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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 242-TB/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
  Phan Thiết, ngày 31 tháng 7 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích căn cứ  

Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ 

------ 
 

Ngày 28/7/2017, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh– Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận 

trong kháng chiến chống Mỹ đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích 

căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ (sau đây gọi tắt là Ban 

Chỉ đạo) để cho ý kiến về vị trí cụ thể xây dựng Khu di tích. Sau khi nghe đại 

diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo; đồng chí Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận:  

1. Sau khi Ban Thường vụ đồng ý chủ trương thay đổi địa điểm đầu tư 

xây dựng Khu di tích từ địa điểm Km 36, Quốc lộ 28 (xã Thuận Hòa, huyện 

Hàm Thuận Bắc) sang địa điểm suối Chín Khúc, khu căn cứ Sa - lôn (xã Đông 

Giang, huyện Hàm Thuận Bắc) và chọn khu rừng tại suối Chín Khúc để đầu tư 

xây dựng Khu di tích; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành có 

liên quan tổ chức thêm 01 chuyến khảo sát (vào ngày 22/7/2017) để xác định vị 

trí cụ thể xây dựng Khu di tích. Tuy nhiên, qua báo cáo, vẫn còn có nhiều ý kiến 

khác nhau giữa các ngành về vấn đề này. 

Việc xác định vị trí xây dựng Khu di tích rất quan trọng, phải thực hiện kỹ 

lưỡng, bảo đảm tôn trọng lịch sử, vị trí xây dựng phải tương đối sát đúng với vị 

trí Tỉnh ủy đã đứng chân trước đây nhằm phục dựng lại các di tích lịch sử, phục 

vụ công tác giáo dục lịch sử truyền thống; đồng thời phải gắn với tầm nhìn phát 

triển du lịch sinh thái – văn hóa, lịch sử trong tương lai. Do đó, cần tiếp tục tổ 

chức khảo sát kỹ hơn để thống nhất xác định vị trí cụ thể xây dựng Khu di tích 

bảo đảm căn cứ lịch sử và phù hợp. 

2. Từ kết quả các cuộc khảo sát trước đây, chọn Khu vực 1 (nơi có các 

hầm của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, vị trí đứng chân các ban của 

Tỉnh ủy, bếp ăn) làm khu vực trung tâm để xây dựng khu lưu niệm, nhà trưng 

bày và phục dựng các di tích hầm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy tại 

khu vực này; đồng thời, mở rộng khảo sát xung quanh để tiếp tục xác định và 

cắm mốc các di tích khác để làm cơ sở lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử cấp 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

2 

tỉnh và làm căn cứ để lập quy hoạch xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình 

Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. 

3. Để đạt được các yêu cầu trên, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối 

hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức thêm 01 đợt khảo sát dài ngày 

hơn; theo đó: 

- Những nhiệm vụ cần phải đạt được: 

+ Phải xác định được bản đồ các di tích trong cụm di tích căn cứ Tỉnh ủy 

Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại khu vực Sa - lôn; trong đó, lấy khu 

vực 1 với quy mô khoảng 5 ha làm trung tâm, tiếp tục khảo sát khu vực xung 

quanh, qua đó xác định các di tích trong khu vực nhằm phục vụ quy hoạch đầu 

tư xây dựng Khu di tích; lập bản đồ di tích lịch sử để quản lý theo quy định; 

ngoài ra, có thể đề xuất diện tích cần mở rộng thêm (ngoài 5 ha nói trên) để phục 

vụ phát triển du lịch khi có điều kiện. 

+ Nghiên cứu mở thêm tuyến đường từ đường giao thông hiện hữu vào 

khu vực 1 và phương án nối giữa khu vực 1 với các khu vực khác dự kiến đầu tư 

xây dựng các điểm di tích. 

+ Đánh giá sơ bộ diện tích, hiện trạng rừng tại khu vực xây dựng dự kiến 

Khu di tích trung tâm và các điểm di tích khác dự kiến xây dựng, các tuyến 

đường giao thông và đề xuất biện pháp chuyển mục đích sử dụng rừng và đất 

lâm nghiệp phù hợp với các quy định hiện nay.   

- Thành phần tham dự khảo sát gồm đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Ban Quản lý và Bảo vệ rừng Đông 

Giang và một số đồng chí từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy trong kháng 

chiến chống Mỹ đã tham gia các cuộc khảo sát trước đây. 

- Thời gian khảo sát: Trong tuần đầu tháng 8/2017. 

4. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, tổng hợp kết quả khảo sát, báo 

cáo Ban Chỉ đạo vào cuối tháng 8/2017 trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến./. 

Nơi nhận:     

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ngành có liên quan; 

- Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                       

                                                   

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

(đã ký và đóng dấu) 

 
 

 

Lê Tấn Lai 
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