thuyền dời gần 1 
tấn cá cơm vào bờ. Bên trong, thương lái 
cùng xe vận chuyển đang chờ sẵn. Ông Đạt 
cho biết gần 10 ngày qua, cá cơm áp lộng 
nhiều trên khắp vùng biển Mũi Né nên không 
chỉ ông mà nhiều thuyền bạn cũng được 
mùa. "Đây là chuyến thứ 3 trong mùa nam 
rồi. Hai chuyến trước, chuyến nào cũng 7 - 
8 tạ. Nói chung là cá năm nay đánh được 
lắm, cá to, thương lái rất thích" – ông Đạt 
chia sẻ niềm vui. 

Ngư dân Đạt dời cá cơm từ thúng lên bờ 

Năm nay, mùa cá cơm tại ngư trường 
Phan Thiết – Bình Thuận và vùng biển khu 
vực phía Nam bắt đầu rộ từ thời điểm đầu 
tháng 6, với sản lượng khá cao. Sản lượng 
khai thác cá cơm đến thời điểm này của ngư 
dân phường Mũi Né và TP Phan Thiết nhìn 
chung tăng mạnh so với vụ cá những năm 
trước. 

Cá cơm được thương lái đón mua ngay khi vừa lên 
bờ 

Khung cảnh nhộn nhịp tại bãi sau Mũi Né 

Cá sau khi thu mua được xe tải chở thẳng về lò hấp, 
cơ sở muối mắm 

Sản lượng khai thác cao, giá thu mua cá 
cơm năm nay lại khá ổn định. Tại phường 
Mũi Né, mỗi giỏ cá cơm (25 ký) được thương 
lái thu mua trên dưới 250.000 đồng. Riêng 

V 
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cá ngon, kích cỡ lớn, tươi dùng để sấy khô 
thì có nơi thu mua gần 300.000 đồng/ giỏ. 

Cá cơm loại 1 được bán với giá 300.000 đồng/giỏ để 
sấy khô 

Vùng biển Phan Thiết có đến 3 loại cá cơm phổ biến, 
gồm: cá cơm sọc trắng, cá cơm sọc đen và cá cơm 
mồm. Trong đó, cá cơm mồm sau khi sấy khô có giá 
bán trên 200.000 đồng/ký. Trong ảnh: Cá cơm sọc 
trắng vừa đánh bắt tại Mũi Né 

Không chỉ được sấy khô xuất khẩu, cá 
cơm tại Bình Thuận còn là nguyên liệu chính 
để muối nước mắm. Nghề làm nước mắm 
cá cơm ở Bình Thuận có lịch sử phát triển 
hơn 2 thế kỷ và sản phẩm đã có mặt hầu 
như khắp mọi miền Tổ quốc. 

Sau khi vận chuyển từ biển về, cá cơm được trộn tỉ lệ 

nhất định với muối hạt và cho vào lu (khạp) để muối 
mắm 

Ngoài muối nước mắm, cá cơm loại 1 dùng để hấp, 
sau đó phơi và sấy khô để xuất khẩu 

Được mùa khai thác, giá bán ổn định giúp 
bà con ngư dân phấn khởi, đẩy mạnh ra khơi 
khai thác trong những chuyến biến tiếp theo. 

Ngư dân Mũi Né bốc đá từ bờ lên thúng để chở ra 
thuyền, chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo 

 

Hợp Phố // https://nld.com.vn/.- 2021 
(ngày 14 tháng 6) 

https://nld.com.vn/thoi-su/ngu-dan-binh-
thuan-trung-mua-ca-com-
20210614111606298.htm 

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

NGƯ DÂN PHÚ QUÝ CỨU HAI NGƯỜI TRÔI DẠT TRÊN BIỂN 
gày 19-6, thông tin từ Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý, 
thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tiếp tục phối 
hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành lấy 
lời khai, xác minh thông tin sau khi đơn vị 
tiếp nhận hai ngư dân trôi dạt trên biển được 
tàu cá của ngư dân địa phương cứu vớt. 

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 18-6, 
tàu cá BTh 89898 Ts, công suất 20 CV do 
ông Nguyễn Văn Liên, sinh năm 1986, trú xã 
Long Hải, huyện Phú Quý (Bình Thuận) làm 
thuyền trưởng đang hành nghề câu ven bờ 
cách đảo Phú Quý khoảng 6 hải lý về phía 
Tây Nam thì phát hiện một người ôm xô 
nhựa bơi trên biển và đang kêu cứu. 

N 

https://nld.com.vn/thoi-su/ngu-dan-binh-thuan-trung-mua-ca-com-20210614111606298.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/ngu-dan-binh-thuan-trung-mua-ca-com-20210614111606298.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/ngu-dan-binh-thuan-trung-mua-ca-com-20210614111606298.htm
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Hai nạn nhân Tạ Ngọc Tân (bên trái) và Nguyễn Văn 
Thắng được đưa về Trạm Tìm kiếm cứu nạn, Đồn 
Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (Bình Thuận) để 
chăm sóc y tế và thực hiện khai báo thông tin theo 
yêu cầu. 

Phát hiện sự việc, ông Liên đã cho tàu cá 
chạy tới cứu vớt người lên thuyền và đưa 
vào đảo để bàn giao cho đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Cảng Phú Quý. 

Qua làm việc ban đầu, nạn nhân tên là 
Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1998, trú ấp 
Bình Tây, xã Thọ Giang, huyện Thọ Sơn (An 
Giang) là thuyền viên đi trên tàu cá hành 
nghề câu bủa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(không nhớ số đăng ký) được 26 ngày. Vào 
lúc 9 giờ ngày 17-6, khi đang câu mực thì 
thúng câu bị lật khiến Thắng rơi xuống biển 
và trôi dạt. 

Cùng thời điểm 9 giờ cùng ngày 18-6, 
xuồng máy số hiệu 308, công suất 12 CV, 
hành nghề câu, trên xuồng có hai lao động 
do anh Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1989, 
trú xã Long Hải, huyện Phú Quý điều khiển, 

đang hoạt động tại khu vực biển cách đảo 
Phú Quý khoảng 6 hải lý về hướng Tây Nam 
(không rõ tọa độ) thì phát hiện dưới biển có 
một người đang kêu cứu. 

Anh Tùng và bạn thuyền đã nhanh chóng 
điều khiển xuồng đến cứu vớt và đưa nạn 
nhân vào đảo bàn giao cho Đồn biên phòng 
cửa khẩu cảng Phú Quý vào lúc 10 giờ 30 
phút cùng ngày. 

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên là 
Tạ Ngọc Tân, sinh năm 1997, xã Nam Hải, 
huyện Núi Thành (Quảng Nam) là thuyền 
viên đi trên tàu cá hành nghề giã cào ở Bến 
Tre (không rõ số hiệu). Nạn nhân cho biết, 
do bị đánh đập nên đã tự nhảy xuống biển 
vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cả hai nạn nhân đã được đưa về nghỉ và 
chăm sóc y tế tại Trạm tìm kiếm cứu nạn, 
thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú 
Quý. Tình hình sức khỏe ổn định. 

Thiếu tá Huỳnh Quốc Quân, Phó Đồn 
trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú 
Quý cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục phối 
hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành 
lấy lời khai, xác minh thông tin và thực hiện 
các biện pháp phòng, chống Covid-19 đối 
với hai nạn nhân theo quy định. 

Đình Châu // https://nhandan.vn.- 2021 
(ngày 19 tháng 6) 

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/ngu-
dan-phu-quy-cuu-hai-nguoi-troi-dat-tren-

bien-651384/

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

NHỮNG PHẬN NGƯỜI BÊN VÁN TRƯỢT TRÊN ĐỒI CÁT  

rưa bỏng rát trên đồi cát, mấy phụ nữ 
túm tụm nhau ngồi trong bóng cây. 
Dẫu có râm một chút nhưng cái nắng 

của miền hoang mạc trên đồi cát bay Mũi Né 
vẫn cứ rào rạt như nung. Nắng nung gió, 
nung cháy da thịt người. Thế nhưng, những 
người phụ nữ và cả đám trẻ con mắt cứ mở 
to hướng về con đường, nơi nguồn sống của 
họ “xuất hiện”...  

Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) là vùng 
du lịch trọng điểm của cả nước với những 
bãi biển đẹp, những đồi cát mênh mông. 

Khách du lịch đến vùng đất này ai cũng ghé 
qua đồi cát bay chơi một lần cho biết nên 
lượng khách thường xuyên đông.  

Du lịch phát triển đã mở ra nhiều cơ hội 
việc làm và thu nhập cho người dân. Đồi cát 
ở đây được ví von như một “tiểu sa mạc” với 
những bãi cát lớn nhỏ trải dài hàng cây số. 
Điểm đặc biệt của đồi cát là sự thay đổi hình 
dáng từng ngày theo những cơn gió lớn. Du 
khách vì điều này đã chọn nơi đây là điểm 
dừng chân trên bản đồ du lịch. Chỉ cần thuê 
một tấm ván trượt với giá 10.000 đồng/giờ là 

T 

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/ngu-dan-phu-quy-cuu-hai-nguoi-troi-dat-tren-bien-651384/
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du khách có thể trượt cát cả ngày mệt nghỉ. 
Ở đó có đội quân phục vụ khách du lịch bằng 
nghề cho thuê và kéo ván trượt cát... 

Một phụ nữ cho thuê ván trượt trên triền cát. 

Chông chênh đời cát 

Trưa bỏng rát trên đồi cát, mấy phụ nữ 
túm tụm nhau ngồi trong bóng cây. Dẫu có 
râm một chút nhưng cái nắng của miền 
hoang mạc trên đồi cát bay Mũi Né vẫn cứ 
rào rạt như nung. Nắng nung gió, nung cháy 
da thịt người. Thế nhưng, những người phụ 
nữ và cả đám trẻ con mắt cứ mở to hướng 
về con đường, nơi nguồn sống của họ “xuất 
hiện”. 

Dòng xe du lịch dừng lại chân đồi cát thả 
du khách xuống tham quan. Màu cát vàng 
thẫm và mịn màng, trải dài đến vài trăm mét 
nhấp nhô tạo thành những đợt sóng tuyệt 
đẹp, mê hoặc. Đám trẻ nhỏ tay cầm những 
chiếc ván tự chế ào ra mời khách. Phương 
tiện làm việc chỉ vỏn vẹn vài tấm nhựa được 
cắt dài như một tấm ván và được buộc dây 
hai đầu làm tay cầm. Chiếc xe chở khách du 
lịch dừng lại, vài người bước xuống, ngay 
lập tức những phụ nữ và đám trẻ con chạy 
ào tới, trên tay là mấy mảnh ván trượt đã 
cong vênh vì nắng gió. Những đứa trẻ liên 
miệng mời chào: “Trượt cát đi cô chú. Lên 
cái đồi đằng kia, con bày cho cô chú trượt”... 

Hè tháng 6, nắng như đổ lửa kèm theo gió 
rít từng chặp, rảo bước trên đồi cát, những 
bước chân như giẫm lên đống than. Cả 
không gian nhuốm vị sượng của cát, vị tanh 
nồng của biển và phảng phất vị mặn của 
những giọt mồ hôi. Xa xa là hình bóng của 
những “bóng hồng”, những khuôn mặt trẻ 
thơ. Họ đang hối hả thu dọn những đôi 
quang gánh nặng trĩu, những tấm ván trượt 
cong vênh vì nắng để trốn chạy cái nóng 
hầm hập của mùa hè xứ biển. 

Ở đây, họ coi nhau như người một nhà, cùng chia sẻ 
vui buồn với nhau. 

Họ cho khách du lịch thuê ván trượt để mưu sinh qua 
ngày. 

Hè năm nay, dịch COVID-19 ảnh hưởng 
khá nhiều tới du lịch Mũi Né, số lượng khách 
giảm chỉ còn khoảng 30% so với mọi năm 
vào mùa cao điểm du lịch hè. Từng tốp 
khách đến rồi đi, người chơi lúc chọn gần 
ngay nơi đặt chân, lúc chọn xa gần đến 
sườn bên kia đồi. Lũ trẻ với đôi chân trần và 
làn da rám nắng chịu khó đi cùng phục vụ 
ngay cả những người khách khó tính nhất. 
Đa phần những đứa trẻ này đến từ làng chài 
ven biển, nơi cuộc sống dựa hoàn toàn vào 
nghề đánh bắt cá và trồng thanh long. Nhà 
nghèo, cuộc sống cơ cực, phần lớn những 
đứa trẻ phải tự bươn chải kiếm sống, phụ 
giúp gia đình. Mùa hè này, những đứa trẻ lại 
tranh thủ ra đồi cát phục vụ khách du lịch, bố 
mẹ chúng cho vài trăm nghìn mua đôi ba tấm 
ván, ngày ngày tìm đến đồi cát mưu sinh. 

Hoang hoải 

Một ngày mưu sinh của những phận đời 
lam lũ trên đồi cát này cứ thế. Ngày nào 
đông khách, tiền cho thuê ván trượt có thể 
được vài trăm ngàn nhưng ngày vắng 
khách, chỉ được vài chục nghìn đồng. Ở đồi 
cát này còn có những người buôn gánh bán 
bưng với nhiều thứ quà vặt là đặc sản ẩm 
thực địa phương như tàu hũ nóng, bánh quai 
vạc, bánh kẹp cốt dừa,... Họ cũng có mặt ở 
khu đồi cát từ sớm. Ngày mưa, tất cả chấp 
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nhận nhịn đói vì không có khách. Lúc vắng 
khách, những người phụ nữ quây mấy tấm 
ván trượt xung quanh chỗ họ ngồi để chắn 
cát bay và cùng trò chuyện.  

Những người cho thuê ván trượt trên đồi 
cát ngày ngày đối mặt với muôn vàn khó 
khăn, cực nhọc. Họ khổ cực vì suốt ngày 
phơi mình ngoài nắng trong nền nhiệt hơn 
40 độ, cực nhọc vì nắng mưa thất thường đã 
làm cho nhiều người liên tục đổ bệnh. Thi 
thoảng, giữa câu chuyện đang dang dở của 
họ xen vào tiếng la thất thanh khi có người 
ngất xỉu vì say nắng. Mọi người lại bật dậy 
chạy tới. Dường như đã quen thuộc cảnh 
này, người nhanh chóng lấy dầu gió xoa, 
người lấy nước và thuốc cho uống, rồi cùng 
nhau khiêng vào bóng cây mát để chăm.  

Rồi những khi trời nổi gió, cát quất rát 
mặt, cát chui vào mắt, xộc vào mũi vào 
miệng. Hay những bữa cơm trong nắng 
nung lửa, họ nhai cơm và cát lạo xạo trong 
miệng nhưng vẫn hướng những ánh mắt ra 
phía đường chờ khách. 

Đứa trẻ cho thuê ván trượt trên đồi cát. 

Trên đồi cát có niềm vui và cả những nhọc nhằn 

Chị Phạm Thị Hằng (42 tuổi), người có 
thâm niên gần 8 năm cho thuê ván trượt ở 
đây, bảo rằng đã quá quen với những 
chuyện ấy. Bởi, đứng giữa trưa nắng trên 
đồi cát này, phải có sức khỏe vô cùng dẻo 

dai mới trụ lại được. Còn không, một tháng 
cũng đôi lần say nắng mà ngã vật ra giữa đồi 
cát. Những lúc ấy, có người trông thấy thì tới 
cứu, còn không thì vô cùng nguy hiểm.  

Và, dường như một luật bất thành văn với 
những người cho thuê ván trượt ở đây, họ 
luôn để mắt đến nhau. Không phải vì tranh 
giành hay ghen tị, mà họ sợ “vắng” đi một ai 
đó, sẽ chẳng thể nào cứu kịp. Nhất là trong 
cơn nắng bỏng rát trên hoang mạc này.  

Với những phụ nữ, họ xem nhau như 
người trong gia đình, sẻ chia ngọt bùi với 
nhau, cùng nhau làm lụng, cùng nương 
nhau mà sống từng ngày. Như chị Chánh, vì 
hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thêm bệnh 
tật bấu víu nên dù đau đớn nhưng ngày ngày 
chị vẫn đạp xe ra đồi cát kiếm sống.  

Hay như trường hợp cụ Năm Lại, năm 
nay 72 tuổi, nhà ở gần đồi cát. Cụ rất nghèo, 
ở nhà tình thương, lại có đứa con bị bệnh 
tim nên hằng ngày cụ vẫn leo đồi cát cho 
thuê ván trượt kiếm sống. Mỗi miếng ván 
trượt cho thuê với giá từ 10.000-20.000đ/giờ 
mà thôi. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trượt 
trên đồi cát, cụ Năm Lại thường hướng dẫn 
du khách cách chơi ván trượt với nhiều kiểu 
khác nhau. Nhiều người vượt hàng ngàn cây 
số tới đồi cát Mũi Né chỉ để trượt cát. Họ 
được chứng kiến cụ Năm Lại truyền thụ 
những bài trượt ngoạn mục và đều hài lòng 
thử cảm giác mạnh với nghệ thuật trượt cát 
Mũi Né có một không hai này. 

Trưa trên miền cát cháy, nắng như đổ lửa 
kèm theo gió rít từng chặp. Những bước 
chân du khách vắng dần. Vẫn có những đứa 
trẻ chân trần trên cát, lăng xăng hướng dẫn 
từng vị khách cách trượt cát, rồi cặm cụi thu 
gom ván trượt, bởi gánh nặng áo cơm đã 
sớm hằn lên đôi vai nhỏ. Trong nắng hè, 
những gánh gồng của những người phụ nữ 
bán nước giải khát, những lặc lè máy móc 
của mấy người thợ chụp hình dạo.  

Anh Toàn, một thợ chụp hình lắc đầu khi 
kể về nghề: “Giờ người ta dùng điện thoại 
thông minh, chụp hình nhanh và đẹp rồi nên 
chẳng mấy người chụp hình như này nữa. 
Nghề này cũng chính vì thế mà còn rất ít 
người làm. Ngày tui ra đây cho vui chứ cũng 
họa hoằn lắm mới có người chụp”.  
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Nhiều người mưu sinh nhờ đồi cát, như thợ chụp ảnh, 
người bán nước giải khát... 

Nỗi cực nhọc vì phải suốt ngày phơi mình 
ngoài nắng đã làm cho đám trẻ liên tục đổ 
bệnh. Dù khó khăn nhưng chúng vẫn cần 
mẫn bởi đây là công việc có thu nhập hằng 
ngày. Em Đinh Thị Thùy Trang (thôn Thiện 
Bình, xã Thiện Nghiệp) cho biết: 4 năm nay, 
cứ nghỉ hè là em ra đồi cát bay cho khách 
thuê ván trượt. Mỗi ngày kiếm được 80.000-
150.000 đồng, em đưa cho mẹ để lo tiền học 
cho năm học mới. Mặc dù nhà nghèo nhưng 
Thùy Trang không muốn nghỉ học, 7 năm 
liền em đều đạt học sinh giỏi. Mùa hè nào 

em cũng ra đồi cát trước 6 giờ sáng và đến 
chiều muộn mới về nhà nhưng bù lại có tiền 
để phụ mẹ đóng tiền trường trong năm học 
mới. Ở đây có rất nhiều bạn cùng tuổi nên 
những giờ vắng khách chúng em lại tụ tập 
trò chuyện.  

Chiều vơi nắng trên đồi cát, cái nóng dịu 
hơn, khách du lịch cũng dần rời đi trên 
những chuyến xe về miền hoa lệ thì những 
người mưu sinh cũng uể oải thu dọn đồ đạc 
về nghỉ ngơi.  

Đồi cát bay về chiều đã lặng gió. Nhưng, 
những phận người kiếm cơm trên cát cháy 
vẫn miệt mài và cặm cụi, cuộc đời họ nhỏ bé 
như hạt cát giữa hoang mạc mênh mông này 
vậy... 
 

Tiêu Dao // 
 http://antg.cand.com.vn.- 2021 

 (ngày 19 tháng 6) 

http://antg.cand.com.vn/phong-su/nhung-
phan-nguoi-ben-van-truot-tren-doi-cat-

646018/ 

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

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM 2021: BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG 
PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM TRONG DỊP HÈ 

ới bước vào mùa hè nhưng trên địa 
bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra nhiều 
vụ tai nạn đuối nước thương tâm, 

nhất là liên quan đến trẻ em. Những vụ tai 
nạn này một lần nữa cảnh báo các bậc phụ 
huynh về việc quan tâm quản lý chăm sóc, 
giám sát và hướng dẫn học tập, vui chơi cho 
con em trong dịp hè. 

Trẻ em vui chơi trong ngày nghỉ hè. Ảnh: Sỹ Tuyên – 
TTXVN 

Chỉ trong vòng 2 tuần đầu tháng 6/2021, 
địa bàn tỉnh Bình Thuận liên tiếp xảy ra 3 vụ 
đuối nước thương tâm, khiến 4 học sinh tử 
vong. Trưa 10/6, nữ sinh lớp 8 Đồng Thị 
Quỳnh Nh. cùng hai người bạn rủ nhau ra 
sông Cái, xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận 
Bắc) để tắm và chụp hình. Trong lúc chuẩn 
bị xuống tắm, Nh. trượt chân ngã xuống 
sông và bị nước cuốn đi. Đến hơn 13 giờ 
cùng ngày, người dân phát hiện thi thể của 
Nh. đang vướng vào cành cây, cách nơi bị 
nạn khoảng 100m. 

Trước đó, tại thị trấn Liên Hương, huyện 
Tuy Phong, vào chiều 2/6, các em N.T.B 
(học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Liên Hương 
4) và N.V.Q (học sinh lớp 7, Trường Trung 
học Cơ sở Lê Văn Tám, thị trấn Liên Hương) 
cùng hai em khác ra khu vực sông Đá Hàng 
(khu phố 1, thị trấn Liên Hương) chơi rồi 
xuống sông tắm. Trong lúc tắm, hai người 

M 

http://antg.cand.com.vn/phong-su/nhung-phan-nguoi-ben-van-truot-tren-doi-cat-646018/
http://antg.cand.com.vn/phong-su/nhung-phan-nguoi-ben-van-truot-tren-doi-cat-646018/
http://antg.cand.com.vn/phong-su/nhung-phan-nguoi-ben-van-truot-tren-doi-cat-646018/
https://dantocmiennui.vn/binh-thuan-vai-net-tong-quan/131973.html
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bạn phát hiện em N.T.B và em N.V.Q bị đuối 
nước nên đã chạy lên bờ kêu cứu. Người 
dân xung quanh lập tức ứng cứu nhưng hai 
em N.T.B và N.V.Q đã tử vong. 

Bình Thuận là địa phương có bờ biển kéo 
dài và có nhiều sông, suối, ao, hồ… Vào 
mùa hè, thời tiết oi bức, nắng nóng kéo dài, 
các em học sinh, thiếu niên ham thích vui 
chơi, thường tìm đến các ao hồ, sông suối, 
biển để tắm. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ, rủi ro dẫn đến tình trạng đuối nước. 
Nguyên nhân là do trẻ không biết bơi hoặc 
thiếu kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống, dẫn 
đến đuối nước. 

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 
2016 - 2020, toàn tỉnh xảy ra hơn 90 vụ trẻ 
em bị đuối nước, nạn nhân hầu hết đều dưới 
15 tuổi. Để giảm thiểu các vụ đuối nước vào 
mùa hè, hàng năm, Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị triển khai các hoạt động như: đẩy 
mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ tai 
nạn đuối nước; tuyên truyền, vận động gia 
đình quan tâm, giám sát trẻ; khảo sát các địa 
điểm có nguy cơ mất an toàn và thực hiện 

cắm biển cảnh báo; khuyến khích, tạo điều 
kiện để học bơi, dạy bơi trong trường học, 
rèn luyện kỹ năng cấp cứu khi bị đuối nước... 
Những sự việc đáng tiếc như trên năm nào 
cũng xảy ra ở khắp các địa phương trong 
tỉnh. Thực tế cho thấy, các hoạt động và 
những giải pháp của các ngành chức năng 
chỉ có thể mang lại hiệu quả cao nhất khi có 
sự chung tay của gia đình và xã hội. Điều 
quan trọng nhất trong thực hiện phòng, 
chống đuối nước cho trẻ em chính là ý thức 
của phụ huynh trong việc quan tâm chăm 
sóc, bảo vệ, giám sát con, em mình. Bên 
cạnh đó, các bậc phụ huynh cần trang bị đầy 
đủ cho con trẻ các kỹ năng bơi lội, sơ cấp 
cứu đuối nước và kỹ năng dưới nước. Có 
như vậy mới hạn chế và không xảy ra những 
vụ đuối nước đau lòng ở trẻ em. 

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

 (ngày 14 tháng 7) 

https://dantocmiennui.vn/thang-hanh-
dong-vi-tre-em-2021-binh-thuan-tang-

cuong-phong-chong-duoi-nuoc-cho-tre-em-
trong-dip-he/304124.html 

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

THANH NIÊN LAGI KHỞI NGHIỆP VỚI DỰ ÁN NƯỚC THANH LONG LÊN MEN 

ể tạo giá trị gia tăng cho trái thanh 
long, anh Nguyễn Trường An – đoàn 
viên chi đoàn khu phố 3, phường Tân 

Thiện, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận đã nghiên 
cứu, chế tạo thành công sản phẩm nước 
thanh long đỏ lên men và được nhiều người 
ưa chuộng. 

Anh Nguyễn Trường An với sản phẩm nước thanh 
long đỏ lên men  

Anh Nguyễn Trường An vốn là nông dân, 
khá am hiểu về đặc tính của trái thanh long 
và luôn mong muốn chế tạo sản phẩm từ trái 
thanh long để nâng cao giá trị. Sau 3 năm, 
từ học hỏi trên mạng internet, nghiên cứu 
tìm tòi đút rút kinh nghiệm qua quá trình thực 
tế các khâu chế biến, sản phẩm của anh An 
đã chính thức có mặt trên thị trường hơn 4 
tháng nay.  

Từ năm 2018, anh An thực hiện thử vài 
mẻ thanh long lên men. Ở những mẻ đầu 
tiên, sản phẩm chưa như ý nhưng anh 
không nản lòng mà đúc kết kinh nghiệm dần. 
Sau nhiều lần thử nghiệm, nhận được nhiều 
lời đánh giá từ người thân, bạn bè, để dần 
hoàn thiện, đảm bảo đưa đến tay người tiêu 
dùng loại nước ép chất lượng, an toàn và tốt 
cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sản phẩm được 
kiểm nghiệm từ cơ quan chức năng như Sở 
Khoa học công nghệ, Viện Paster TP. Hồ 
Chí Minh...  

Đ 
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Với phương châm "chậm mà chắc" và 
cũng sớm xác định thức uống có ảnh hưởng 
rất lớn với sức khỏe khách hàng, uy tín chính 
là thước đo thương hiệu, vậy nên từng chút 
một anh Nguyễn Trường An cùng gia đình 
vun đắp cho ước mơ khởi nghiệp với sự kỳ 
vọng và tâm huyết của bản thân 

Anh An chia sẻ: “Thanh long vốn là sản 
phẩm đặc trưng của Bình Thuận, tuy vậy, 
ngoài trái tươi, sản phẩm chế biến sau thu 
hoạch chưa nhiều. Bên cạnh đó, sản xuất 
nước thanh long lên men có thể tận dụng 
sản phẩm không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu về 
mẫu mã để tạo giá trị gia tăng, nhất là thời 
điểm thanh long vào vụ mùa, giá thấp”.  

Để sản xuất nước thanh long đỏ lên men, 
anh An sử dụng thanh long ruột đỏ kết hợp 
đường với tỷ lệ thích hợp, ủ trong 3 tháng. 
Sau đó, hỗn hợp được chiết lọc bỏ xác, lắng 
trong nước, cho thành phẩm có nồng độ 
2,8.  

Riêng vỏ bao bì được anh An đặt tạo chai, 
hộp chứa rất đẹp để bắt mắt người tiêu dùng 
với tên gọi BLOOK DRAGON. Theo anh An, 
nước thanh long đỏ lên men có rất nhiều tác 
dụng cho người uống mà không thua kém 
bất kỳ loại rượu nho nào. Sử dụng sản phẩm 
này có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch vì có 
nhiều chất sinh tố, tốt cho tiêu hóa, giúp phụ 
nữ có làn da mịn màng và ngăn ngừa lão 
hóa, giảm cân, ngủ ngon,... 

  

Với biết bao tâm huyết đặt cả vào công 
việc, anh An còn nuôi ước mơ về một địa chỉ 
tiêu thụ thanh long để có thể giải tỏa nỗi lo 
cho nông dân mỗi khi giá thấp, vừa để đa 
dạng hóa sản phẩm từ loại cây trồng đặc 
trưng của quê hương Bình Thuận. 

Con đường phía trước dẫu còn nhiều khó 
khăn... thế nhưng bằng ý chí và sự đam mê, 
anh An đang từng bước xây dựng thương 
hiệu nước ép thanh long An Huy trở thành 
một thương hiệu với tất cả nhiệt huyết của 
tuổi trẻ./.    

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

 (ngày 18 tháng 6) 

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/khoi-
nghiep-lap-nghiep/thanh-nien-lagi-khoi-

nghiep-voi-du-an-nuoc-thanh-long-len-men

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

VIỆN PASTEUR NHA TRANG CỬ CHUYÊN GIA GIÚP BÌNH THUẬN 
CHỐNG DỊCH COVID-19 

iện Pasteur Nha Trang đã cử đoàn 
chuyên gia vào Bình Thuận hỗ trợ 
công tác phòng chống dịch và hỗ trợ 

tỉnh này hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao 
cho xét nghiệm 1.000 mẫu bệnh phẩm. 

Ngày 26/6, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho 
biết, Viện Pasteur Nha Trang đã cử đoàn 
chuyên gia vào Bình Thuận hỗ trợ công tác 
phòng chống dịch. Theo đó, đoàn công tác 
của Viện Pastuer Nha Trang tại Bình Thuận 
có 6 người. Hoạt động của đoàn nhằm hỗ 
trợ địa phương triển khai công việc tại thực 
địa, phòng xét nghiệm; hướng dẫn thành 

lập, vận hành tổ COVID-19 cộng đồng và 
tham gia điều tra truy vết các đối tượng nghi 
mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ hóa 
chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm… 

Sở Y tế Bình Thuận và đoàn chuyên gia 
của Viện Pasteur Nha Trang có buổi làm 
việc với các Trung tâm y tế tuyến huyện 
bằng hình thức trực tuyến. Tại buổi làm việc, 
đại diện Trung tâm Y tế Phan Thiết cho biết, 
đã truy vết 258 trường hợp F1, hơn 400 
trường hợp F2. Trong đó, 40 trường hợp F1 
đang cách ly tại nhà. Bởi đây là những sản 
phụ và người nhà chăm sản phụ. Còn Trung 

V 
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tâm Y tế Tuy Phong đang bị phong tỏa nên 
nhân lực bị thiếu ảnh hưởng đến công tác 
điều tra, lấy mẫu, phun thuốc khử khuẩn và 
đề nghị bổ sung nhân lực. 

Đoàn chuyên gia Viện Pasteur Nha Trang nhận định, 
tình hình dịch COVID-19 tại Bình Thuận trong đợt này 
khác so với đợt trước. 

Đoàn chuyên gia Viện Pasteur Nha Trang 
nhận định, tình hình dịch COVID-19 tại Bình 
Thuận trong đợt này khác so với đợt trước, 
nhưng chưa truy vết hết các trường hợp liên 
quan, bóc tách rõ số trường hợp F1, F2. Vì 
vậy, Bình Thuận phải khẩn trương trong việc 
truy vết, điều tra dịch tễ và tăng cường công 
suất xét nghiệm kỹ thuật PCR. 

Ngoài ra, các huyện phải kiểm tra, giám 
sát chặt các khu cách ly tập trung tránh tình 
trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đây 
là vấn đề đang xuất hiện ở một vài tỉnh thành 
có dịch. Để đáp ứng việc phòng chống dịch 
COVID-19 theo phương châm truy vết “thần 
tốc”, đoàn chuyên gia này sẽ chia làm 2 
nhóm hỗ trợ cho Trung tâm y tế TP.Phan 
Thiết và huyện Tuy Phong. 

Theo Sở Y tế Bình Thuận, hiện nay, Sở 
cũng huy động thêm lực lượng từ những địa 
phương lân cận chưa có dịch hỗ trợ cho 
TP.Phan Thiết, huyện Tuy Phong nhằm thực 
hiện có hiệu quả các biện pháp phòng dịch. 
Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận đã có chủ 
trương mua thêm 2 máy xét nghiệm PCR và 
4 máy chiếc tách mẫu loại 96 “giếng” nhằm 
nâng công xuất xét nghiệm COVID-19 tại 
tỉnh. 

Duy Quang // https://tienphong.vn/.- 2021 
(ngày 26 tháng 6) 

https://tienphong.vn/vien-pasteur-nha-
trang-cu-chuyen-gia-giup-binh-thuan-

chong-dich-covid-19-post1349516.tpo 

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

3 TỔ CSGT SẼ XỬ LÝ XE ĐẾN BÌNH THUẬN TỪ VÙNG DỊCH 

a tổ CSGT của Bình Thuận sẽ tuần 
tra, xử lý các trường hợp vi phạm 
phòng chống dịch COVID-19 trên 

tuyến QL1A dài gần 180 km. 

Bắt đầu từ hôm nay (1-6), 3 tổ tuần tra 
kiểm soát của CSGT Công an tỉnh Bình 
Thuận chuyên trách về công tác phòng 
chống dịch COVID-19 sẽ tuần tra trên tuyến 
QL1A dài gần 180 km. 

 
Một chốt CSGT tại Bình Thuận đang kiểm tra các 
phương tiện. 

Các tổ này sẽ chuyên trách thực hiện tuần 
lưu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các 
trường hợp xe ô tô vận chuyển hành khách 
vi phạm các qui định về phòng chống dịch 
(hành khách không đeo khẩu trang, không 
bố trí dung dịch sát khuẩn tay cho hành 
khách, chở quá 50% số lượng hành khách 
theo số ghế, không bố trí giãn cách giữa mỗi 
hành khách...). 

Ngoài ra, các tổ CSGT này cũng sẽ xử lý 
những hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai 
qui định và các xe vận tải hành khách từ 
TP.HCM, các tỉnh có dịch COVID-19 đến 
Bình Thuận trên dọc tuyến QL1A. Khi phát 
hiện các trường hợp vận chuyển hành khách 
từ vùng dịch đến Bình Thuận, các trường 
hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm phải đưa ngay 
đến các chốt kiểm dịch gần nhất, phối hợp 
với ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 
theo qui định. 

B 
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Trước đó, ngày 31-5, Thượng tá Nguyễn 
Ngọc Thanh, Trưởng phòng CSGT Công an 
tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản yêu cầu Ban 
chỉ huy các Đội CSGT số 1, số 2 và Trạm 
Hàm Tân thành lập Tổ tuần tra kiểm soát 
chuyên trách. Mỗi tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ, 
thực hiện mỗi ngày 2 ca tuần tra từ 6-18g. 
Sau khung thời gian trên, bàn giao cho các 
tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông trên tuyến thực hiện. Thời gian 
thực hiện từ ngày 1-6 cho đến khi có thông 
báo mới. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 
(ngày 1 tháng 6) 

https://plo.vn/thoi-su/3-to-csgt-se-xu-ly-
xe-den-binh-thuan-tu-vung-dich-

989526.html 

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

BÌNH THUẬN CHỦ ĐỘNG NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

rước tình hình dịch COVID-19 đang 
diễn biến phức tạp, cùng với việc liên 
tục cập nhật thông tin mới nhất liên 

quan đến dịch bệnh, đa số người dân ở Bình 
Thuận đã chủ động nâng cao ý thức phòng, 
chống dịch. 

Nhiều tuyến đường trong trung tâm thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận vắng vẻ do người dân thực 
hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-
19. 

Ngay sau khi Quyết định thực hiện giãn 
cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết theo 
Chỉ thị số 15 từ 12 giờ ngày 24/6 và tại huyện 
Tuy Phong từ 0 giờ ngày 25/6 có hiệu lực, 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng trên 
địa bàn thành phố Phan Thiết đã tạm dừng 
hoạt động. 

Nhiều quán cà phê, quán ăn chuyển sang 
hình thức mua bán trực tuyến (online), giao 
tận nhà hoặc chỉ bán mang về, không phục 
vụ tại chỗ. Việc chấp hành nghiêm túc giãn 
cách xã hội của người dân sẽ góp phần hiệu 
quả trong công tác phòng, chống dịch. 

Ghi nhận của phóng viên tại trung tâm 
thành phố Phan Thiết vào chiều 24/6 và 
sáng 25/6, nhiều tuyến đường vốn đông đúc 
người và phương tiện lưu thông nay trở nên 
vắng vẻ. Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ không cần thiết đều đã tạm dừng hoạt 

động, chấp hành nghiêm việc giãn cách xã 
hội. 

Tại trục đường Tuyên Quang có nhiều 
quán ăn phục vụ du khách, hiện nay, hầu hết 
các quán đã tạm dừng kinh doanh. Một số 
quán vẫn hoạt động nhưng chỉ treo bảng 
“bán mang về hoặc giao thức ăn tận nhà”. 

Một chủ quán ăn trên đường Hùng Vương 
(thành phố Phan Thiết) cho biết: “Việc tạm 
đóng cửa sẽ khiến tình hình kinh doanh của 
chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tiền 
thuê mặt bằng, nhân viên trông coi quán… 
tuy nhiên tôi nghĩ đây là hành động cần thiết 
trong thời điểm này để thực hiện phòng, 
chống dịch, không tụ tập đông người. Vì vậy, 
tôi sẵn sàng thực hiện nghiêm túc theo chỉ 
đạo của tỉnh”. 

Nhiều chủ quán ăn, cửa hàng kinh doanh 
trên địa bàn thành phố Phan Thiết cũng cho 
biết sẽ chấp hành theo chỉ đạo của nhà 
nước. Tuy có thiệt hại về kinh tế nhưng cũng 
phải xác định trách nhiệm với cộng đồng, vì 
mục tiêu quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. 

Công viên biển Đồi Dương, thành phố 
Phan Thiết trước đây là nơi thường xuyên 
thu hút đông du khách và người dân tắm 
biển, luyện tập thể thao. Thế nhưng ngay 
trong chiều 24/6, người dân không đã tự ý 
thức không tụ tập đông người trên bãi biển 
để vui chơi, tắm biển. 

Ban Quản lý Khu du lịch biển Đồi Dương 
ra thông báo dừng đón khách và cấm người 
dân tắm biển. Ban Quản lý đã cử lực lượng 
chức năng tổ chức trực gác, nhắc nhở nhân 
dân không được tắm biển và thực hiện giãn 
cách xã hội theo chủ trương của tỉnh. 

T 
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Nhiều dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu tạm dừng 
hoạt động thực hiện giãn cách xã hội để phòng, 
chống dịch COVID-19. 

Tuy nhiên, tại khu vực biển Thương 
Chánh, thành phố Phan Thiết vẫn còn một 
số người dân đi tắm biển, chưa thực hiện 
nghiêm túc việc không tụ tập đông người và 
giãn cách xã hội. Lực lượng Công an 
phường Hưng Long (thành phố Phan Thiết) 
dự kiến sẽ lập một chốt gác tại đường xuống 
bãi biển Thương Chánh để nhắc nhở người 
dân không tắm biển theo chỉ đạo. 

Trong sáng 25/6, Bộ Y tế đã công bố 5 
trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng 
đầu tiên trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, hiện sức 
khỏe các trường hợp trên bình thường, 
trong đó 2 người (bệnh nhân 14252, bệnh 
nhân 14266) đang điều trị tại Bệnh viện đa 
khoa tỉnh, 3 người điều trị tại Trung tâm Y tế 
huyện Tuy Phong. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung 
tâm Y tế huyện Tuy Phong và thành phố 
Phan Thiết đã điều tra dịch tễ đối với các 
trường hợp mắc COVID-19, người tiếp xúc 
gần. 

Toàn tỉnh đã xác định được 313 trường 
hợp F1, 351 trường hợp F2. 

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

(ngày 25 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/dia-phuong/binh-
thuan-chu-dong-nang-cao-y-thuc-phong-

chong-dich-20210625160200377.htm

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

BÌNH THUẬN CÔNG BỐ 4 ĐIỂM XE KHÁCH ĐƯỢC DỪNG TRÊN QL1A 

goài 4 điểm đã công bố, xe khách 
dừng, đón trả khách ở nơi khác sẽ bị 
xử phạt. 

Thời gian qua việc xe khách lưu thông 
trên QL1A khi qua Bình Thuận vẫn dừng, trả 
khách một cách tùy ý, không khai báo dẫn 
tới khó khăn trong việc kiểm soát người từ 
nơi khác về địa phương. 

Để đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ, 
Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng 
các ngành khảo sát, thống nhất chọn 4 địa 
điểm trên tuyến Quốc lộ 1A làm nơi dừng 
chân cho tất cả các phương tiện vận chuyển 
hành khách đi qua địa bàn để đổ xăng, ăn 
uống, vệ sinh... 

Thứ nhất, tại trạm xăng dầu số 4 (Km 
1613 + 800, thuộc thị trấn Liên Hương, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). 

Thứ hai, tại trạm xăng dầu Thắng Lợi (Km 
1623 + 900, thuộc xã Chí Công, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận). 

Thứ ba, tại trạm dừng chân Hưng Thịnh 
(Km 1710, thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 

Thứ tư, tại trạm xăng dầu Hàm Tân (Km 
175 + 100, thuộc Thị trấn Tân Nghĩa, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). 

 

Các cơ sở này đảm bảo tuân thủ các quy 
định về phòng chống dịch và kiểm soát chặt 
chẽ người lên xuống xe. 

N 
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Trường hợp có đón, trả khách tại địa 
phương thì làm rõ nơi đón, trả khách, số 
lượng, thông tin khách được đón, trả... 

Sau đó, thông báo cho công an địa 
phương để phục vụ công tác kiểm soát, 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngoài ra Công an tỉnh cũng yêu cầu 
Phòng Cảnh sát Giao thông chỉ đạo Đội 
CSGT số 1 và Trạm CSGT Hàm Tân, tăng 

cường tuần tra kiểm soát, chủ động phát 
hiện, xử lý nghiêm những trường hợp dừng 
phương tiện, đón, trả khách không đúng nơi 
quy định. 

Lê Huân // https://vietnamnet.vn.- 2021 
(ngày 28 tháng 6) 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-
thuan-cong-bo-4-diem-xe-khach-duoc-

dung-tren-ql1a-750958.html 

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

BÌNH THUẬN DỪNG ĐƯA KHÁCH DU LỊCH RA ĐẢO PHÚ QUÝ 

àu khách trên tuyến Phan Thiết-Phú 
Quý chỉ bán vé và cho lên tàu những 
người đang sinh sống trên địa bàn 

huyện Phú Quý. Tất cả hành khách khi mua 
vé đều phải xuất trình giấy xét nghiệm có kết 
quả âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan y 
tế có thẩm quyền cấp trong vòng 72h.  

Dừng nhiều tuyến xe 

Ngày 25/6, Sở Giao thông Vận tải Bình 
Thuận cho biết, vừa ban hành thông báo và 
yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp vận tải, 
bến xe, cảng trên địa bàn tỉnh thực hiện các 
nội dung thay đổi mới. 

Theo đó, Bình Thuận sẽ tiếp tục tạm dừng 
hoạt động của các tuyến vận tải hành khách 
cố định liên tỉnh, xe vận chuyển khách theo 
hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch đi từ 
các địa phương trong tỉnh Bình Thuận đến 
các tỉnh, thành phố được công bố đang có 
dịch và ngược lại. 

Tàu khách trên tuyến Phan Thiết-Phú Quý chỉ bán vé 
và cho lên tàu những người đang sinh sống trên địa 
bàn huyện Phú Quý. 

Tạm dừng toàn bộ hoạt động các tuyến 
vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội 
tỉnh, xe vận chuyển khách theo hợp đồng, xe 
vận chuyển khách du lịch, xe buýt, xe taxi đi 
từ TP.Phan Thiết và huyện Tuy Phong đến 
các địa phương khác trong, ngoài tỉnh và 
ngược lại. 

Đối với các tuyến vận tải hành khách cố 
định liên tỉnh và nội tỉnh, xe vận chuyển 
khách theo hợp đồng, xe vận chuyển khách 
du lịch, xe buýt, xe taxi từ các huyện, thị xã 
(trừ huyện Tuy Phong và TP.Phan Thiết) 
đến các địa phương không có dịch (trong và 
ngoài tỉnh), xe đưa đón công nhân phải thực 
hiện nghiêm túc thông điệp ”5K” của Bộ Y tế; 
khử khẩn phương tiện trước và sau chuyến 
đi; mỗi chuyến xe vận chuyển tối đa không 
quá 50% sức chứa; tất cả lái xe, nhân viên 
phục vụ trên xe và hành khách đi xe phải đeo 
khẩu trang; bố trí hành khách ngồi xen kẽ 
giữa các hàng ghế, đảm bảo khoảng cách 
an toàn và bắt buộc phải khai báo y tế theo 
quy định. Không vận chuyển hành khách 
không chấp hành quy định và không được 
dừng nghỉ, đón, trả khách tại các địa phương 
được công bố đang có dịch. 

Đối với hoạt động vận tải hàng hóa, các 
loại phương tiện vận tải hàng hóa được tiếp 
tục vận chuyển hàng hóa đến/về từ tất cả 
các địa phương trong cả nước nhưng phải 
thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp 
phòng, chống dịch. 

Không đưa khách du lịch ra đảo Phú 
Quý 

Giảm tần suất hoạt động của các tàu 
khách trên tuyến Phan Thiết-Phú Quý với 

T 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-cong-bo-4-diem-xe-khach-duoc-dung-tren-ql1a-750958.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-cong-bo-4-diem-xe-khach-duoc-dung-tren-ql1a-750958.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-cong-bo-4-diem-xe-khach-duoc-dung-tren-ql1a-750958.html
https://image2.tienphong.vn/w1000/Uploaded/2021/dr-ofjbflyr/2021_06_25/1-3030-143.jpeg
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tần suất 2 ngày có 1 chuyến ra, 1 chuyến 
vào; số lượng hành khách không quá 150 
người/1 chuyến. Tại đầu cảng vận tải Phan 
Thiết chỉ bán vé và cho lên tàu những người 
đang sinh sống trên địa bàn huyện Phú Quý. 

Đối với cán bộ, chiến sĩ từ đất liền ra đảo 
thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, y tế 
và nhiệm vụ công vụ khác phải có giấy giới 
thiệu của cơ quan có thẩm quyền. Tất cả 
hành khách khi mua vé đều phải xuất trình 
giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với 
SARS-CoV-2 do cơ quan y tế có thẩm quyền 
cấp trong vòng 72h. Không nhận vận chuyển 
khách từ các địa phương được công bố có 
dịch ra đảo. 

Chủ phương tiện phải thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch như 
hướng dẫn hành khách khai báo y tế bắt 
buộc theo quy định; đo thân nhiệt và sát 
khuẩn tay trước khi lên tàu; bố trí hành 
khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, đảm 
bảo khoảng cách an toàn; tất cả thuyền viên, 
nhân viên phục vụ và hành khách đi tàu phải 

đeo khẩu trang đúng cách trong suốt hành 
trình. Trên tàu phải trang bị dung dịch rửa 
tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch 
khử khuẩn và thùng rác có nắp đậy; khử 
khuẩn phương tiện trước và ngay sau khi kết 
thúc chuyến đi. 

Đối với hoạt động vận tải hàng hóa ra đảo 
Phú Quý, các phương tiện vận tải hàng hóa 
trên tuyến Phan Thiết-Phú Quý hoạt động 
bình thường nhưng phải thực hiện đầy đủ 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
theo yêu cầu, hướng dẫn của các cơ quan 
có thẩm quyền đối với phương tiện, hàng 
hóa và thuyền viên trên tàu. Nghiêm cấm 
phương tiện vận tải hàng hóa vận chuyển 
khách. 

 

Duy Quang // https://tienphong.vn/.- 2021 
(ngày 25 tháng 6) 

https://tienphong.vn/binh-thuan-dung-
dua-khach-du-lich-ra-dao-phu-quy-

post1349156.tpo

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

BÌNH THUẬN GIÃN CÁCH XÃ HỘI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 
THEO CHỈ THỊ 15 

ình Thuận ghi nhận 1 trường hợp nghi 

nhiễm COVID-19 ở  Hàm Thuận Bắc, 

trường hợp này (có 41 F1) đang được 

cách ly, theo dõi. 

Chiều 27-6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID – 19 tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp 

trực tuyến với các địa phương và sở ngành 

liên quan đến công tác triển khai công tác 

phòng, chống dịch. 

Theo báo cáo của ngành y tế, trong ngày 

26-6, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận 

2 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng 

là bệnh nhân (BN) 15203 và BN 15204. Hai 

bệnh nhân này đang được điều trị tại Trung 

tâm Y tế Tuy Phong. 

Như vậy, hiện nay tỉnh Bình Thuận đã ghi 

nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng 

đồng, đó là: BN BN14252, BN14263, 

BN14264, BN14265, BN14266, BN 15203, BN 

15204. 

Trong ngày 27-6, ngành y tế đã ghi nhận 1 

trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở  Hàm 

Thuận Bắc, trường hợp này đang được cách 

ly theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Hàm 

Thuận Bắc. 

 
Huyện Hàm Thuận Bắc (ảnh Google Map) 

Về ca nghi nhiễm này, đến nay đã xác định 

được 41 F1 (trong đó có 7 F1 là người trong 

B 

https://tienphong.vn/binh-thuan-dung-dua-khach-du-lich-ra-dao-phu-quy-post1349156.tpo
https://tienphong.vn/binh-thuan-dung-dua-khach-du-lich-ra-dao-phu-quy-post1349156.tpo
https://tienphong.vn/binh-thuan-dung-dua-khach-du-lich-ra-dao-phu-quy-post1349156.tpo
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_06_27/htbb_jhwg.png


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2021                                                      -69- 
 

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

gia đình, đã lấy mẫu và cho kết quả âm tính, 

34 F1 có liên quan đến một đám tang tại xã 

Hàm Thắng). Huyện Hàm Thuận Bắc đã truy 

vết và điều tra dịch tễ tất cả các trường hợp 

này. 

Chiều 26-6, Sở Y tế Bình Thuận đã 

phát Thông báo khẩn số 13. Theo đó, Sở yêu 

cầu tài xế xe taxi và những người dân có đi 

đến các địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ 

quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo 

và được tư vấn hỗ trợ: 

- Xe taxi (không rõ hãng xe) chở sản phụ và 

người nhà đi cùng vào lúc 9h30 ngày 20-6 từ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận về tới thôn 

Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc 

lúc 10h00 cùng ngày. 

- Địa điểm tiếp theo là đám tang tại nhà ông 

Huynh, xóm 7, thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, 

huyện Hàm Thuận Bắc thời gian từ ngày 22-6 

đến 23-6. 

Tại huyện Tuy Phong, đã truy vết một số 

trường hợp F1 của 2 BN 15203 và BN 15204; 

đã cách ly 243 người. 0 giờ ngày 27-6 đã tiến 

hành phong tỏa 3 xóm của thôn Lạc Trị xã Phú 

Lạc. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phun 

khử khuẩn lần 2 toàn bộ thôn Lạc Trị. Trong 

ngày 27-6, ngành y tế đã lấy được 3.030 mẫu 

và đã có 2313 mẫu có kết quả xét nghiệm âm 

tính. 

Hiện nay, huyện Tuy Phong đang dồn lực 

lượng để lấy mẫu xét nghiệm, cố gắng dập 

dịch thành công tại thôn Lạc Trị. 

Tại cuộc họp, Sở Y tế đề nghị huyện Hàm 

Thuận Bắc kiểm tra sâu, kỹ, truy vết dịch tễ 

ca nghi nhiễm COVID-19 mới phát hiện. Tập 

trung làm rõ từng mốc thời gian để làm rõ ca 

nghi nhiễm đã từng gặp ai, ở đâu…, nhất là 

lúc ca nghi nhiễm đi dự đám tang. 

Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giao thông 

đã xác định được 3 điểm dừng chân cố định 

cho các xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn 

qua địa bàn tỉnh. Trong ngày mai, 28-6, sẽ 

thành lập các điểm dừng cố định theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh và sẽ tuyên truyền rộng rãi cho 

người dân, các phương tiện biết, thực hiện. 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh 

Lê Tuấn Phong yêu cầu Sở Y tế cử lực lượng 

phối hợp với Hàm Thuận Bắc điều tra dịch tễ 

ca nghi nhiễm mới phát hiện một cách lỹ 

lưỡng, chính xác. Đến chiều và tối ngày 27-6, 

Hàm Thuận Bắc phải kiểm tra, truy vết và thực 

hiện phong tỏa những điểm ca nghi nhiễm đã 

đến. 

"Việc xác định vị trí phong tỏa, thời gian 

phong tỏa do Chủ tịch UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc quyết định. Thống nhất thực hiện 

giãn cách xã hội huyện Hàm Thuận Bắc 

theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Với 

những sản phụ thực hiện cách ly tại nhà phải 

thực hiện như một khu cách ly thu nhỏ, thực 

hiện cử người chăm sóc, theo dõi, giăng dây, 

không để người thân từ bên ngoài vào thăm"- 

Chủ tịch Lê Tuấn Phong yêu cầu. 

Ông Phong cũng yêu cầu Bệnh viện tỉnh và 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, kiểm tra, rà 

soát lại các trường hợp đã đến khám bệnh, 

không để sót bất cứ một ai. Đồng thời, hai đơn 

vị này cũng rà soát lại điều kiện ăn ở của các 

trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện tỉnh và 

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong. Cần thiết thì 

thuê thêm nhà bạt, bố trí thêm chỗ ăn nghỉ cho 

mọi người. 

Với những điểm dự kiến thành lập điểm 

dừng cố định thì ở huyện nào, huyện đó phải 

cử lực lượng tới kiểm tra, giám sát. Còn các vị 

trí khác, nhà xe được dừng đổ xăng, mua thức 

ăn nhưng khách trên xe không được rời khỏi 

xe. 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 

(ngày 27 tháng 6) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-gian-cach-

xa-hoi-huyen-ham-thuan-bac-theo-chi-thi-15-

996008.html 

 
 
 

https://plo.vn/tags/IFRow7RuZyBCw6FvIEto4bqpbiBT4buRIDEz/thong-bao-khan-so-13.html
https://plo.vn/tags/IEjDoG0gVHLDrQ==/ham-tri.html
https://plo.vn/tags/IEjDoG0gVGh14bqtbiBC4bqvYw==/ham-thuan-bac.html
https://plo.vn/tags/IEjDoG0gVGh14bqtbiBC4bqvYw==/ham-thuan-bac.html
https://plo.vn/tags/TmdoaSBOaGnhu4VtIENPVklELTE5/nghi-nhiem-covid19.html
https://plo.vn/tags/IMSQw6FtIFRhbmc=/dam-tang.html
https://plo.vn/tags/IENo4buJIFRo4buLIDE1/chi-thi-15.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-gian-cach-xa-hoi-huyen-ham-thuan-bac-theo-chi-thi-15-996008.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-gian-cach-xa-hoi-huyen-ham-thuan-bac-theo-chi-thi-15-996008.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-gian-cach-xa-hoi-huyen-ham-thuan-bac-theo-chi-thi-15-996008.html
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BÌNH THUẬN SẴN SÀNG CÁC TÌNH HUỐNG KHI DỊCH BÙNG PHÁT 

ở Y tế yêu cầu các bệnh viện, trung 

tâm y tế bổ sung trang thiết bị y tế, 

chuẩn bị sẵn sàng các phương án, 

nhất là các tình huống khi dịch COVID-19 

bùng phát trên địa bàn. 

Ngày 1-6, bác sĩ Lê Văn Hồng, Phó Giám 

đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký công văn khẩn 

gửi BV Đa khoa, Chuyên khoa tuyến tỉnh; BV 

Đa khoa An Phước, BV Đa khoa Tâm Phúc; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung 

tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 
Trung tâm điều trị COVID-19 Bình Thuận 

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các BV Đa 

khoa, Chuyên khoa tuyến tỉnh; BV Đa khoa 

An Phước, BV Đa khoa Tâm Phúc rà soát, 

bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị của 

đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn 

sàng thu dung điều trị trường hợp mắc 

COVID-19 tại địa phương. Có phương án, 

kịch bản sẵn sàng ứng phó khi có tình huống 

dịch bệnh xảy ra. 

Thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân 

loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người 

bệnh đến khám, chữa bệnh. Tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, 

chống COVID-19 tại các khoa, phòng, bộ 

phận trong bệnh viện. 

Tổ chức thực hiện giãn cách trong bệnh 

viện; hạn chế tối đa người nhà vào thăm, 

chăm sóc người bệnh; đẩy mạnh công tác 

chăm sóc toàn diện người bệnh tại các bệnh 

viện. 

Đẩy mạnh việc thực hiện đề án khám, 

chữa bệnh từ xa; triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động khai báo y tế, 

quản lý truy vết người ra vào bệnh viện, 

đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến. 

Tổ chức đào tạo, tập huấn và cập nhật 

các phác đồ điều trị COVID-19, xử lý cấp 

cứu sốc phản vệ. Yêu cầu các nhân viên y 

tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ 

cá nhân khi điều trị, chăm sóc người bệnh 

và thực hiện khai báo y tế đầy đủ theo quy 

định. 

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-

CoV-2 đối với nhân viên y tế, người bệnh và 

người chăm sóc người bệnh theo quy định. 

Đảm bảo vật tư, thiết bị y tế, thuốc men 

(máy thở, ô xy, máy xét nghiệm, quần áo, 

khẩu trang...) phục vụ điều trị người bệnh 

theo các tình huống dịch bệnh. Ngoài 

ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thêm 5.000 

test xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus 

SARS-CoV-2 và 5.000 test kit xét nghiệm 

Realtime RT-PCR để phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch. Phối hợp, hỗ trợ cùng với 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 

xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các 

đơn vị và địa phương. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ 

chức, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ 

công tác điều tra, giám sát để thực hiện cách 

ly y tế đúng theo quy định; lấy mẫu xét 

nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 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, các trường hợp đi/đến/về từ các địa 

phương có dịch, nhất là TP.HCM. 

Tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực xét 

nghiệm tại đơn vị và kỹ thuật lấy mẫu tại các 

bệnh viện, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế trên 

cơ sở sẵn sàng nguồn lực xét nghiệm tại chỗ 

để chủ động triển khai công tác xét nghiệm; 

S 

https://plo.vn/tags/QsOhYyBTxKkgTMOqIFbEg24gSOG7k25n/bac-si-le-van-hong.html
https://plo.vn/tags/IFPhu58gWSBU4bq_/so-y-te.html
https://plo.vn/tags/IFPDoG5nIEzhu41j/sang-loc.html
https://plo.vn/tags/IELhu4duaCBWaeG7h24gxJBhIEtob2E=/benh-vien-da-khoa.html
https://photo-cms-plo.zadn.vn/w800/Uploaded/2021/yqdxwpwjv/2021_06_01/co_fqgx.jpg
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chủ động mua sắm vật tư, hóa chất, phương 

tiện, dụng cụ (bộ kit) để bảo đảm cho công 

tác phòng chống dịch. 

Trong giai đoạn này, mua thêm 10.000 

test xét nghiệm nhanh kháng nguyên virut 

SARS-CoV-2 và 5.000 test kit xét nghiệm 

Realtime RT-PCR để phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch. 

Chủ động phối hợp cùng với Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh thực hiện công tác xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đơn vị và địa 

phương; trả kết quả xét nghiệm đúng thời 

hạn; thực hiện báo cáo theo các hướng dẫn, 

quy định hiện hành của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống COVID-19, UBND 

tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 

tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, 

chống dịch COVID-19; tuyên truyền để 

người dân phát huy tinh thần tự giác, nâng 

cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy 

định, giải pháp phòng chống dịch. 

Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 

phố rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang 

thiết bị của đơn vị theo phương châm “4 tại 

chỗ”; sẵn sàng thu dung điều trị trường hợp 

mắc COVID-19 tại địa phương. 

Khẩn trương rà soát, quản lý người đi, 

đến, về từ các tỉnh, thành có dịch, nhất là 

TP.HCM để thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu 

xét nghiệm SARS-CoV-2. 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 để khai báo y tế và được 

hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19”. 

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 

SARS-CoV-2 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. 

Kêu gọi, vận động người dân trên địa bàn 

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 

vùng có dịch khác trong thời điểm hiện nay 

nếu không có việc thật sự cần thiết. 

Tập huấn cho tất cả nhân viên phòng xét 

nghiệm, trạm y tế biết kỹ thuật lấy mẫu xét 

nghiệm. Khi phát hiện ca bệnh trong cộng 

đồng, khẩn trương tổ chức khoanh vùng 

nhanh và gọn nhất có thể; thu hẹp phạm vi 

khoanh vùng một cách phù hợp, truy vết 

nhanh các đối tượng tiếp xúc gần, thực hiện 

cách ly theo quy định. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn 

chỉnh thực hiện việc cách ly tập trung; giám 

sát, theo dõi việc bàn giao, tiếp nhận, theo 

dõi sức khỏe sau cách ly tại gia đình, nơi lưu 

trú; phối hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động 

nhập cảnh, đặc biệt là ngăn ngừa, phát hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái 

phép, người nước ngoài cư trú trái phép. 

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch 

bản, diễn tập phòng chống dịch theo các tình 

huống cụ thể, nhất là các tình huống khi dịch 

bệnh bùng phát trên địa bàn. 

 

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 

(ngày 1 tháng 6) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-san-

sang-cac-tinh-huong-khi-dich-bung-phat-

989454.html 

 
 
 

https://plo.vn/tags/IFRydW5nIFTDom0gWSBU4bq_/trung-tam-y-te.html
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BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN 
SARS-COV-2  

gày 4/6, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã 
ban hành văn bản về việc triển khai 
xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh để phòng, 
chống dịch COVID-19.  

Theo đó, căn cứ vào Quyết định số 
2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 của Bộ Y tế 
về việc ban hành hướng dẫn sử dụng sinh 
phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 
hướng dẫn việc triển khai xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các đơn vị. 

Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng 
nguyên SARS-CoV-2 không dùng để thay 
thế cho xét nghiệm Realtime-PCR mà chỉ 
dùng để hỗ trợ trong việc giám sát, phát 
hiện, chẩn đoán các mắc COVID-19; áp 
dụng tại các cơ sở đủ năng lực và có thể 
thực hiện được xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất. 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản về việc 
triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-
CoV-2 trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-
19. Ảnh: TTXVN phát 

Các cơ sở xét nghiệm căn cứ nguồn lực, 
tình hình dịch bệnh, nhu cầu xét nghiệm để 
triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên trong việc giám sát COVID-19. 
Phòng xét nghiệm thực hiện đánh giá các 
giá trị chẩn đoán (độ nhạy, độ đặc hiệu) của 
sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2 trước khi triển khai và chịu 
trách nhiệm về chất lượng xét nghiệm. Việc 

lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm tại phòng xét 
nghiệm hoặc các điểm giám sát lưu động 
phải bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm cho 
người và ra môi trường. 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách 
nhiệm hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị 
triển khai lấy mẫu, xét nghiệm sử dụng sinh 
phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên bảo 
đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả; báo 
cáo kết quả thực hiện cho Sở Y tế. 

Tính đến ngày 4/6, Bình Thuận đã 447 
ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào 
mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Toàn tỉnh 
đã thành lập các chốt kiểm soát trên Quốc lộ 
1A và tại địa bàn các huyện, thị xã, thành 
phố để kiểm tra người ra vào tỉnh nhằm 
phòng, chống dịch. Đối với việc thực hiện 
đeo khẩu trang tại các hàng, quán, tỉnh yêu 
cầu các địa phương tiếp tục rà soát các 
hàng, quán về việc thực hiện nội dung này. 
Ngày 3/6, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận có công 
văn khẩn về việc quản lý các trường hợp 
cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống 
dịch COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu 
các trường hợp cách ly tại nhà ký cam kết 
không ra khỏi nhà trong thời gian cách ly và 
thực hiện nghiêm các quy định cách ly tại 
nhà. Sở Y tế tỉnh cũng yêu cầu đơn vị liên 
quan giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách 
ly tại nhà; kịp thời xử lý các trường hợp 
không tuân thủ chấp hành theo quy định. 
Nếu địa phương nào để xảy ra dịch bệnh do 
không thực hiện quản lý tốt các trường hợp 
đang thực hiện cách ly tại nhà thì thủ trưởng 
đơn vị và địa phương đó chịu trách nhiệm 
trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 
Nguyễn Thanh //  

https://baotintuc.vn.- 2021  
(ngày 4 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/dich-benh/binh-
thuan-trien-khai-xet-nghiem-nhanh-khang-

nguyen-sarscov2-20210604195857471.htm
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IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN 

HỆ THỐNG ROBOT CALL TRUY VẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

hiều 25/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận đã có văn bản gửi các sở, 

ngành liên quan về việc triển khai ứng 

dụng Hệ thống Robot call trong truy vết 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ 

trương triển khai ứng dụng Hệ thống Robot 

call trong truy vết phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Y 

tế, đồng thời giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, 

ngành, đơn vị liên quan và Công ty Cổ phần 

Dịch vụ và Giải pháp xử lý dữ liệu Vbee, 

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8, các 

doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh 

triển khai ứng dụng Hệ thống Robot call 

trong truy vết phòng, chống dịch COVID-19 

trên toàn tỉnh. 

Theo Sở Y tế Bình Thuận, việc áp dụng 

Robot call - tổng đài viên ảo, có khả năng trò 

chuyện với người gọi để hiểu và giải quyết 

vấn đề tự động là một trong những cách 

thức hiệu quả và được Chính phủ khuyến 

khích áp dụng một cách rộng rãi. Hình thức 

này đã được triển khai thành công ở một số 

tỉnh trong thời gian qua, góp phần quan 

trọng trong việc truy vết và đẩy lùi dịch 

COVID-19. 

Việc thiết lập Robot call tại tỉnh Bình 

Thuận ở thời điểm hiện tại không những 

giúp cho người dân sống trong vùng dịch có 

thêm một kênh báo tin trực tiếp mà còn trợ 

lực cho các ban ngành quản lý kịp thời cập 

nhật, phân tích thông tin và đưa ra các 

phương án hỗ trợ, xử lý nhanh nhất. 

Hằng ngày, Robot call sẽ tự động gọi điện 

tới người dân để khảo sát, thu thập và cập 

nhật một cách nhanh nhất thông tin, lịch trình 

của người dân. Các cuộc gọi ra sẽ được 

thực hiện hoàn toàn tự động và sử dụng 

công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh, có 

khả năng xử lý được hàng trăm nghìn cuộc 

gọi mỗi ngày. Người dân cũng có thể chủ 

động gọi vào số điện thoại đường dây nóng 

của hệ thống để khai báo thông tin, lịch trình 

di chuyển trong thời gian 24/7 và không tốn 

bất cứ cước phí điện thoại nào. Thời gian dự 

kiến triển khai từ ngày 28/6 đến hết ngày 

28/12/2021. 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đến chiều 

25/6, Bình Thuận ghi nhận 5 trường hợp 

mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, 2 trường 

hợp (BN14252, BN14266) đang được điều 

trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, 3 trường hợp 

(BN14263, BN14264, BN14265) đang được 

điều trị tại Trung tâm Y tế Tuy Phong. Tình 

hình sức khỏe bình thường. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã điều 

tra, giám sát được 366 trường hợp là F1 của 

các trường hợp mắc COVID-19, 1.254 

trường hợp là F2 tiếp xúc với F1. Đang tiếp 

tục điều tra các trường hợp F1 và F2. 

Bình Thuận cũng đã tiến hành giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng 

Chính phủ đối với thành phố Phan Thiết và 

huyện Tuy Phong. 

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

 (ngày 25 tháng 6) 

https://baotintuc.vn/dien-tu-vien-

thong/he-thong-robot-call-truy-vet-phong-

chong-dich-covid19-

20210625200238515.htm
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CHƯA PHÁT HIỆN ĐẠI LÝ GĂM HÀNG THỔI GIÁ PHÂN BÓN  

iện giá phân bón trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận tăng mạnh, song sức 

mua sụt giảm dù thời điểm này 

nông dân tập trung chăm sóc thanh long, 

lúa và hoa màu. 

Hiện giá các mặt hàng phân bón trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận tăng mạnh. Ảnh: KH. 

Tiêu thụ trầm lắng 

Thời điểm này, trong vụ hè thu như 

thường lệ hàng năm nông dân trên địa bàn 

tập trung đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật (BVTV) để chăm sóc thanh long, 

lúa và hoa màu. Trong đó, thanh long Bình 

Thuận với diện tích lên đến 33.750ha đang 

bước thời kỳ chính vụ thu hoạch. 

Tuy nhiên theo ghi nhận chúng tôi, hầu 

hết các đại lý phân bón, thuốc BVTV trên 

địa bàn tỉnh đều vắng nông dân đầu tư 

mua phân bón chăm sóc cho cây trồng. 

Chị Bùi Thị Hồng Thu, chủ cửa hàng 

phân bón, thuốc BVTV Bảy Phụng, thôn 

Phú Lập, xã Hàm Phú (Hàm Thuận Bắc) 

cho biết, từ đầu tháng 4/2021 đến nay, giá 

một số loại phân bón đầu vào tăng cao, 

khoảng 50.000 đồng/bao loại 50kg. Trong 

đó, đáng chú ý phân urê tăng cao nhất lên 

đến 100.000 đồng/bao, hiện có giá 

530.000 đồng/bao, phân lân 180.000 

đồng/bao, phân kali 450.000 đồng/bao, 

phân urê 610.000 đồng/bao. 

“Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, 

giá vật tư và chi phí vận chuyển tăng nên 

các cửa hàng rất khó khăn trong nhập 

hàng. Cũng như buôn bán càng khó khăn 

do giá phân bón cao, giá nông sản, đặc 

biệt giá thanh long thu mua ở mức thấp 

nên nông dân dân không dám đầu tư”, chị 

Thu chia sẻ. 

Tương tự tại cửa hàng vật tư nông 

nghiệp Hải Lý, thôn Phú Thái, xã Hàm Trí 

(Hàm Thuận Bắc) thời gian gần đây cũng 

buôn bán ế ẩm, vắng khách. Thời điểm 

chúng tôi đến cửa hàng này mới 10 giờ 

sáng song chủ cửa hàng là anh Vũ Ngọc 

Hùng đã đóng cửa nghỉ sớm. 

Anh Hùng bộc bạch: Mấy năm nay, thị 

trường chính của cửa hàng là nông dân 

địa phương mua phân bón để đầu tư chăm 

sóc thanh long. Tuy nhiên, vào thời điểm 

này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá 

thanh long chính vụ tại vườn chỉ còn từ 

500 - 2.000 đồng/kg nên bà con hạn chế 

đầu tư. Do sức mua giảm mạnh nên doanh 

thu của cửa hàng cũng giảm theo. Hiện 

cửa hàng phải cầm cự qua mùa dịch. 

Ông Đỗ Văn Bảo, Chi cục trưởng Chi 

cục Trồng trọt - BVTV Bình Thuận cho biết, 

khác với thời điểm này mọi năm, không khí 

tại các điểm bán phân ón ở Bình Thuận 

khá trầm lắng. Nguyên nhân do giá phân 

bón đều tăng mạnh, trong khi giá các các 

loại nông sản như thanh long, cây ăn quả 

khác và hoa màu trên địa bàn đều thu mua 

giảm sâu. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ 

đến việc thu nhập của bà con nông dân, 

cũng như các đại lý phân bón trên địa bàn. 

Không phát hiện găm hàng đẩy giá 

Theo tìm hiểu chúng tôi, hiện nông dân 

trên địa bàn tỉnh Bình thuận đang tập trung 

mua phân bón, thuốc BVTV để chăm sóc 

lúa giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các nông dân 

đều than vãn không những giá bán phân 

H 
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bón tăng mà các loại thuốc BVTV cũng 

tăng 10-15% khiến người mua và người 

bán đều tỏ ra e dè. 

Các cửa hàng phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận buôn bán đều ế ẩm. Ảnh: KH. 

Ông Nguyễn Văn Hảo, một nông dân ở 

xã Hồng Liêm (Hàm Thuận Bắc) cho biết, 

trước tình hình giá phân bón tăng cao, 

trong khi giá cả thanh long hiện rớt thấp do 

ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều hộ đã 

giãn đầu tư, bẻ búp để dưỡng cây. 

Như gia đình ông Hảo có 1.000 trụ 

thanh long, dự kiến khoảng nửa tháng nữa 

sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên do mức đầu 

tư phân bón quá cao nên ông chủ yếu 

chăm sóc tự nhiên, ít đầu tư phân bón. Đối 

với diện tích sản xuất lúa do giá cả và thị 

trường vẫn ổn định nên ông vẫn cố gắng 

đầu tư phân bón theo đúng thời kỳ sinh 

trưởng của cây. 

Ông Đỗ Văn Bảo, Chi cục trưởng Chi 

cục Trồng trọt - BVTV Bình Thuận khuyến 

cáo nông dân dù giá phân bón tăng, giá 

nông sản giảm, song nông dân hãy kiên trì 

chăm sóc vườn cây ăn trái, trong đó có cây 

thanh long nhằm tránh tình trạng không 

đầu tư, dẫn đến vườn suy kiệt và cây bị 

chết. Để khi giá cả ổn định, nông dân tiếp 

tục đầu tư, chăm sóc và có sản phẩm thu 

hoạch. 

"Chi cục Trồng trọt - BVTV Bình 

Thuận đã cho phòng chuyên môn kiểm tra 

các đại lý vật tư nông nghiệp trên trên địa 

bàn và không phát hiện có sự găm hàng 

đẩy giá. Theo đó, giá phân bón trước đây 

thu mua đầu vào thấp đã bán hết, các đại 

lý đành chấp nhận mua hàng phân bón 

mới với giá cao nên bán theo giá thị 

trường. Thực tế, giá phân bón tăng cao cả 

nông dân và đại lý phân bón đều chịu 

thiệt”, ông Bảo nhấn mạnh. 

 
Kim Sơ-Kiều Hằng // 

https://nongnghiep.vn.- 2021 
 (ngày 29 tháng 6) 

https://nongnghiep.vn/chua-phat-hien-

dai-ly-gam-hang-thoi-gia-phan-bon-

d295312.html 

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

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THANH LONG RUỘT TÍM HỒNG 

iống thanh long ruột tím hồng 

được Viện Cây ăn quả miền Nam 

nghiên cứu thành công. Kể từ đây, 

Việt Nam chính thức ghi nhận thêm một 

giống thanh long độc đáo, hứa hẹn sẽ mở 

ra hướng làm giàu mới cho những nông 

dân, đặc biệt là trên vùng đất “thủ phủ” 

thanh long Bình Thuận. 

 

Giống thanh long độc đáo 

Hiện tại, nước ta có 2 loại giống thanh 

long truyền thống được trồng phổ biến là 

thanh long ruột trắng và thanh long ruột đỏ, 

phân bố chủ yếu tại các tỉnh, thành phía 

Nam. Trong đó, với diện tích trên 

33.000ha, sản lượng hàng năm đạt gần 

700.000 tấn, tỉnh Bình Thuận được xem là 

“thủ phủ” thanh long của Việt Nam. 

G 

https://nongnghiep.vn/chua-phat-hien-dai-ly-gam-hang-thoi-gia-phan-bon-d295312.html
https://nongnghiep.vn/chua-phat-hien-dai-ly-gam-hang-thoi-gia-phan-bon-d295312.html
https://nongnghiep.vn/chua-phat-hien-dai-ly-gam-hang-thoi-gia-phan-bon-d295312.html
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Năm 2013, từ việc lai tạo hữu tính giữa 

giống thanh long ruột đỏ LĐ1 và giống 

thanh long ruột trắng Chợ Gạo, giống 

thanh long ruột tím hồng (LĐ5) độc đáo đã 

được Viện Cây ăn quả miền Nam chính 

thức “trình làng”. Tuy nhiên, ngay sau đó, 

giống thanh long này đã được Công ty 

TNHH Thanh long Hoàng Hậu (Công ty 

Hoàng Hậu, tỉnh Bình Thuận) mua bản 

quyền với giá 2 tỷ đồng và được Cục Trồng 

trọt cấp bảo hộ giống cây trồng mới LĐ5 

hiệu lực 20 năm. Từ đó đến nay, Công ty 

Hoàng Hậu 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 

LĐ5 phạm vi trong và ngoài nước. 

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình 

Thuận, với màu sắc đẹp mắt, đặc tính thịt 

trái giòn, chắc thịt, vị ngọt kèm chua nhẹ 

và có mùi thơm, thanh long LĐ5 được thị 

trường ưa chuộng. Ngoài ra, giống thanh 

long này có thời gian bảo quản kéo dài hơn 

so với thanh long ruột trắng và ruột đỏ nên 

thuận lợi hơn khi xuất khẩu sang những thị 

trường xa như châu Âu, châu Mỹ. Đặc biệt, 

giá bán thanh long LĐ5 luôn cao hơn so 

với các loại thanh long truyền thống .   

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở NN-

PTNT tỉnh Bình Thuận, cho biết, sau thời 

gian trồng thử nghiệm, thanh long LĐ5 

thích nghi với điều kiện thời tiết, thổ 

nhưỡng tại địa phương. Quy trình sản xuất 

thanh long LĐ5 không khác gì so với các 

loại giống thanh long truyền thống, năng 

suất có thể đạt tới 40 tấn/ha nên có nhiều 

triển vọng. 

Cần sớm chuyển giao 

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận chỉ có hơn 

645ha thanh long LĐ5 (chiếm 1,91% diện 

tích thanh long toàn tỉnh), tập trung chủ 

yếu tại trang trại của Công ty Hoàng Hậu 

với khoảng 450ha, còn lại nằm rải rác ở 

các huyện khoảng 195ha. Đại diện Công 

ty Hoàng Hậu cho biết, từ khi sở hữu giống 

thanh long LĐ5, đã có một số tổ chức, cá 

nhân hỏi mua. Công ty chưa bán giống 

thanh long LĐ5 mà muốn chuyển giao có 

điều kiện. Cụ thể, người dân muốn sản 

xuất giống thanh long LĐ5 phải thực hiện 

sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật mà 

công ty đưa ra, sản phẩm trái thanh long 

sẽ được công ty liên kết thu mua và tiêu 

thụ. Hiện chưa có đơn vị nào đáp ứng yêu 

cầu trên nên công ty chưa bán hom giống.  

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình 

Thuận Phan Văn Tấn cho rằng, với tình 

hình cần có những giống mới để thay thế 

dần những giống thanh long truyền thống 

đang bị thoái hóa thì việc tuyên truyền để 

bà con nông dân tiếp cận những giống 

thanh long mới được Bộ NN-PTNT cho 

phép, trong đó có giống thanh long LĐ5, là 

việc cần làm. Tuy nhiên, do giống thanh 

long này được một công ty mua bản quyền 

nên cần phải làm đúng quy trình. Sở NN-

PTNT tỉnh Bình Thuận đang tham mưu 

UBND tỉnh làm việc với Công ty Hoàng 

Hậu để thống nhất phương án, quy trình 

chuyển giao, mục đích đảm bảo quyền lợi, 

lợi ích hài hòa giữa người dân và doanh 

nghiệp. 

 
Nguyễn Tiến // 

https://sao.baophapluat.vn.- 2021 
 (ngày 11 tháng 6) 

https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-

tiet/binh-thuan-nguoi-dan-moi-mon-cho-

hai-cong-trinh-thuy-loi-thi-cong-hang-

chuc-nam-van-khong-co-nuoc-22792/ 

 

 
 

https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-nguoi-dan-moi-mon-cho-hai-cong-trinh-thuy-loi-thi-cong-hang-chuc-nam-van-khong-co-nuoc-22792/
https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-nguoi-dan-moi-mon-cho-hai-cong-trinh-thuy-loi-thi-cong-hang-chuc-nam-van-khong-co-nuoc-22792/
https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-nguoi-dan-moi-mon-cho-hai-cong-trinh-thuy-loi-thi-cong-hang-chuc-nam-van-khong-co-nuoc-22792/
https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/binh-thuan-nguoi-dan-moi-mon-cho-hai-cong-trinh-thuy-loi-thi-cong-hang-chuc-nam-van-khong-co-nuoc-22792/
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V. DU LỊCH – ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ 

BÌNH THUẬN: MÔI TRƯỜNG KHÍ HẬU TRONG LÀNH BỔ TRỢ PHÁT TRIỂN 
DU LỊCH 

ể hướng tới môi trường khí hậu trong 
lành, tạo điều kiện bổ trợ cho ngành du 
lịch phát triển bền vững, tỉnh Bình 

Thuận phối hợp Tập đoàn Novaland lên kế 
hoạch triển khai trồng 8 triệu cây xanh tại địa 
phương trong 5 năm tới. 

Tập đoàn Novaland đã tài trợ cho đơn vị Tư vấn McKinsey 
lập đề án định hướng phát triển du lịch cho tỉnh. Ảnh: 
VGP/Nhã An 

Cùng với các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng 
được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư 
một cách bài bản, thời gian qua tỉnh Bình 
Thuận đang nỗ lực phát triển du lịch cộng 
đồng. Từ đó, đưa Bình Thuận trở thành một 
điểm đến hấp dẫn với đa dạng các loại hình 
du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách. 

Du lịch cộng đồng là hình thức kinh doanh 
du lịch dựa trên tài nguyên thiên nhiên, đặc 
điểm văn hóa địa phương để phát triển du lịch. 
Trong đó đề cao vai trò của người dân bản địa 
tham gia kinh doanh, quảng bá hình ảnh điểm 
đến, cung cấp dịch vụ du lịch mang tính đặc 
trưng. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, 
truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú, thời 
gian qua tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực phát 
triển loại hình du lịch này. 

Tiêu biểu như huyện Hàm Thuận Nam là 
địa phương trồng nhiều thanh long đã phát 
triển loại hình du lịch nhà vườn, tham quan và 
trải nghiệm vườn thanh long. 

Theo các chuyên gia ngành du lịch, mặc dù 
có nhiều tiềm năng, nhưng thực trạng phát 
triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng ở 
Bình Thuận hiện còn mang tính tự phát, chưa 
có sự đầu tư, quy hoạch một cách bài bản.  

Do đó, để các mô hình du lịch cộng đồng, 
du lịch nông thôn phát triển theo hướng bền 
vững, UBND tỉnh Bình Thuận cần xây dựng cơ 
chế, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi thu hút 
đầu tư phát triển các mô hình du lịch nông 
thôn, du lịch cộng đồng; tăng cường nâng cao 
nhận thức của chính quyền các cấp để hiểu rõ 
vị trí, vai trò của phát triển du lịch. 

Để giúp tỉnh Bình Thuận đạt được mục tiêu 
này, Tập đoàn Novaland đã tài trợ cho đơn vị 
Tư vấn McKinsey lập đề án định hướng phát 
triển du lịch cho tỉnh. Theo đó, tỉnh Bình Thuận 
hướng đến mục tiêu được quốc tế công nhận 
là một điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng đáng 
mơ ước. 

Đại diện tập đoàn Novaland cho biết, trong 
thời gian tới, Tập đoàn sẽ tập trung tạo thêm 
chuỗi giá trị về phát triển du lịch bền vững, chú 
ý các hạng mục để làm tăng các thế mạnh sẵn 
có của tỉnh về du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc 
sức khoẻ; du lịch văn hóa, giải trí, ẩm thực và 
đặc biệt là du lịch Mice... 

Để hướng tới môi trường khí hậu trong 
lành, tạo điều kiện “ bổ trợ” cho ngành du lịch 
của tỉnh phát triển bền vững, mới đây tỉnh Bình 
Thuận phối hợp Tập đoàn Novaland tổ chức 
cuộc họp bàn về phương hướng, kế hoạch 
triển khai trồng 8 triệu cây xanh tại địa phương 
trong 5 năm tới.  

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch tỉnh 
Bình Thuận cho biết, sự nghiệp trồng cây, bảo 
vệ môi trường chính là nhiệm vụ hết sức quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và 
phát triển đất nước. Bình Thuận xác định việc 
trồng cây xanh, bảo vệ môi trường là việc làm 
quan trọng thường xuyên, liên tục và lâu dài, 
nhằm đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và 
bền vững của địa phương. 

Nhã An // http://baochinhphu.vn.- 2021 
(ngày 15 tháng 6) 

http://baochinhphu.vn/doanh-nghiep/binh-
thuan-moi-truong-khi-hau-trong-lanh-bo-tro-

phat-trien-du-lich/434799.vgp 

Đ 
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BÌNH THUẬN XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH - THỂ THAO BIỂN 
TẦM CỠ QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ 

ình Thuận phấn đấu đến năm 2025, 
xây dựng các điểm đến du lịch - thể 
thao biển tầm cỡ quốc gia và quốc tế, 

thu hút khoảng 8 triệu lượt du khách, trong 
đó du khách quốc tế đạt khoảng 880.000 
lượt khách (khoảng 10 - 12%). Đến năm 
2025, tỉnh phấn đấu xây dựng mới, đưa vào 
hoạt động ba bến du thuyền và một sân golf; 
các địa phương (cấp huyện, thị xã, thành 
phố) ven biển phải xây dựng quy hoạch cơ 
sở vật chất và có ít nhất một sân tập luyện, 
tổ chức thi đấu thường xuyên các môn thể 
thao biển…  

Biển Mũi Né luôn thu hút đông đảo du khách đến nghỉ 
dưỡng và chơi các môn thể thao trên biển. 

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế 
hoạch tổ chức thực hiện Đề án xây dựng 
Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể 
thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021 
- 2025. 

Theo kế hoạch, Bình Thuận tiếp tục được 
xây dựng thành trung tâm thể thao biển gắn 
với phát triển du lịch mang tầm quốc gia, kết 
hợp phát triển du lịch gắn với phát triển thể 
thao biển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, 
phong phú sản phẩm để phục vụ du khách 
trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh 
tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh, bền vững. 
Để Bình Thuận là điểm đến du lịch - thể thao 
biển hấp dẫn của quốc gia và quốc tế, tỉnh 
Bình Thuận tăng cường kêu gọi đầu tư phát 
triển du lịch - thể thao biển có hiệu quả và 
phát triển bền vững; Đồng thời, tỉnh tập trung 
đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm 

với các sản phẩm du lịch - thể thao biển đặc 
trưng tại các khu du lịch dọc theo bãi biển từ 
huyện Tuy Phong đến thị xã La Gi, với trung 
tâm là Khu Du lịch quốc gia Mũi Né và các 
khu du lịch vệ tinh. 

Bình Thuận phấn đấu đến năm 2025, xây 
dựng các điểm đến du lịch - thể thao biển 
tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thu hút khoảng 
8 triệu lượt du khách, trong đó du khách 
quốc tế đạt khoảng 880.000 lượt khách 
(khoảng 10 - 12%). Đến năm 2025, tỉnh phấn 
đấu xây dựng mới, đưa vào hoạt động ba 
bến du thuyền và một sân golf. Giai đoạn 
đến năm 2025, các địa phương (cấp huyện, 
thị xã, thành phố) ven biển phải xây dựng 
quy hoạch cơ sở vật chất và có ít nhất một 
sân tập luyện, tổ chức thi đấu thường xuyên 
các môn thể thao biển… 

Bình Thuận tập trung đầu tư xây dựng có 
trọng tâm, trọng điểm các sản phẩm du lịch 
- thể thao biển đặc trưng tại các khu du lịch 
dọc bãi biển từ Khu Du lịch Bình Thạnh - Cù 
Lao Câu (huyện Tuy Phong) đến khu du lịch 
Cam Bình (La Gi) với trung tâm là Khu Du 
lịch quốc gia Mũi Né và các khu du lịch vệ 
tinh với những sản phẩm du lịch như: Lặn 
biển, câu cá, ca nô kéo diều, ca nô lướt ván, 
lướt ván diều, lướt ván buồm, dù lượn và 
các hoạt động thể thao giải trí khác. 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ủy ban 
nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương, các khu du lịch - thể thao biển tiến 
hành rà soát, tham mưu, giải quyết những 
vướng mắc, chồng chéo của các quy hoạch, 
đảm bảo sự thống nhất trong khai thác tiềm 
năng, lợi thế tài nguyên biển cho phát triển 
du lịch - thể thao biển. Đồng thời, các ngành, 
địa phương có biện pháp hữu hiệu giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa phát triển du lịch - thể 
thao biển với khai thác, chế biến hải sản. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung 
xây dựng sản phẩm du lịch - thể thao biển 
đặc trưng, có sức hấp dẫn, sức cạnh tranh 
trong khu vực và quốc tế, tiến tới xây dựng 
thương hiệu du lịch - thể thao biển của tỉnh 

B 
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Bình Thuận trên cơ sở đa dạng hóa sản 
phẩm du lịch - thể thao biển. Bên cạnh đó, 
tỉnh tăng cường đầu tư hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng du lịch, đặc biệt quan tâm đến phát 
triển mạng lưới giao thông đối ngoại, rút 
ngắn thời gian của du khách từ các tỉnh, 
thành trong nước đến Bình Thuận; xây dựng 
kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chuyên 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch - thể 
thao biển, đặc biệt là lĩnh vực thiết kế - tổ 

chức chương trình, hướng dẫn viên và huấn 
luyện viên./. 

Nguyễn Thanh // 
https://daihoi13.dangcongsan.vn/.- 2021 

(ngày 7 tháng 6) 

https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-
moi/phong-trao-thi-dua/binh-thuan-xay-

dung-cac-diem-den-du-lich-the-thao-bien-
tam-co-quoc-gia-va-quoc-te-6990

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

CÁNH ĐỒNG CỎ LAU LÀM SAY LÒNG KHÁCH ĐẾN BÌNH THUẬN 

ên cạnh rừng hoa keo lá tràm đã 
nhuốm vàng rực rỡ riêng một góc trời, 
Bình Thuận những ngày đón gió se se 

lạnh của thời khắc giao mùa còn có cánh 
đồng cỏ lau trắng phau chen lẫn hồng nhạt 
đang nở rộ khắp con đường thuộc xã Phan 
Sơn, huyện Bắc Bình. 

Cánh đồng cỏ lau mênh mông miền sơn cước 

Mỗi năm, duy nhất một lần cánh đồng cỏ 
lau say ngủ chỉ chịu tỉnh giấc khi được đánh 
thức bởi những cơn gió xuân chớm lạnh. 
Hoa cỏ lau dáng vẻ mảnh khảnh, mong 
manh trước gió nhưng lại đầy kiêu hãnh nở, 
tô trắng hồng cả một cánh đồng mênh mông 
miền sơn cước, khiến đất trời cũng như con 
người phải nao lòng với vẻ đẹp vô thường 
ấy. 

Những cành hoa cỏ lau mềm mại với sắc trắng xen 
chút hồng tinh khôi 

Những cành hoa cỏ lau mềm mại với sắc 
trắng tinh khôi lẫn chút hồng nhẹ đong đưa 
trong gió tựa dải lụa bồng bềnh giữa nền 
xanh mát của cỏ cây và xanh thẫm của bầu 
trời, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên huyền 
ảo, khiến bao người phải dừng chân để kịp 
lưu lại những khoảnh khắc diệu kì mà thiên 
nhiên ban tặng. 

B 
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Điểm đến thu hút các bạn trẻ đến check-in 

Để đến và “sống ảo” với cánh đồng cỏ lau 
lãng mạn này, bạn phải đi dọc theo Quốc lộ 
28B (đoạn thuộc xã Phan Sơn) đến đèo Đại 
Ninh hướng đi Lâm Đồng. Bạn sẽ choáng 
ngợp ngay trước không gian đẹp đến say 
lòng với những dải cỏ lau trắng - hồng ngút 
ngàn đang thời xuân sắc. 

Nguyên Vũ // 
 http://www.vtr.org.vn.- 2021 

 (ngày 16 tháng 6) 

http://www.vtr.org.vn/canh-dong-co-lau-
lam-say-long-khach-den-binh-thuan.html

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

DU LỊCH BÌNH THUẬN ĐỘT PHÁ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
CỦA TỈNH ỦY 

ình 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. Sản phẩm, 
không gian du lịch của tỉnh đã mở rộng và 
hoàn thiện. 

Phan Thiết với đường bờ biển trong xanh luôn là điểm 
đến hấp dẫn. (Ảnh: CTV) 

Ngày 25/10/2016, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIII) ban hành 
Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển du lịch 
đến năm 2020. 

Đây được coi là bước đột phá lớn, có ý 
nghĩa định hình chiến lược phát triển bền 
vững du lịch Bình Thuận theo hướng tổng 
thể. 

Du lịch phát triển đã góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của 
Bình Thuận, từng bước xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao đời sống của người dân. 

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết, tuy chưa 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như mục 
tiêu đề ra, nhưng du lịch Bình Thuận cũng 
đã trở thành một trong ba trụ cột phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh, với hệ thống cơ sở 
vật chất, kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện 
đại. 

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. Sản phẩm, không gian 
du lịch của tỉnh đã mở rộng và hoàn thiện. 

Các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du 
lịch thể thao biển, du lịch thể thao trên cát, 
golf, du lịch dã ngoại, cắm trại, du lịch văn 
hóa, tín ngưỡng được chút trọng và có sức 
cạnh tranh cao so với các tỉnh, thành phố 
ven biển khác… 

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
trong giai đoạn 2016-2019, ngành du lịch đã 
có bước phát triển rõ rệt và đạt được những 
kết quả quan trọng. Lượng khách du lịch đến 
tỉnh tăng trưởng ổn định, bình quân 
11,2%/năm. Doanh thu từ du lịch có mức 
tăng trưởng khá, bình quân 18,7%/năm. 
Bình quân công suất sử dụng phòng đạt từ 
60-70%. 

Tuy nhiên, trong năm 2020, dịch COVID-
19 diễn biến phức tạp đã tác động rất 
nghiêm trọng tới ngành du lịch của tỉnh với 

B 

http://www.vtr.org.vn/canh-dong-co-lau-lam-say-long-khach-den-binh-thuan.html
http://www.vtr.org.vn/canh-dong-co-lau-lam-say-long-khach-den-binh-thuan.html
https://www.vietnamplus.vn/tags/Du-l%e1%bb%8bch-B%c3%acnh-Thu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/T%c3%a0i-nguy%c3%aan-du-l%e1%bb%8bch.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/T%c3%a0i-nguy%c3%aan-du-l%e1%bb%8bch.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/D%e1%bb%8bch-COVID-19.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/D%e1%bb%8bch-COVID-19.vnp


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2021                                                      -81- 
 

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

sự sụt giảm mạnh về lượng khách lẫn doanh 
thu. 

Sức lan tỏa của Nghị quyết 09 được thể 
hiện khi du lịch chuyển mình mạnh mẽ tại 
nhiều địa phương trong toàn tỉnh. 

Đảo Phú Quý đã trở thành khu du lịch cấp 
tỉnh. Du lịch sinh thái dựa trên cơ sở khai 
thác các tiềm năng du lịch: hồ, thác, khu bảo 
tồn, vườn trái cây, vườn thanh long… được 
định hình và phát triển đa dạng, thu hút ngày 
càng nhiều du khách đến với các địa 
phương. 

Đặc biệt, ngày 24/8/2020, Mũi Né chính 
thức được công nhận là Khu du lịch quốc 
gia. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị, hoàn thành một trong 
những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết 
số 09 của Tỉnh ủy đề ra về phát triển du lịch. 

Cùng với các chủ trương khác, Nghị 
quyết số 09 đã tác động mạnh mẽ đến việc 
thu hút các nhà đầu tư lớn đến với Bình 
Thuận, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến 
lược, có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm 
trong lĩnh vực du lịch với các dự án tổ hợp, 
khu phức hợp du lịch cao cấp. 

Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 
45 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư 
mới; lũy kế toàn tỉnh có 387 dự án du lịch 
được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực với 
tổng diện tích đất 6.249ha và tổng vốn đăng 
ký đầu tư 69.966 tỷ đồng. 

Hiện nay, Bình Thuận đang đứng trước 
thời cơ lớn để tiếp tục khai thác, phát huy 
tiềm năng, lợi thế khi tuyến cao tốc Bắc-Nam 
và Cảng hàng không Phan Thiết được triển 
khai xây dựng; “điểm nghẽn” về chồng lấn 
giữa quy hoạch khu vực khai thác, dự trữ 
khoáng sản titan với quy hoạch du lịch bước 
đầu được quan tâm tháo gỡ cùng với những 
nỗ lực của tỉnh trong phát triển giao thông 
đối nội, đối ngoại, kết cấu hạ tầng phát triển 
kinh tế-xã hội… 

Vì vậy, phát triển du lịch trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn đến năm 2025 và đến năm 
2030, Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành 
một trong những điểm đến hàng đầu của 
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang là 
định hướng chiến lược quan trọng để phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh, từ đó tạo động 

lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, 
lĩnh vực khác. 

Suối Dứa nằm giữa khu vực khô cằn, hoang mạc 
thuộc địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: 
Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 đón 
8,9 triệu lượt khách (khách quốc tế chiếm 
10-12%), đạt tổng thu 23.300 tỷ đồng và giữ 
mức tăng trưởng bình quân từ 10-12%/năm, 
du lịch Bình Thuận phải vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức, nhất là trước ảnh hưởng 
đại dịch COVID-19. 

Cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, đề 
án, chính sách phát triển du lịch, giai đoạn 
2021-2025, tỉnh Bình Thuận tập trung huy 
động nguồn lực triển khai các giải pháp đột 
phá như: đẩy nhanh tiến độ đầu tư sân bay, 
đường cao tốc; kêu gọi đầu tư xây dựng các 
bến du thuyền, các khu vui chơi giải trí, hình 
thành một số khu du lịch đồng bộ, chất 
lượng có quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế tại 
Khu du lịch quốc gia Mũi Né và khu vực phía 
Nam thành phố Phan Thiết. 

Bên cạnh đó, ngành du lịch đẩy nhanh 
ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ 
trợ và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch; 
chú trọng phát triển nguồn nhân lực; có 
chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia 
phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp, 
nông thôn; gắn phát triển du lịch văn hóa trải 
nghiệm đời sống cộng đồng để nâng cao đời 
sống kinh tế, văn hóa, góp phần xóa đói 
giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là vùng 
sâu, vùng xa và hải đảo./. 

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

(ngày 12 tháng 6) 

https://www.vietnamplus.vn/du-lich-binh-
thuan-dot-pha-sau-5-nam-thuc-hien-nghi-

quyet-cua-tinh-uy/719464.vnp
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“HOANG MẠC SAHARA” THU NHỎ TẠI BÌNH THUẬN, CÒN CHẦN CHỜ GÌ 
MÀ KHÔNG CHECK-IN NGAY  

àu Trắng là một hồ nước ngọt ở tỉnh 
Bình Thuận, cách thành phố Phan 
Thiết khoảng 60km về hướng Đông 

Bắc, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, 
huyện Bắc Bình. Vì nằm giữa hai triền cát 
trắng nên nơi đây người dân và khách du 
lịch đã gọi tên là Bàu Trắng. 

Ảnh: Lê Ngọc Hân 

 

 

 

Ảnh: Lê Ngọc Hân 

Nơi đây từ lâu đã trở thành vùng đất du 
lịch nổi tiếng vì những cảnh quan sa mạc 
đặc biệt và mang trong mình một vẻ đẹp 
hoang sơ, bình yên mà ít nơi có được.  

Có hai cung đường tại Bàu Trắng được 
mệnh danh là cung đường đẹp nhất Việt 
Nam. Đầu tiên là cung đường Từ Bàu Ông 
nối tiếp Bàu Bà, ven cung đường này là 
khung cảnh hoang sơ với những triền cát cát 
trắng, cát đỏ, nhấp nhô nối tiếp nhau nhiều 
cây số tựa như một hoang mạc. Tiếp đến là 
cung đường từ nội thành Phan Thiết nối dài 
đến Bàu Sen, cung đường này mang một vẻ 
đẹp có phần xanh mát hơn khi chạy song 
song với biển và có những rừng dừa xanh 
mướt trên những động cát trắng thơ mộng. 

 

B 



Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2021                                                      -83- 
 

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

 

Ảnh: Lê Ngọc Hân 

Khi đến Bàu Trắng, bạn sẽ đắm chìm 
trong cái nắng, cái gió mà thiên nhiên nơi 
đây mang lại, cái nắng và cái gió chói chang 
ấy càng tô điểm thêm vẻ đẹp của những 
triền cát cao, rộng mênh mông trải dài ngút 
ngàn. 

Theo kinh nghiệm của các bạn đã từng 
đến đây thì khung giờ đẹp nhất để ngắm 
cảnh và chụp hình là từ 5 giờ - 9 giờ sáng và 
16 giờ - 18 giờ chiều hằng ngày. 

 

Như Việt // 
https://hoahoctro.tienphong.vn.- 2021 

(ngày 15 tháng 6) 

https://hoahoctro.tienphong.vn/hoang-
mac-sahara-thu-nho-tai-binh-thuan-con-

chan-cho-gi-ma-khong-check-in-ngay-
post1345495.tpo 

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

PHAN THIẾT “NÓNG LÊN” VỚI SHOPHOUSE BIỂN, BOUTIQUE HOTEL 

riển vọng về hạ tầng và phát triển du 
lịch đã khiến BĐS du lịch tại Phan 
Thiết trở thành “điểm nóng” trong thời 

gian vừa qua. Từ sau Tết nguyên đán, rất 
đông các nhà đầu tư Bắc - Nam đã đến Phan 
Thiết và tìm kiếm nhiều cơ hội đầu tư, đặc 
biệt là các dòng sản phẩm “hái ra tiền” như 
shophouse biển hay boutique hotel… 

“Gà đẻ trứng vàng” với shophouse 
biển và mini hotel 

Dòng sản phẩm shophouse biển và 
boutique hotel tại các dự án nghỉ dưỡng ven 
biển quy mô lớn, được tích hợp các tiện ích 
du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng luôn được lòng 
nhà đầu tư bởi tính khan hiếm và khả năng 
sinh lợi bền vững.  

Yếu tố lợi nhuận đến từ việc các dự án 
nghỉ dưỡng lớn, được tích hợp nhiều tiện ích 
nội khu có thể mang đến những trải nghiệm 
du lịch độc đáo hơn cho khách du lịch. Qua 
đó, những dự án này thu hút được lượng 
khách du lịch ổn định và đảm bảo được lợi 
nhuận trong việc kinh doanh của nhà đầu tư. 
Thực tế, tại các trung tâm du lịch lớn như Hạ 
Long, Phú Quốc trước đây, loại hình bất 

động sản này cũng thường xuyên nằm trong 
tình trạng “cháy hàng”. 

Đến năm 2030, du lịch Phan Thiết sẽ tạo ra khoảng 
190.000 việc làm và đón ít nhất 17,5 triệu lượt khách, 
trong đó khách quốc tế chiếm từ 10-12% 

Một chuyên gia BĐS cho biết, lượng tiêu 
thụ các sản phẩm bất động sản này tốt do 
hưởng lợi từ tiềm năng phát triển kinh tế, du 
lịch và dịch vụ của các vùng, tỉnh ven biển. 
Vị chuyên gia này cũng nhận định, hiện nay 
nếu khách hàng có trong tay vài chục tỷ 
đồng, thay vì đầu tư vào các kênh tài chính 
khác, thì nên đầu tư vào shophouse biển, 
mini hotel, boutique hotel để có thể vừa tối 
ưu hóa lợi nhuận vừa đảm bảo tính bền 
vững, lâu dài. 

“Những địa điểm để xây dựng các căn 
shophouse biển hay các khách sạn nhỏ luôn 

T 

https://hoahoctro.tienphong.vn/hoang-mac-sahara-thu-nho-tai-binh-thuan-con-chan-cho-gi-ma-khong-check-in-ngay-post1345495.tpo
https://hoahoctro.tienphong.vn/hoang-mac-sahara-thu-nho-tai-binh-thuan-con-chan-cho-gi-ma-khong-check-in-ngay-post1345495.tpo
https://hoahoctro.tienphong.vn/hoang-mac-sahara-thu-nho-tai-binh-thuan-con-chan-cho-gi-ma-khong-check-in-ngay-post1345495.tpo
https://hoahoctro.tienphong.vn/hoang-mac-sahara-thu-nho-tai-binh-thuan-con-chan-cho-gi-ma-khong-check-in-ngay-post1345495.tpo
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khan hiếm, và lúc nào cũng “cung không đủ 
cầu”. Khách hàng Lan Ngọc – một nhà đầu 
tư đến từ Hải Phòng – cho biết, khoảng vài 
năm trở lại đây chị chỉ tập trung đầu tư 
shophouse biển và mini hotel tại các dự án 
BĐS du lịch nghỉ dưỡng có nhiều tiện ích. 
“Đầu tư các sản phẩm này khả năng sinh lời 
là rất lớn; số lượng khan hiếm, vị trí đẹp 
hiếm có nên tôi rất mê. Đã sở hữu nhiều 
BĐS tương tự ở Hạ Long, tôi cũng đang tìm 
kiếm các dòng sản phẩm này tại các vùng 
biển Nam Trung Bộ như Phan Thiết, Hồ 
Tràm… để cân nhắc đầu tư thêm vì tiềm 
năng còn rất lớn”, chị Ngọc chia sẻ. 

Phan Thiết, địa phương được thiên nhiên 
ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, 
hệ thống văn hóa, ẩm thực đa dạng cùng 
điều kiện khí hậu ôn hòa, hạ tầng bứt phá 
đang trở thành “tâm điểm” phát triển các 
dòng sản phẩm đặc thù này. PGS.TS Trần 
Kim Chung – Phó Viện trưởng, Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định: 
“Phan Thiết sở hữu nhiều tiềm năng du lịch 
mà không phải nơi đâu cũng có, trong tương 
lai sẽ đón lượng khách du lịch rất lớn trong 
và ngoài nước”. 

Điểm sáng nhờ lực đẩy hạ tầng 

Về vị trí, Phan Thiết có khoảng cách lý 
tưởng kết nối với nhiều trung tâm đô thị du 
lịch như TPHCM, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà 
Lạt. Tuy nhiên, du lịch vẫn chưa được phát 
triển đúng với kỳ vọng nên địa phương được 
xem như một viên ngọc ẩn của Việt Nam 
trong nhiều năm qua”.  

Phối cảnh shophouse biển tại NovaHills Mui Ne 
Resort & Villas của Novaland. Các căn shophouse tại 
đây đã đưa vào vận hành từ tháng 04-2021 và chỉ còn 
một vài sản phẩm cuối cùng 

Nếu như trước đây, hạ tầng kết nối khu 
vực là yếu tố lớn kìm hãm sự phát triển du 

lịch của Phan Thiết, thì nay, nút thắt này dần 
được tháo gỡ. Cụ thể, tuyến cao tốc TPHCM 
- Dầu Giây - Phan Thiết có tổng vốn đầu tư 
13.656 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 
2022, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 
TPHCM và Phan Thiết chỉ còn 1 giờ 40 phút; 
sân bay Phan Thiết với vốn đầu tư hơn 10 
nghìn tỷ đồng dự kiến hoạt động vào năm 
2022; sân bay Long Thành khởi công cuối 
tháng 12-2020, dự kiến đưa vào vận hành 
giai đoạn 1 vào năm 2023. Đây sẽ là “3 cú 
hích” giúp mang lại lượng lớn du khách cho 
thị trường này… 

NovaWorld Phan Thiet – siêu dự án 1.000ha của 
Novaland tại Phan Thiết, Bình Thuận sắp giới thiệu 
dòng sản phẩm boutique hotel với số lượng giới hạn 
cùng chương trình đầu tư hấp dẫn  

Qua đó, Phan Thiết có thể dễ dàng tiếp 
cận với nhiều tệp khách du lịch trong nước 
và quốc tế, nâng tầm ngành công nghiệp 
không khói của địa phương. Theo đó, Phan 
Thiết nói riêng và Bình Thuận nói chung kỳ 
vọng đến năm 2030 sẽ trở thành điểm nghỉ 
dưỡng hàng đầu khu vực châu Á -Thái Bình 
Dương, định hướng phát triển mạnh du lịch 
biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, 
du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc 
sức khoẻ, nghỉ dưỡng và du lịch hội nghị 
(MICE). Đến năm 2030, ngành dịch vụ này 
sẽ tạo ra khoảng 190.000 việc làm và đón ít 
nhất 17,5 triệu lượt khách; trong đó khách 
quốc tế chiếm từ 10-12%. Bài toán mới về 
việc nâng cao hạ tầng, cơ sở lưu trú, chất 
lượng dịch vụ du lịch tại đây được đặt ra 
nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất 
cho du khách và khiến họ muốn quay trở lại 
nhiều lần.  

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

https://www.sggp.org.vn/phan-thiet-nong-
len-voi-shophouse-bien-boutique-hotel-

735972.html

https://www.sggp.org.vn/phan-thiet-nong-len-voi-shophouse-bien-boutique-hotel-735972.html
https://www.sggp.org.vn/phan-thiet-nong-len-voi-shophouse-bien-boutique-hotel-735972.html
https://www.sggp.org.vn/phan-thiet-nong-len-voi-shophouse-bien-boutique-hotel-735972.html
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TỚI BÌNH THUẬN ĐỪNG QUÊN GHÉ THĂM ĐỒI CÁT "BIẾN HÌNH" 

ới hình dạng thay đổi theo giờ và màu 
cát thay đổi do đặc điểm kiến tạo, đồi 
cát hồng (đồi cát Mũi Né, đồi cát bay) 

giống hết bức tranh đơn sắc đầy quyến rũ 
khiến du khách dừng chân không muốn về.  

Đồi cát hồng nằm trải dài từ tỉnh Bình Thuận 
đến Ninh Thuận, nhưng điểm tham quan 
chính của đồi cát và được xem là đẹp nhất 
nằm trên đường ra Mũi Né, nằm đối diện 
Suối Tiên. Ảnh: Hoàng Khải Nam. 

 
Hiện tại, người ta chưa thể xác định được 
diện tích cụ thể của đồi cát này. Ảnh: Hoàng 
Khải Nam. 

 
Tên gọi bắt nguồn từ việc đồi cát có màu sắc 
chính là vàng, là mỏ sắt cổ tồn tại hàng trăm 
năm kiến tạo nên. Ảnh: AmateurPic. 

 
Sở dĩ người ta gọi là đồi cát bay vì hình dáng 
của đồi cát thay đổi theo giờ, theo ngày, theo 
tháng và không có hình dáng nhất định. Ảnh: 
Khoi Tran. 

 
Trò chơi trên cát phổ biến nhất chính là trượt 
cát bằng ván. Ảnh: Kay. 

 
Đây là điểm tham quan thu hút khá nhiều du 
khách do hình dáng đẹp của cát và màu sắc 
cát. Ảnh: Trung Đức.  

V 
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Ảnh: Trung Đức. 

 
Đồi cát này có tới 18 màu sắc khác nhau như 
màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu trắng 
xám, màu đỏ đen… Ảnh: Zing. 

 
Việc tạo nên hình dáng trăm hình, trăm dáng 
của cát là do gió bào mòn và thổi bay lớp cát 
mỏng manh phía trên. Ảnh: Zing 

 
Giờ tham quan thích hợp nhất của đồi cát từ 
5h - 8h vì lúc này cát vẫn còn mát. Nếu đi 
trưa quá, cát sẽ nóng lên do mặt trời. Ảnh: 
Zing. 

 
Đồi cát bay là nguồn cảm hưng vô tận của 
các nhà nhiếp ảnh, cát muôn hình, muôn vẻ 
cùng với những hoạt động, sinh sống của 
người dân trên cát góp phần cho ra những 
tác phẩm đẹp. Ảnh: Kay. 

 
Ảnh: Zing. 

 
// http://doanhnghiepvn.vn.- 2021 

(ngày 5 tháng 6) 
http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-

binh-thuan-dung-quen-ghe-tham-doi-cat-
bien-hinh/20210605070928591

 
 

 

 

http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-binh-thuan-dung-quen-ghe-tham-doi-cat-bien-hinh/20210605070928591
http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-binh-thuan-dung-quen-ghe-tham-doi-cat-bien-hinh/20210605070928591
http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/toi-binh-thuan-dung-quen-ghe-tham-doi-cat-bien-hinh/20210605070928591
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VI. THƯ MỤC TIN BÀI BÌNH THUẬN TRÊN CÁC BÁO 

1. 1 phụ nữ tử vong dưới hố ven đường ở Bình Thuận / PN // https://plo.vn.- 2021 (ngày 4 

tháng 6) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/1-phu-nu-tu-vong-duoi-ho-ven-duong-o-binh-thuan-

990220.html 

2. Bắt đối tượng trữ ma túy / Trung Thành // http://cadn.com.vn.- 2021 (ngày 11 tháng 6) 

http://cadn.com.vn/news/101_244416_bat-2-doi-tuong-buon-dao-hang-trang-.aspx 

3. Bé trai 5 tuổi đuối nước tại dự án Hamubay Phan Thiết / Ngọc Hiếu // 

https://www.phapluatplus.vn.- 2021 (ngày 23 tháng 6) 

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/be-trai-5-tuoi-duoi-nuoc-tai-du-an-

hamubay-phan-thiet-d158878.html 

4. Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp tục đóng cửa thêm 4 ngày / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 26 tháng 6) 

https://plo.vn/suc-khoe/benh-vien-da-khoa-binh-thuan-tiep-tuc-dong-cua-them-4-ngay-

995779.html 

5. Bình Thuận cách ly tất cả người về từ TPHCM / Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 

(ngày 3 tháng 6) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cach-ly-tat-ca-nguoi-ve-tu-tphcm-990076.html 

6. Bình Thuận: Chấm dứt hợp đồng với nhà tài trợ xây cầu 8 năm chưa xong / Phương 

Nam // https://plo.vn.- 2021 (ngày 4 tháng 6) 

https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-cham-dut-hop-dong-voi-nha-tai-tro-xay-cau-8-nam-

chua-xong-990307.html 

7. Bình Thuận ghi nhận 5 ca nghi mắc COVID-19 ngoài cộng đồng / Duy Quang // 

https://tienphong.vn.- 2021 (ngày 24 tháng 6) 

https://tienphong.vn/binh-thuan-ghi-nhan-5-ca-nghi-mac-covid-19-ngoai-cong-dong-

post1349086.tpo 

8. Bình Thuận khống chế một thanh niên leo lên lầu định tự tử / PN // https://plo.vn.- 2021 

(ngày 18 tháng 6) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-khong-che-mot-thanh-nien-leo-len-lau-dinh-tu-

tu-993790.html 

9. Bình Thuận: Kiên quyết xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2021 (ngày 24 tháng 6) 

https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-kien-quyet-xu-ly-viec-khai-thac-khoang-san-trai-phep-

995041.html 

10. Bình Thuận phạt chủ homestay và khách lưu trú không khai báo y tế / Lê Huân // 

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

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-phat-chu-homestay-va-khach-luu-tru-khong-

khai-bao-y-te-743397.html 

11. Bình Thuận phát hiện thêm một ca nghi mắc Covid-19 / Đình Châu // 

https://nhandan.vn/.- 2021 (ngày 27 tháng 6) 

https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/binh-thuan-phat-hien-them-mot-ca-nghi-mac-covid-19-

652487/ 

12. Bình Thuận: Phong tỏa khu nhà trọ ở Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam / Phương 

Nam // https://plo.vn.- 2021 (ngày 28 tháng 6) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-phong-toa-khu-nha-tro-o-muong-man-huyen-ham-

thuan-nam-996198.html 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/1-phu-nu-tu-vong-duoi-ho-ven-duong-o-binh-thuan-990220.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/1-phu-nu-tu-vong-duoi-ho-ven-duong-o-binh-thuan-990220.html
http://cadn.com.vn/news/101_244416_bat-2-doi-tuong-buon-dao-hang-trang-.aspx
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/be-trai-5-tuoi-duoi-nuoc-tai-du-an-hamubay-phan-thiet-d158878.html
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/be-trai-5-tuoi-duoi-nuoc-tai-du-an-hamubay-phan-thiet-d158878.html
https://plo.vn/suc-khoe/benh-vien-da-khoa-binh-thuan-tiep-tuc-dong-cua-them-4-ngay-995779.html
https://plo.vn/suc-khoe/benh-vien-da-khoa-binh-thuan-tiep-tuc-dong-cua-them-4-ngay-995779.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-cach-ly-tat-ca-nguoi-ve-tu-tphcm-990076.html
https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-cham-dut-hop-dong-voi-nha-tai-tro-xay-cau-8-nam-chua-xong-990307.html
https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-cham-dut-hop-dong-voi-nha-tai-tro-xay-cau-8-nam-chua-xong-990307.html
https://tienphong.vn/binh-thuan-ghi-nhan-5-ca-nghi-mac-covid-19-ngoai-cong-dong-post1349086.tpo
https://tienphong.vn/binh-thuan-ghi-nhan-5-ca-nghi-mac-covid-19-ngoai-cong-dong-post1349086.tpo
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-khong-che-mot-thanh-nien-leo-len-lau-dinh-tu-tu-993790.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/binh-thuan-khong-che-mot-thanh-nien-leo-len-lau-dinh-tu-tu-993790.html
https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-kien-quyet-xu-ly-viec-khai-thac-khoang-san-trai-phep-995041.html
https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-kien-quyet-xu-ly-viec-khai-thac-khoang-san-trai-phep-995041.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-phat-chu-homestay-va-khach-luu-tru-khong-khai-bao-y-te-743397.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/binh-thuan-phat-chu-homestay-va-khach-luu-tru-khong-khai-bao-y-te-743397.html
https://nhandan.vn/tin-tuc-y-te/binh-thuan-phat-hien-them-mot-ca-nghi-mac-covid-19-652487/
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https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-phong-toa-khu-nha-tro-o-muong-man-huyen-ham-thuan-nam-996198.html


Thông tin tư liệu Bình Thuận – Tháng 06 năm 2021                                                      -88- 
 

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

13. Bình Thuận thanh tra 2 công trình thủy lợi không có nước / Phương Nam // https://plo.vn.- 

2021 (ngày 11 tháng 6) 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-thanh-tra-2-cong-trinh-thuy-loi-khong-co-nuoc-

992059.html 

14. Bình Thuận thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19 là chồng và mẹ nữ bác sĩ / Phương Nam 

// https://plo.vn/.- 2021 (ngày 26 tháng 6) 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-them-2-ca-nghi-nhiem-covid19-la-chong-va-me-nu-

bac-si-995805.html 

15. Bình Thuận thông báo đến người dân đang học tập, làm việc tại TPHCM, Bình Dương / 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 (ngày 19 tháng 6) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-thong-bao-den-nguoi-dan-dang-hoc-tap-lam-viec-tai-

tphcm-binh-duong-994026.html 

16. Bình Thuận thông báo khẩn tìm người đến 4 địa điểm ca nghi COVID-19 từng đến / 

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 (ngày 24 tháng 6) 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-4-dia-diem-ca-nghi-

covid19-tung-den-995257.html  

17. Bình Thuận thông báo khẩn tìm người đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM / Phương Nam 

// https://plo.vn.- 2021 (ngày b13 tháng 6) 

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-bv-benh-nhiet-doi-

tphcm-992437.html 

18. Bình Thuận thông báo khẩn tìm người đến BV Đại học Y dược TP.HCM / Phương Nam 

// https://plo.vn.- 2021 (ngày 17 tháng 6) 

https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-bv-dai-hoc-y-duoc-

tphcm-993625.html 

19. Bình Thuận thống nhất thu hồi dự án có diện tích 22 ha đất ven biển / Phương Nam // 

https://plo.vn/.- 2021 (ngày 7 tháng 6) 

https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-thong-nhat-thu-hoi-du-an-co-dien-tich-22-ha-dat-ven-

bien-990991.html 

20. Bình Thuận xử phạt 2 người từ Gò Vấp về không khai báo / Phương Nam // 

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

https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-xu-phat-2-nguoi-tu-go-vap-ve-khong-khai-bao-

990788.html 

21. Bình Thuận: Chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư Nguyễn Thông 339 tỷ đồng / Thanh 

Tâm // https://vietnamfinance.vn.- 2021 (ngày 10 tháng 6) 

https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-cham-dut-hoat-dong-du-an-khu-dan-cu-nguyen-

thong-339-ty-dong-20180504224254256.htm 

22. Bình Thuận: Chấn chỉnh công tác quản lý khai thác khoáng sản / Hồng Hiếu  // 

https://www.vietnamplus.vn.- 2021 (ngày 22 tháng 6) 

https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-chan-chinh-cong-tac-quan-ly-khai-thac-khoang-

san/721680.vnp 

23. Công an Bình Thuận chỉ cách nhận biết các sàn tiền ảo lừa đảo / Phương Nam // 

https://plo.vn.- 2021 (Ngày 16 tháng 6) 

https://plo.vn/thoi-su/cong-an-binh-thuan-chi-cach-nhan-biet-cac-san-tien-ao-lua-dao-

993272.html 

24. Công an mời những người liên quan giải quyết vụ sập sàn tiền ảo tại TP Phan Thiết / 

Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2021 (ngày 19 tháng 6) 

https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-moi-nhung-nguoi-lien-quan-giai-quyet-vu-sap-san-

tien-ao-tai-tp-phan-thiet-20210619160527931.htm 

https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-thanh-tra-2-cong-trinh-thuy-loi-khong-co-nuoc-992059.html
https://plo.vn/thoi-su/binh-thuan-thanh-tra-2-cong-trinh-thuy-loi-khong-co-nuoc-992059.html
https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-them-2-ca-nghi-nhiem-covid19-la-chong-va-me-nu-bac-si-995805.html
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https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-thong-bao-den-nguoi-dan-dang-hoc-tap-lam-viec-tai-tphcm-binh-duong-994026.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-thong-bao-den-nguoi-dan-dang-hoc-tap-lam-viec-tai-tphcm-binh-duong-994026.html
https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-4-dia-diem-ca-nghi-covid19-tung-den-995257.html
https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-4-dia-diem-ca-nghi-covid19-tung-den-995257.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-bv-benh-nhiet-doi-tphcm-992437.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-bv-benh-nhiet-doi-tphcm-992437.html
https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-bv-dai-hoc-y-duoc-tphcm-993625.html
https://plo.vn/suc-khoe/binh-thuan-thong-bao-khan-tim-nguoi-den-bv-dai-hoc-y-duoc-tphcm-993625.html
https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-thong-nhat-thu-hoi-du-an-co-dien-tich-22-ha-dat-ven-bien-990991.html
https://plo.vn/do-thi/binh-thuan-thong-nhat-thu-hoi-du-an-co-dien-tich-22-ha-dat-ven-bien-990991.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-xu-phat-2-nguoi-tu-go-vap-ve-khong-khai-bao-990788.html
https://plo.vn/xa-hoi/binh-thuan-xu-phat-2-nguoi-tu-go-vap-ve-khong-khai-bao-990788.html
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-cham-dut-hoat-dong-du-an-khu-dan-cu-nguyen-thong-339-ty-dong-20180504224254256.htm
https://vietnamfinance.vn/binh-thuan-cham-dut-hoat-dong-du-an-khu-dan-cu-nguyen-thong-339-ty-dong-20180504224254256.htm
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-chan-chinh-cong-tac-quan-ly-khai-thac-khoang-san/721680.vnp
https://www.vietnamplus.vn/binh-thuan-chan-chinh-cong-tac-quan-ly-khai-thac-khoang-san/721680.vnp
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25. CSGT Bình Thuận tạm dừng xử lý vi phạm đối với người ở TP.HCM / An Bình // 

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

https://zingnews.vn/csgt-binh-thuan-tam-dung-xu-ly-vi-pham-doi-voi-nguoi-o-tphcm-

post1223647.html 

26. Đi chăn bò thuê, người đàn ông tử vong bất thường trước cổng nghĩa trang / Nguyễn 

Tiến // https://www.sggp.org.vn.- 2021 (ngày 19 tháng 6) 

https://www.sggp.org.vn/di-chan-bo-thue-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-truoc-

cong-nghia-trang-740153.html 

27. Điều tra cái chết bất thường của thanh niên dưới mương nước / PN // https://plo.vn.- 

2021 (ngày 20 tháng 6) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-cai-chet-bat-thuong-cua-thanh-nien-duoi-muong-

nuoc-994214.html 

28. Bình Thuận: Điều tra xử lý đối tượng ngang nhiên tháo hộ lan trên QL1 / Vĩnh Phú // 

https://www.atgt.vn.- 2021 (ngày 29 tháng 6) 

https://www.atgt.vn/binh-thuan-dieu-tra-xu-ly-doi-tuong-ngang-nhien-thao-ho-lan-tren-

ql1-d513835.html 

29. Phan Thiết (Bình Thuận): Doanh nghiệp tự ý chiếm đất thi công dù dự án đang thuộc 

diện thu hồi / Lê Vũ // Dân tộc và Phát triển.- 2021.- Số 45 (ngày 5 tháng 6).- Tr.11 

30. Gần 20 nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện tại Bình Thuận / Xuân 

Thành // https://www.phapluatplus.vn.- 2021 (ngày 16 tháng 6)  

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/gan-20-nghin-san-pham-khong-ro-nguon-

goc-xuat-xu-bi-phat-hien-tai-binh-thuan-d158387.html 

31. Giáo viên "dập cho chết" đồng nghiệp có thể đối diện với vấn đề pháp lý gì? / Trần 

Phương // https://giaoduc.net.vn.- 2021 (ngày 2 tháng 6) 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/giao-vien-dap-cho-chet-dong-nghiep-co-the-doi-dien-

voi-van-de-phap-ly-gi-post218233.gd 

32. Hai học sinh bị đuối nước trên sông / Q.Nhã // https://baophapluat.vn.- 2021 (ngày 3 

tháng 6) 

https://baophapluat.vn/hai-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-tren-song-post396823.html 

33. Hai nhóm thanh niên hỗn chiến bên bờ hồ, 1 người bị đâm chết / Lê Long // 

http://congan.com.vn.- 2021 (ngày 28 tháng 6) 

http://congan.com.vn/vu-an/mot-nguoi-tu-vong-sau-cuoc-au-da-do-mau-

thuan_115164.html 

34. Hàng loạt cựu lãnh đạo Trung tâm y tế Phan Thiết lãnh án tù / Đức Trong // Tuổi trẻ.- 

2021.- Số 151 (ngày 9 tháng 6).- Tr.5 

35. Hơn 1.400 mẫu xét nghiệm ở Bình Thuận âm tính với Covid-19 / Phạm Hiền // 

https://giaoducthoidai.vn/.- 2021 (ngày 25 tháng 6) 

https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/hon-1400-mau-xet-nghiem-o-binh-thuan-am-tinh-voi-

covid-19-fUyYtGzng.html 

36. Khan hiếm vật liệu, nhà thầu cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gặp khó / Mỹ Lệ // 

http://www.tapchigiaothong.vn/.- 2021 (ngày 1 tháng 6) 

http://www.tapchigiaothong.vn/khan-hiem-vat-lieu-nha-thau-cao-toc-vinh-hao--phan-

thiet-gap-kho-d91529.html 

37. Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy / Trung Thành // 

https://www.bienphong.com.vn.- 2021 (ngày 11 tháng 6) 

https://www.bienphong.com.vn/khoi-to-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-

post440603.html 

38. Khởi tố đối tượng xúc phạm cờ Tổ quốc, sau khi đi nhậu về / Lê Long // 

http://congan.com.vn.- 2021 (ngày 10 tháng 6) 

https://zingnews.vn/csgt-binh-thuan-tam-dung-xu-ly-vi-pham-doi-voi-nguoi-o-tphcm-post1223647.html
https://zingnews.vn/csgt-binh-thuan-tam-dung-xu-ly-vi-pham-doi-voi-nguoi-o-tphcm-post1223647.html
https://www.sggp.org.vn/di-chan-bo-thue-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-truoc-cong-nghia-trang-740153.html
https://www.sggp.org.vn/di-chan-bo-thue-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-truoc-cong-nghia-trang-740153.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-cai-chet-bat-thuong-cua-thanh-nien-duoi-muong-nuoc-994214.html
https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-cai-chet-bat-thuong-cua-thanh-nien-duoi-muong-nuoc-994214.html
https://www.atgt.vn/binh-thuan-dieu-tra-xu-ly-doi-tuong-ngang-nhien-thao-ho-lan-tren-ql1-d513835.html
https://www.atgt.vn/binh-thuan-dieu-tra-xu-ly-doi-tuong-ngang-nhien-thao-ho-lan-tren-ql1-d513835.html
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/gan-20-nghin-san-pham-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-bi-phat-hien-tai-binh-thuan-d158387.html
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https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/giao-vien-dap-cho-chet-dong-nghiep-co-the-doi-dien-voi-van-de-phap-ly-gi-post218233.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/giao-vien-dap-cho-chet-dong-nghiep-co-the-doi-dien-voi-van-de-phap-ly-gi-post218233.gd
https://baophapluat.vn/hai-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-tren-song-post396823.html
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http://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-doi-tuong-xuc-pham-co-to-quoc_113960.html 
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52. Nông dân rơi nước mắt cắt bỏ thanh long / Hợp Phố // https://nld.com.vn.- 2021 (ngày 

24 tháng 6) 

https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/nong-dan-roi-nuoc-mat-cat-bo-thanh-long-

2021062320435917.htm 

53. Ô tô tải tông đuôi xe chạy cùng chiều ở Bình Thuận, phụ xe tử vong / PN // https://plo.vn.- 

2021 (ngày 18 tháng 6) 

https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/o-to-tai-tong-duoi-xe-chay-cung-chieu-o-binh-thuan-phu-

xe-tu-vong-993802.html 
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60. Thanh tra 15 công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Duy Quang // 

https://tienphong.vn.- 2021 (ngày 16 tháng 6) 

https://tienphong.vn/thanh-tra-15-cong-trinh-thuy-loi-tren-dia-ban-tinh-binh-thuan-

post1346249.tpo 
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62. Thủ kho sát hại nữ công nhân và đâm trọng thương người quản lý công ty / PN // 
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