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mệnh vận hành dự án tổ hợp khai thác bauxite, sản xuất sản phẩm alumina tại huyện mệnh vận hành dự án tổ hợp khai thác bauxite, sản xuất sản phẩm alumina tại huyện 
Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2022, với các giải pháp điều hành linh hoạt, Công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc Năm 2022, với các giải pháp điều hành linh hoạt, Công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản trị đảm bảo tốt lợi nhuận:nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác quản trị đảm bảo tốt lợi nhuận:

°° Sản xuất alumina: 735.200 tấn, đạt 113,1% kế hoạch, tăng 1,2% so với năm 2021. Sản xuất alumina: 735.200 tấn, đạt 113,1% kế hoạch, tăng 1,2% so với năm 2021.
°° Tiêu thụ sản phẩm alumina: 685.500 tấn, đạt 112,4% kế hoạch, tăng 4,2% năm 2021. Tiêu thụ sản phẩm alumina: 685.500 tấn, đạt 112,4% kế hoạch, tăng 4,2% năm 2021.
°° Doanh thu: 3.515 tỷ đồng, đạt 131,3% kế hoạch đầu năm, tăng 30,7% so với năm 2021. Doanh thu: 3.515 tỷ đồng, đạt 131,3% kế hoạch đầu năm, tăng 30,7% so với năm 2021.
°° Lợi nhuận: 55,4 tỷ đồng, đạt 246,2% kế hoạch. Lợi nhuận: 55,4 tỷ đồng, đạt 246,2% kế hoạch.
°° Nộp ngân sách nhà nước: 270,4 tỷ đồng, đạt 108,2% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước: 270,4 tỷ đồng, đạt 108,2% kế hoạch.
°° Chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên tốt với mức thu nhập bình quân 18,5  Chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên tốt với mức thu nhập bình quân 18,5 

triệu đồng/người/tháng.triệu đồng/người/tháng.
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Xuân Quý Mão

 KHUẤT MINH PHƯƠNG 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân, mùa 
xuân của đất nước và dân tộc tràn đầy hy vọng. Kể từ 
khi có Đảng, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, cả dân tộc 
Việt Nam lại hân hoan đón chào năm mới, chào mừng 
kỷ niệm Ngày thành lập Đảng quang vinh với một sự 
trân trọng và tự hào.

Mùa xuân Quý Mão 2023 này, toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn 

luyện. Đã 93 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt 
qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành thắng lợi to lớn, 
đưa Việt Nam từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới 
trở thành một quốc gia có vai trò, vị thế và uy tín trên trường 
quốc tế.

Trước khi Đảng ta ra đời, đất nước Việt Nam chìm trong 
đêm dài nô lệ. Với tinh thần yêu nước, Nhân dân ta vùng lên 
chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến 
tay sai, nhưng do chưa có một đường lối đúng đắn, nên nhiều 
phong trào đấu tranh bị thất bại. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ, 
dưới tên gọi Nguyễn Ái Quốc, trên đường bôn ba khắp thế 
giới đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường mà theo 
Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc, 
đó là con đường cách mạng vô sản. Ngày 3/2/1930, dưới sự 
chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng 
sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng 
sản liên đoàn họp hội nghị hợp nhất lấy tên là Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam có ngọn cờ dẫn 
đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân 
lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích 
của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc. 

Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, một bước 
ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, đánh dấu một 
mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của 
dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn 
kết một lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách 
mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ 
vinh quang. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần 
một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập 
nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông 

TỰ HÀO 93 MÙA XUÂN CÓ ĐẢNG
đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng 
lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ 
quốc, thống nhất non sông, đất nước cùng tiến bước trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Đặc 
biệt là hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dẫu còn 
nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

93 năm qua, con đường đi của dân tộc đầy gian nan, đất 
nước có lúc ở vào tình thế vô vàn khó khăn, nhưng Đảng ta 
với bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của giai 
cấp, của Nhân dân, của dân tộc đã thực sự khiêm tốn, cầu 
thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. 
Vì thế, Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ đi theo sự lãnh đạo 
của Đảng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lịch sử 
đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là 
nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. Chính quá trình gánh vác sứ mệnh nặng nề mà 
Nhân dân giao phó, Đảng được tôi luyện, trưởng thành, tích 
lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ 
mệnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ 
vang của Đảng, chúng ta thấm thía và biết ơn công lao trời 
biển của Bác Hồ kính yêu. Chúng ta một lần nữa khắc ghi 
sự cống hiến hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, 
đảng viên, đồng bào, đồng chí vì mục tiêu lý tưởng của 
Đảng. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng 
ta thêm trân trọng, quyết tâm giữ gìn những thành quả to 
lớn của cách mạng và càng thấy rõ trách nhiệm xây dựng 
Đảng trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), ngày 
25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 
số 21-KL/TW, lần này Trung ương không chỉ quan tâm xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn cả xây dựng hệ thống chính 
trị - đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần ngăn 
chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. Các nghị quyết nêu trên được gắn 
với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách 
nhiệm nêu gương; đồng thời, công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí tiêu cực được triển khai kiên quyết, đồng 
bộ đi vào chiều sâu không có vùng cấm, không có ngoại lệ 
nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đi liền với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta không thể thờ 
ơ trước những băn khoăn của dư luận xã hội trước những 
diễn biến phức tạp về tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Với 
tinh thần kiên quyết, gần đây, các cơ quan chức năng, nhất là 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, đối tượng 
kiểm tra xuống đến cấp ủy cấp huyện và cơ sở, xử lý dứt 
điểm nhiều vụ việc kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều 
ngành, nhiều địa phương. Theo bài viết của tác giả Hạnh 
Nguyên đăng trên Báo Nhân Dân ngày 29/6/2022 cho thấy: 
Giai đoạn 2013 - 2020, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp 
đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng trong 
nhiệm kỳ Đại hội XII đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán 
bộ, đảng viên, trong đó có hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật có 
liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán 
bộ thuộc diện Trung ương quản lý (trong đó có 27 ủy viên 
Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 ủy 
viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ 
quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Từ đầu nhiệm kỳ 
Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện 
Trung ương quản lý (trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên 
Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ 
trang). Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật 
của Đảng.

Những con số nêu trên được đưa ra trong không khí đón 
xuân mới có thể kém vui, nhưng người viết thấy cần thiết. 
Bởi lẽ, đó là thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, 
sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, nhờ đó 
góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào sức mạnh của hệ thống chính trị đối với lĩnh 
vực vô cùng khó khăn, phức tạp. Thời gian tới, công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sẽ tiếp 
tục được đẩy mạnh; nhất là kiên quyết làm trong sạch đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của mỗi tổ 
chức Đảng, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực. Tiếp 
tục đưa công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu 
và toàn diện, ngăn chặn tham nhũng từ gốc thông qua phát 
hiện, xử lý những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Đây cũng 
là mong muốn của Nhân dân để Đảng ta xứng đáng “là đạo 
đức, là văn minh”.

Một mùa xuân mới đang về. Với bản lĩnh chính trị được 
rèn luyện qua 93 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới 
như “chồi non, lộc biếc”, hy vọng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh 
đạo đất nước vượt qua thử thách giành thắng lợi những năm 
tiếp theo như định hướng mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
đã đề ra.

Ảnh: Chính Thành
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Xuân Quý Mão

 VĂN TÒA 

Năm nào cũng vậy, cứ chiều mồng một Tết, Bác 
Hai Minh, người hàng xóm, sang nhà ba tôi chúc 
Tết, uống ly trà đầu năm rồi đàm đạo chuyện xưa 
nay. Ở cái tuổi “bát lục niên thọ hỷ”, Bác Hai đã 

trải qua nhiều cung bậc cuộc đời, từng đi qua làn ranh giữa cái 
chết và sự sống thời chiến tranh. Trong nhiều câu chuyện đàm 
đạo giữa Bác Hai với ba tôi, tôi nhớ như in lời Bác Hai nói: 

- Công nhận “anh Đảng” này, ảnh giỏi thiệt! 
Lời nói mộc mạc, dân dã đó khiến tôi không thể nín cười vì 

từ hồi nào tới giờ có ai gọi Đảng là “anh Đảng” đâu. Cách gọi 
đó nghe thì ngồ ngộ nhưng rất đỗi thân tình. Ba tôi vốn là nhà 
giáo. Nghe Bác Hai nói thế liền hỏi lại:

- Giỏi như thế nào Anh Hai?
- Thì từ hồi mấy thằng Tây tới, mình có nhiều cuộc khởi 

nghĩa chống Tây, nào là Khởi nghĩa Trương Định; Khởi nghĩa 
Nguyễn Trung Trực, Khởi nghĩa Ba Đình; Bãi Sậy; Hùng 
Lĩnh; khởi nghĩa của ông Phạm Bành, Đinh Công Tráng rồi 
Khởi nghĩa Phan Đình Phùng; Khởi nghĩa Yên Thế của ông 
Đề Thám. Nhiều vô số kể Anh Ba, tui không nhớ hết. Cả vua 
Hàm Nghi cũng kịch liệt chống Pháp, nhưng tất cả đều bị 
trảm, bị lưu đày biệt xứ. Chỉ khi “anh Đảng” ra đời thì mình 
mới đuổi được mấy thằng Tây về nước.

Ba tôi cười:
- Anh Hai có vẻ thông kinh, thuộc sử hỉ, nhưng không chỉ 

có Tây đâu Anh Hai, sau này mình còn đánh đuổi cả Mỹ, giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nếu không có “anh 
Đảng” thì không biết hôm nay tui với anh như thế nào?

- Chắc cũng xanh cỏ rồi Anh Ba ơi! Hớp ngụm trà, Bác Hai 
chắp chắp giọng nói tiếp:

- Công nhận cái đầu “anh Đảng” hay ở chỗ thu phục nhân 
tâm. Ảnh ở tận đẩu, tận đâu, vậy mà ngoài Bắc trong Nam 
người người đi theo ảnh. Ở Bình Định quê tui cứ “ngày Quốc 
gia, tối thì Cộng sản”. Cán bộ của Việt Minh đi đâu cũng được 
bà con thương yêu, đùm bọc. Thậm chí, có con gà, buồng 
chuối, trái mít, củ sắn, củ lang, dân mình cũng để dành cho cán 
bộ; trai tráng trong xóm, trong làng “trốn quân dịch”, háo hức 
đi theo Việt Minh làm du kích, làm bộ đội địa phương.

Ba tôi tiếp lời: 
- Mẹ tui có 6 anh em trai, thằng em kế tôi thứ tư vì sợ bị bắt 

đi quân dịch nên nó dùng búa chẻ củi chặt đứt một phần bàn 
chân của nó. Thoát bị bắt đi quân dịch, nó ở nhà tham gia đội 
tuyên truyền Việt Minh. 3 thằng em sau, nằng nặc đòi đi bộ đội 
địa phương. Ngày thì ở núi ở rừng, lâu lâu ban đêm lẻn về thăm 
gia đình rồi tức tốc quay về đơn vị. Được mấy năm cả ba anh 
em nó đều hy sinh cả. Năm ngoái mới tìm được hài cốt…

Trầm ngâm một lát, giọng Bác Hai buồn buồn:
- Hy sinh nhiều lắm Anh Ba… Thằng Chính nhà tôi cũng 

hy sinh ở chiến trường Campuchia, đến giờ cũng chưa tìm 
được hài cốt…

Để câu chuyện đầu xuân không bị rơi vào điệu nhạc buồn, 
ba tôi đổi giọng:

ĐẢNG ĐẢNG 
KHÔNG KHÔNG 
ĐÂU XAĐÂU XA

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh: Tư liệu

- Nó hy sinh để bây giờ tui với anh được hưởng an lạc, thanh bình.
Nghe thế Bác Hai cười tươi rồi nói:
- Cuộc sống bây giờ sướng quá rồi Anh Ba, bù cho những 

ngày sau giải phóng. Thời đó thiệt là khổ Anh Ba hỉ!
- Hà, hà, thời củ sắn, củ mì mà Anh Hai. Hồi đó, tui làm 

giáo viên mỗi tháng được mua 3 ký gạo sổ, còn lại là khoai 
khoai sắn sắn; thịt tem phiếu được mua nửa ký nhưng không 
dám mua thịt mà chỉ mua mỡ, rán lên để dành xào rau 
muống…; mua được ký cá thì đổ cả ký muối vào ủ cả ngày 
cho thấm rồi kho thiệt mặn, mỗi bữa ăn dích từng chút, từng 
chút. Tui nhớ, bà nhà tôi mua một ký cá mà cả nhà ăn cả 
tuần, 10 ngày chưa hết… Khổ như vậy nhưng không ai phàn 
nàn, vì nếu so với thời chiến tranh thì cái khổ đó vẫn còn 
sướng hơn rất nhiều. Anh Hai có nhớ không, hồi chiến tranh 
bà con mình thường nói hòa bình rồi ăn hạt muối cũng ngon.

- Chớ sao Anh Ba, đang ăn nghe đạn nổ đùng đùng là bỏ 
cơm mà chạy, thậm chí có người sợ đến nổi té đái ra quần. 
Lúc đó có ăn vàng cũng chẳng thấy ngon. Anh Ba này, anh 
là nhà giáo chắc anh hiểu rõ hơn tui. Tui hỏi anh, sao mà cái 
thời đó khổ dữ vậy, lẽ ra thống nhất đất nước rồi, hết bom 
đạn rồi bà con mình phải sống sướng chứ anh?

- Anh Hai cứ nghĩ đi, một ngày bom đạn tàn phá thì phải 
tốn bao nhiêu năm tái thiết; hàng chục năm chiến tranh tàn 
phá thì phải mất bao nhiêu năm xây dựng lại. Hơn nữa, mình 
vừa giải phóng xong, thì mấy thằng cha Pôn - Pốt gây sự đánh 
phá biên giới phía Nam; ông anh phía Bắc thì đem quân đánh 
phá phía Bắc, thằng Chính con nhà anh hy sinh ở chiến trường 
Campuchia là tại mấy thằng cha đó. Thêm nữa, hồi đó mình bị 
Mỹ và các nước phương Tây cấm vận không cho làm ăn buôn 
bán. Đã nghèo lại còn thêm ngặt nên dân mình mới đói khổ…

Nghe ba tôi giải thích, Bác Hai như hiểu ra:
- Chà, nếu không bị như vậy, thì đất nước mình bây giờ đã 

giàu hơn rất nhiều rồi Anh Ba hỉ! 
- Nhưng thôi Anh Hai, đừng “được voi đòi tiên”, thế hệ tui 

với anh không “xanh cỏ” là phước đức ông bà, tổ tiên để lại, 
hôm nay có được cuộc sống như thế này thì đã mãn nguyện 
lắm rồi. Được ở nhà xây, cơm ngày ba bữa; thịt, cá ăn phát 
ớn, đường sá bê tông to rộng, đèn điện sáng trưng; con cái 
tuy không giàu nhưng cũng đủ đầy… Cháu nội, cháu ngoại 
học hành đến nơi đến chốn, không còn lo lắng gì cả.

- Tui 87, anh 86, lo gì nữa Anh Ba, chỉ lo tập dưỡng sinh 
để sống thêm được ngày nào với con với cháu là mừng rồi. 
Không biết anh nghĩ sao, chứ còn tui thì rất ghét một số 
người so sánh cuộc sống của bà con mình với người dân một 
số các nước khác, họ nói mình còn nghèo, còn khổ, thu nhập 
thấp kém. Tui thì tui không cần so sánh đâu xa, so sánh ngay 
với cái thời của tui với anh trước đây thôi, thì cũng thấy rõ 
cuộc sống bây giờ đã sướng hơn ngày trước rất nhiều. Mà có 
được như vậy cũng nhờ “anh Đảng”. 

Ba tôi tiếp lời: 
- Bà con mình biết “anh Đảng”, phục “anh Đảng”, tin “anh 

Đảng” thông qua cái gì Anh Hai biết không? thông qua cuộc 
sống hàng ngày. Bà con có ăn no, ăn ngon không? Có mặc 
ấm, mặc đẹp không? Nhà xây to rộng có nhiều không? Ti vi, 
xe máy, xe ô tô có nhiều không? Ngày giỗ, ngày kỵ con cháu 
có tiền về đông đủ hay không? Tuổi già như tui với anh có 
được Nhà nước quan tâm không? Thanh niên trai tráng có 
bị thất nghiệp hay không? Rất nhiều thứ để nhìn thấy “anh 
Đảng” trong cuộc sống thường ngày Anh Hai à.

- Tui cũng nghĩ như anh, Đảng không phải ở trên trời. 
Những điều Anh Ba nói, “anh Đảng” này đã làm được hết. 
Tuổi già như tui cũng được chu cấp tiền già 300 ngàn một 
tháng, không nhiều nhưng rất vui…

Ba tôi và Bác Hai hàng xóm không nghĩ rằng Đảng phải 
bệ vệ, oai quyền, tiền hô hậu ủng, quần thần lớp lớp mà ba 
tôi và Bác Hai hàng xóm chỉ nhìn thấy “anh Đảng” của mình 
trong cuộc sống dung dị đời thường. Với những người như 
ba tôi và Bác Hai, thì Đảng không xa, Đảng hiện hữu trong 
mỗi một gia đình, trong mỗi xóm, làng. 

Suốt cuộc hành trình 93 năm, từ biết bao khó 
khăn, gian khổ, Đảng đã thấm vào lòng dân, ở 
trong ý nghĩ của dân, biến những khát vọng của 
dân thành hiện thực. 

Không có Đảng làm sao đuổi được Tây, giành độc lập cho 
dân, cho nước; không có Đảng làm sao đuổi Mỹ, thống nhất 
giang sơn, phát triển cơ đồ. Không có Đảng làm sao bảo vệ 
từng tấc đất biên cương, giữ yên biển trời; và nếu không có 
Đảng thì làm sao có được cuộc sống an bình, thịnh vượng 
như lời Bác Hai nói.

Bác Hồ Kính yêu đã dạy: “Nếu dân đói, Đảng và Chính 
phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân 
dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm, Đảng và Chính 
phủ có lỗi”. Rõ ràng, Đảng không ở đâu xa, Đảng luôn hiện 
hữu trong từng ngôi nhà, trong mọi ngõ ngách của cuộc 
sống đời thường. Chính vì vậy, Tạ Hữu Yên đã “Nghĩ về 
Đảng”: Đảng là lúa chín mùa no/ Đồng quê bay bổng cánh 
cò ca dao/ Đảng là điện sáng vùng cao/ Mái trường ngói đỏ, 
vuông ao quanh nhà / Đảng là cây bốn mùa hoa/ Sắc hương 
bề bộn tay ta vun trồng/ Đảng là nắng ấm vầng đông/ Trời 
xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi/ Đảng là của bạn của 
tôi/ Trong veo phẩm chất, sáng ngời thanh danh.

93 năm, mục tiêu của Đảng từ khi ra đời và mãi mãi là xây 
dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, 
tự do; là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 
sánh vai với các cường quốc năm châu. 93 năm qua, dù chưa 
thể xóa hết những mảng tối màu trong bức tranh nhiều điểm 
sáng, nhưng những gì mà Đảng đã làm cho dân, cho nước đã 
minh chứng rõ ràng: Đảng không đâu xa, Đảng luôn gần dân 
và dân luôn cận kề bên Đảng.
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 VŨ TRUNG KIÊN 

Nhà thơ Nhân dân người Dagestan thuộc Liên Xô là 
Rasul Gamzatov trong tác phẩm “Dagestan của tôi” đã 
viết đại ý rằng: dân tộc nhỏ cần phải có dao găm lớn 
và dân tộc nhỏ cần phải có bạn bè lớn. 50 năm trước, 
ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về “Chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết. Đây là 
thắng lợi từ sức mạnh tổng hợp của dân tộc, trong đó 
có sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế.

° Cuộc đấu trí ngoại giao lâu dài và căng thẳng
Ít có cuộc đàm phán nào diễn ra với khoảng thời gian 

dài, với nhiều phiên họp như Hội nghị Paris về Việt Nam. 
Thời gian đàm phán kéo dài từ ngày 13/5/1968 đến ngày 
27/1/1973. Cuộc đàm phán kéo dài 4 năm 8 tháng với 
202 phiên họp chính thức và 52 phiên họp kín, bí mật. 
Ngày 13/5/1968, Hội nghị Paris giữa 2 bên khai mạc. 

Ngay từ khi bắt đầu đàm phán, những người lãnh đạo của 
chế độ Sài Gòn đã chống phá quyết liệt. Sau này, để mau 
chóng rút khỏi vũng lầy trong cuộc chiến tranh Việt Nam, 
nước Mỹ đã sử dụng các biện pháp cứng rắn buộc chế độ 
Sài Gòn phải chấp nhận ký kết các điều khoản của hiệp 
định. Ngày 16/1/1973, Đại tướng Haig, Cố vấn Hội đồng 
An ninh Quốc gia của Tổng thống Nixon, trao cho Nguyễn 
Văn Thiệu bức thư của Nixon, mà Kissinger gọi là “bốc lửa”, 
trong đó có đoạn: “Vì vậy chúng tôi đã quyết định dứt khoát 
sẽ ký tắt Hiệp định ngày 23/1/1973 tại Paris. Nếu cần thiết, 
chúng tôi sẽ làm như thế một mình. Trong trường hợp đó, tôi 
phải giải thích công khai rằng Chính phủ của ông cản trở hòa 
bình. Kết quả là sự chấm dứt không tránh khỏi và lập tức của 
viện trợ kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ - và một sự sắp xếp 
lại chính quyền của ông cũng chẳng thay đổi được tình hình”. 
Trước sức ép của Mỹ, Việt Nam Cộng hòa cuối cùng phải 
chấp nhận ký kết hiệp định. 

Nội dung cơ bản của Hiệp định là Hoa Kỳ và các nước khác 
tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
Nam như được công nhận bởi Hiệp định Geneva về sự toàn 
vẹn lãnh thổ của Việt Nam, theo đó, Việt Nam là một quốc gia 
thống nhất, miền Bắc và miền Nam không phải hai quốc gia 
riêng biệt mà chỉ là hai vùng tập kết quân sự khác nhau. Các 
bên tiến hành ngừng bắn trên toàn Việt Nam bắt đầu từ ngày 
27/1/1973. Ở miền Nam tất cả các đơn vị quân sự Mỹ và đồng 
minh, hai bên miền Nam Việt Nam ở nguyên vị trí (không áp 

50 NĂM HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ VIỆT NAM

THẮNG LỢI CỦA SỨC MẠNH TỔNG HỢP

Quang cảnh ngày khai mạc Hội nghị quốc tế về Việt Nam tại thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Tư liệu

dụng với quân đội của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa). Hoa 
Kỳ sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân sự của Hoa Kỳ chống 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng mọi lực lượng trên bộ, trên 
không, trên biển… Các bên tiến hành trao trả tù binh...

° Thắng lợi của sức mạnh tổng hợp dân tộc 
Thắng lợi của việc ký kết Hiệp định Paris là thắng lợi của 

sức mạnh tổng hợp của dân tộc bao gồm thắng lợi về mặt 
quân sự, thắng lợi từ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Từ cuối năm 1964, sau khi Chương trình “Chiến tranh đặc 
biệt” có nguy cơ bị thất bại, Hoa Kỳ buộc phải tăng quân trên 
chiến trường và bắt đầu các hoạt động quân sự chống phá 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc 
Bộ” lấy cớ đánh phá miền Bắc Việt Nam. Chính vào lúc cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai 
đoạn quyết liệt nhất, tháng 12/1965, Đảng ta ra Nghị quyết 
Trung ương 12, trong đó chỉ rõ “đánh đến một lúc nào đó sẽ 
vừa đánh vừa đàm” nhưng nhận định “tình hình chưa chín 
muồi cho một giải pháp”. Ngày 31/3/1968, tổng quân số liên 
quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa đạt 1.375.747 quân. Năm 
1966, sau khi Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam giành 
hàng loạt các chiến thắng, Hoa Kỳ bắt đầu đề cập tới giải pháp 
đàm phán hòa bình. Riêng trong 3 tháng đầu năm 1967, liên 
quân Hoa Kỳ - Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức 884 cuộc hành 
quân từ cấp tiểu đoàn trở lên. Trong 3 tháng đầu 1967, Không 
quân của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tiến hành 151.044 phi 
xuất và 37.851 cuộc hải xuất oanh tạc và do thám miền Bắc. 
Trong giai đoạn 1966 - 1967, Mỹ và Việt Nam Cộng hòa bắt 
đầu sử dụng chất độc hóa học để khai quang các khu vực của 
Quân Giải phóng… Tổng công kích và nổi dậy Tết Mậu Thân 
1968 đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược “Chiến 
tranh cục bộ” của Mỹ. Ngày 31/3/1968, Tổng thống Johnson 
tuyên bố: Đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 
20 trở ra (90% lãnh thổ miền Bắc) và chấp nhận đàm phán với 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Trên trường quốc tế, uy tín của Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng, làn sóng phản đối chiến tranh, đòi Mỹ ngồi vào bàn đàm 
phán tăng mạnh. Đầu tháng 3/1968, Tổng Thư ký Liên Hiệp 
quốc U.Thant kêu gọi Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc và 
coi đây là điều kiện để tổ chức đàm phán. Ngày 14/5/1968, 
trong bài phát biểu tại Trường Đại học Alberta (Canada) ngài 
U. Thant - Tổng Thư ký Liên hiệp quốc đã “tỏ rõ lập trường 
ủng hộ quan điểm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và kêu gọi 
chính phủ Hoa Kỳ thực hiện một cuộc ngưng oanh tạc toàn 

diện vô điều kiện miền Bắc”. Lãnh đạo nhiều nước trên thế 
giới bằng cách này hay cách khác bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt 
Nam từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Tư, Anlgéri, Tanzania… 
Trong Hồi ký của mình, bà Nguyễn Thị Bình cho biết, khi bà 
tới thăm Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ, Lãnh sự 
của chính quyền Sài Gòn ở Ấn Độ đã phản đối. Chính phủ Ấn 
Độ trả lời chính thức “Mời ai là quyền của chúng tôi”. Đảng 
Cộng sản Pháp (PCF), một lực lượng chính trị rất mạnh ở 
Pháp lúc bấy giờ. Ngoài sự giúp đỡ vật chất rất to lớn cho hai 
đoàn Việt Nam tham gia đàm phán còn tích cực trong việc tập 
hợp các lực lượng chính trị và nhân dân Pháp ủng hộ các cuộc 
kháng chiến của ta và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của 
Mỹ; làm cầu nối giữa Việt Nam và Pháp vì hai nước lúc bấy 
giờ chưa có quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. 

Cùng với ngoại giao bằng con đường Chính phủ, mặt trận 
ngoại giao nhân dân đã được tận dụng triệt để. Hồi ký của bà 
Nguyễn Thị Bình cho biết: “Bất cứ nước nào mời, tổ chức 
nào mời là chúng tôi tranh thủ đi, ở Pháp, Mỹ, châu Phi hay 
châu Mỹ, tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền, vận động 
các tầng lớp nhân dân, các đảng phái chính trị và các chính 
phủ…”. Trong quá trình diễn ra đàm phán, Việt Nam đã tạo 
dựng được một mặt trận nhân dân thế giới, đoàn kết tất cả 
các lực lượng chính trị tiến bộ trên thế giới. Người dân Mỹ 
tiến bộ cũng như đông đảo nhân dân tiến bộ trên thế giới đã 
tổ chức nhiều cuộc tuần hành để ủng hộ công cuộc đấu tranh 
chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam. Nhớ về sự kiện trọng 
đại này, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, 
khi ấy là Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng Đoàn Đàm phán của 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam đã xúc động ghi trong hồi ký của mình rằng, khi đặt bút 
ký hiệp định lịch sử này bà đã vô cùng xúc động, nghĩ đến 
“đồng bào, đồng chí, đến bạn bè ở cả hai miền Nam Bắc… 
(…) là ân tình sâu đậm mà cả thế giới giành cho cuộc chiến 
đấu anh dũng của Nhân dân ta”. 

Thắng lợi vĩ đại của Hội nghị Paris 50 năm trước gợi mở 
cho chúng ta rất nhiều bài học có giá trị. Phải luôn kiên định 
và kiên quyết bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của 
Tổ quốc; nêu cao chính nghĩa, khát vọng và thiện chí hòa bình 
trước cộng đồng quốc tế; kết hợp và phát huy sức mạnh tổng 
hợp của dân tộc từ chính trị, quân sự, ngoại giao; thực hiện đại 
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế... Trong đấu tranh ngoại 
giao phải luôn luôn nhất quán và giữ vững đường lối độc lập, 
tự chủ, kiên quyết bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, không 
để cho các thế lực bên ngoài lợi dụng hoặc can thiệp…



° Lá thư xúc động cử tri 
gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Những ngày giáp Tết, ngay sau khi kết thúc chương trình Kỳ 

họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng 
Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã dành cho 
chúng tôi một cuộc trò chuyện cuối năm thật chân tình và nhiều 
xúc động. Ông nói, tham dự tiếp xúc cử tri tại huyện Đạ Huoai, 
Đoàn ĐBQH tỉnh đã vinh dự nhận được lá thư xúc động của 
cử tri Cao Mạn đã ở vào cái tuổi “cổ lai hy”. Trong thư, cụ viết 
“… Đây thực sự là niềm vui, niềm tự hào của gia đình chúng 
tôi và cũng là niềm an ủi cho tuổi già của tôi nay đã 93 tuổi mới 
được cầm tấm bằng “Tổ quốc ghi công” mới cho anh trai tôi là 
liệt sĩ Cao Á, hy sinh tháng 1/1949”. Cụ bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc, sự cảm kích vì tinh thần trách nhiệm của Đoàn ĐBQH sau 
hơn 10 năm tiếp thu kiến nghị, đeo đuổi đến cùng và kịp thời 
kiến nghị Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(LĐTBXH) tiếp nhận ý kiến, giải quyết kiến nghị và cấp bằng 
“Tổ quốc ghi công” cho anh trai ông là liệt sĩ Cao Á, sinh năm 
1926. Theo lời kể của cụ và các con cụ, anh trai cụ là cụ Cao Á 
đã gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1947 tại Đại đội 
7 - Quảng Bình; hy sinh vào tháng 1/1949 đến ngày 1/1/1956 
được Bộ Quốc phòng cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, đến ngày 
6/3/1958 được Nhà nước truy tặng Huy chương Chiến thắng 
hạng Nhất, 2 phần thưởng cao quý trên đều do Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp ký. 

Tuy nhiên, thực hiện theo Điều 22, Nghị định 28 của 
Chính phủ, suốt hơn 20 năm qua, gia đình liệt sĩ đã nhiều 
lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị cấp đổi bằng 

“Tổ quốc ghi công” theo chính sách hiện hành mới nhất của 
Nhà nước nhưng chưa được giải quyết, khiến gia đình, thân 
nhân của liệt sĩ rất tâm tư, phiền muộn, lo lắng. 

Gia đình đã nhiều lần được dự tiếp xúc cử tri của Đoàn 
ĐBQH các khóa XIII, XIV và nhất là khóa XV, từ đây kiến 
nghị của gia đình đã được Đoàn ĐBQH khóa XV tiếp thu, ghi 
nhận, tổng hợp và kịp thời kiến nghị lên cơ quan chức năng 
các cấp. Mới đây nhất, lá đơn kiến nghị của gia đình đã được 
chuyển đến Ban Dân nguyện của Quốc hội vào trước Kỳ họp 
thứ ba, Quốc hội khóa XV. Sau đó, đã được Bộ LĐTBXH tiếp 
nhận, xử lý theo thẩm quyền và giao Phòng LĐTBXH huyện 
Đạ Huoai, UBND xã Đạ Ploa trực tiếp hướng dẫn gia đình lập 
hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thụ lý giải quyết. 

Tin vui bất ngờ đến vào ngày 6/10/2022 khi Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định cấp đổi bằng 
“Tổ quốc ghi công” cho anh trai cụ là liệt sĩ Cao Á. Một tin 
vui nữa lại đến với gia đình vào những ngày tháng 10, đó là 
Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định trợ 
cấp 1,4 triệu đồng/tháng cho cụ được hưởng về chính sách 
thờ cúng liệt sĩ khi cụ vừa tròn 93 tuổi. 

° Để Lâm Đồng “cất cánh” bay xa
Trong năm qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế 

hoạch và thực hiện giám sát 4 chuyên đề lớn trên địa bàn tỉnh 
như: “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 
xã trong giai đoạn 2019 - 2021”; “Việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 
đến ngày 1/7/2021”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi 
hành” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”. Trong đó, đại biểu 
Quốc hội chuyên trách của Đoàn đã tích cực tham gia Tổ công 
tác, phối hợp tổ chức khảo sát thực tế về công tác sử dụng đất 
quốc phòng tại khu đất số 3 Nguyễn Thị Hồng Gấm, Phường 
1, TP Đà Lạt (khách sạn Bavico) và khu đất sân bay Cam Ly, 
Phường 5, TP Đà Lạt; từ đó, có báo cáo Đoàn giám sát về công 
tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

Đoàn giám sát Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần 
Quang Phương làm Trưởng đoàn làm việc trực tiếp với địa 
phương về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” 
đã đánh giá cao báo cáo kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lâm Đồng, nhất là phần kiến nghị với Trung ương và 
địa phương rất thiết thực, cụ thể. Kiến nghị giám sát của 
Đoàn về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi 
hành” cũng đã được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm và có 
văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp, tham gia Đoàn khảo sát 
do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng 
đoàn khảo sát “Việc thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường 
Trường Sơn Đông đoạn kết nối tỉnh Lâm Đồng và tỉnh 
Đắk Lắk trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; phối hợp với Đoàn 
ĐBQH tỉnh Bình Thuận khảo sát tuyến Quốc lộ 28B… 
Đoàn đã xây dựng nhóm vấn đề chất vấn và lựa chọn các 
vấn đề “nóng” để tiến hành chất vấn tại các kỳ họp Quốc 
hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Về xây dựng luật, đoàn đã kiến nghị mạnh nhất về Dự thảo 
Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất quan trọng, tác động 
mạnh nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. 

Qua 4 kỳ họp, có hàng trăm ý kiến, kiến nghị rất sát thực tế, 
với mong muốn làm sao dự thảo luật mang tính khả thi cao nhất. 

Trong thời gian các kỳ họp diễn ra, Đoàn ĐBQH cùng với 
lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã có 2 
buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để từng bước tháo gỡ một số vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể đã làm 
việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bàn giải 
pháp đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai xây dựng 
các dự án, công trình đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo 
Lộc; nâng cấp, mở rộng đèo Prenn… Làm việc với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về cơ chế, chính sách và nguồn vốn cho dự 
án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương; đầu tư nâng 
cấp Quốc lộ 27 đoạn từ thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà) 
đến cầu Krông Nô (huyện Đam Rông); đề nghị hỗ trợ tỉnh 
Lâm Đồng trong công tác lập Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng 
giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh 
tổng thể quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận…

Hướng đến năm 2023 là năm bản lề thực hiện nhiều mục 
tiêu quan trọng, Đoàn ĐBQH tiếp tục nỗ lực để thể hiện 
trách nhiệm, đáp ứng cao nhất mong đợi của cử tri. Từ đó, 
góp phần đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn về kinh tế - 
xã hội, để Lâm Đồng phát triển ngày càng xanh - đẹp - hài 
hòa hơn - như mong đợi của Thủ tướng Chính phủ…

MANG NIỀM VUI 
KHI XUÂN TỚI

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho trẻ em Làng SOS Đà Lạt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Văn và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo 
chủ trì một cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng.

Xuân Quý Mão

 NGUYỆT THU 

Phát huy vai trò đại biểu dân cử, theo sát vụ việc, kiến 
nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, 
mang những niềm vui đến với buôn làng, với bà con cử 
tri...; đó là những thành quả trong năm qua của Đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Qua đó đã thể hiện tinh 
thần trách nhiệm với cử tri - khẳng định niềm tin của cử 
tri với các nghị sĩ luôn hết lòng vì dân, bảo vệ đến cùng 
quyền lợi chính đáng cho Nhân dân, cho tỉnh nhà.
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Xuân Quý Mão

 QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ,  KỶ CƯƠNG, NÊU GƯƠNG, BẢN LĨNH,  QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ,  KỶ CƯƠNG, NÊU GƯƠNG, BẢN LĨNH, 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - theo giá 
so sánh 2010) tăng từ 7,5 - 8,5%

Cơ cấu kinh tế: Ngành Nông, lâm, thủy  
chiếm 38,4 - 38,2%, ngành Công nghiệp - xây dựng 
chiếm 20,5 - 20,6%, ngành Dịch vụ chiếm 41,1 - 41,2% 

GRDP bình quân đầu người khoảng 83,4 - 84,5 triệu đồng

Tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội 
chiếm khoảng 34 - 35% GRDP 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 14.500 tỷ đồng 

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 929 triệu USD 

Tổng lượng khách du lịch qua đăng ký lưu trú 6.500 
nghìn lượt; trong đó  khách quốc tế 250 nghìn lượt 

Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1,0 - 1,5%,  trong đó
vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2,5 - 3,0% 

Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 76%. 
Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh 93% 

Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 99%; 
tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 88,5%; 

tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 
hóa 98% 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0% 

Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt từ 55% trở lên 

Có thêm 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 
có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

° Thưa đồng chí, bức tranh kinh 
tế - xã hội của Lâm Đồng có những 
dấu ấn gì nổi bật sau những bộn bề 
gian khó trong năm 2022?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
TRẦN VĂN HIỆP: 

Những hậu quả do dịch bệnh 
COVID-19 để lại quá nặng nề nên 
chúng ta bước vào năm 2022 với rất 
nhiều khó khăn. Song, thực sự trong 
năm vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ 
lực, quyết tâm vượt khó và đạt được 
nhiều thành tựu đáng ghi nhận, thậm 
chí đã đạt được nhiều thành tựu 
vượt bậc. 

Xác định năm 2022 là năm động 
lực trong thực hiện các mục tiêu của 
kế hoạch 5 năm 2021-2025, ngay từ 
đầu năm, Tỉnh ủy đã ban hành nghị 
quyết và UBND tỉnh đã ban hành 
chương trình hành động để chỉ đạo 
các sở, ban, ngành và địa phương xây 
dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ; nêu 
cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, 
phát huy vai trò, sức mạnh tập thể, đề 
cao trách nhiệm, trí tuệ cá nhân, với 
tinh thần quyết tâm chính trị cao, tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh 
mẽ, quyết liệt, đồng bộ, thực chất, 
biến thách thức thành cơ hội để thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. 

Đến thời điểm này, tôi thật sự vui 
mừng khi khẳng định Lâm Đồng 
đã có một năm phát triển toàn diện 
với 18/18 chỉ tiêu hoàn thành. Trong 
đó, có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt 
mức kế hoạch với những kết quả 
đầy ấn tượng: Tổng sản phẩm trong 
nước GRDP (theo giá so sánh 2010) 
tăng 12,09% (kế hoạch 6-7%); cơ 
cấu kinh tế: ngành Nông, lâm, thủy 
chiếm 38,62% (KH 39,4-39,8%), 
ngành Công nghiệp, xây dựng 
chiếm 20,38% (KH 20,4-20,6%), 
ngành Dịch vụ chiếm 41% (KH 
39,6-40,2%); GRDP bình quân đầu 
người 77,67 triệu đồng (KH 71,5-73 
triệu đồng); tốc độ tăng năng suất lao 
động xã hội bình quân 14,24% (KH 
6-7%). Đặc biệt, tiến độ thu ngân 
sách vượt kế hoạch và tăng cao so 
với cùng kỳ khi tổng thu NSNN trên 
địa bàn lần đầu tiên đạt mức 13.350 
tỷ đồng (KH 11.000 tỷ đồng), tăng 
18,1%, bằng 118,2% dự toán địa 
phương; trong đó, thu từ thuế, phí 
8.300 tỷ đồng (KH 6.300 tỷ đồng), 

tăng 27,5%, đạt 131,8% dự toán 
địa phương. Tổng kim ngạch xuất 
khẩu 886,7 triệu USD (KH 815 
triệu USD), tăng 27,3% so cùng kỳ. 
Khách du lịch đạt 7 triệu lượt, tăng 
340% so cùng kỳ; trong đó, khách 
quốc tế 150 nghìn lượt, đạt 100% kế 
hoạch, tăng 700%; khách qua đăng 
ký lưu trú 5,5 triệu lượt (KH 5 triệu 
lượt khách), đạt 110% kế hoạch, 
300% so cùng kỳ. 

Kết cấu hạ tầng, hệ thống giao 
thông trên địa bàn toàn tỉnh không 
ngừng được nâng cấp, mở rộng; Dự 
án Đường cao tốc Tân Phú - Bảo 
Lộc được Chính phủ phê duyệt chủ 
trương đầu tư; các huyện lần lượt về 
đích nông thôn mới… Đây là kết quả 
của tập thể Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

° Đồng chí vừa nhắc tới việc Dự 
án Đường cao tốc Tân Phú - Bảo 
Lộc được Chính phủ phê duyệt chủ 
trương đầu tư, vậy sự kiện quan 
trọng này sẽ mở ra cơ hội như thế 
nào cho Lâm Đồng?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
TRẦN VĂN HIỆP: 

Bác Hồ đã dạy “…Giao thông vận 
tải là mạch máu của tổ chức. Giao 
thông tốt thì các việc đều dễ dàng. 
Giao thông xấu thì các việc đình trễ”. 
Và thực tế, muốn phát triển, giao 
thông phải đi trước một bước. Bởi 
vậy việc Dự án Đường cao tốc Tân 
Phú - Bảo Lộc được Chính phủ phê 
duyệt chủ trương đầu tư sẽ mở ra cơ 
hội rất lớn cho Lâm Đồng.

Tân Phú - Bảo Lộc là đoạn giữa 
của tuyến cao tốc từ Dầu Giây đến 
Liên Khương được chia làm 3 dự 
án thành phần là Dầu Giây - Tân 
Phú, Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc 
- Liên Khương. Đoạn cao tốc Tân 
Phú - Bảo Lộc có chiều dài khoảng 
66 km, (11 km đi trên địa phận 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; 55 
km thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng), 
có tổng mức đầu tư giai đoạn phân 
kỳ 17.200 tỷ đồng (vốn nhà nước 
tham gia dự án 6.500 tỷ đồng (trong 
đó, ngân sách Trung ương 2.000 
tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lâm Đồng 
4.500 tỷ đồng), vốn chủ sở hữu nhà 
đầu tư 1.605 tỷ đồng và 9.095 tỷ 
đồng từ các nguồn huy động).

Mục tiêu dự án nhằm từng bước 
xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, 

phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội 
nghị triển khai Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị 
về phương hướng phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
vùng Tây Nguyên đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến 
đầu tư vùng với chủ đề “Phát triển 
xanh - Hài hòa - Bền vững”.

Đây là sự kiện quan trọng “3 trong 
1” đối với vùng Tây Nguyên, gồm 
3 nội dung chính: Triển lãm, quảng 
bá hình ảnh, vùng đất văn hóa, con 
người và giới thiệu nông sản của 
vùng; công bố Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 
của Bộ Chính trị; xúc tiến đầu tư 
vùng Tây Nguyên. Tại đây, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
đã gói gọn mục tiêu phát triển vùng 
Tây Nguyên trong 8 chữ “Đột phá - 
Bao trùm - Toàn diện - Bền vững”.

Riêng với Lâm Đồng, Thủ tướng 
Chính phủ nhấn mạnh việc Lâm 
Đồng phải trở thành động lực tăng 
trưởng của cả Tây Nguyên. Để làm 
được điều này đòi hỏi Lâm Đồng 
phải hoạch định chiến lược dài hạn. 
Bởi vậy, chiến lược của Lâm Đồng 
sẽ tập trung vào phát triển du lịch, 

Vượt lên những khó khăn trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, quyết tâm cao, thực hiện đồng bộ, hiệu quả và để lại 
nhiều dấu ấn đậm nét trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, 
an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp 
đã dành cho Báo Lâm Đồng cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong năm 2022, 
những khó khăn đang đặt ra và những nhiệm vụ, giải pháp để Lâm Đồng thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu năm 2023.

nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn 
thời gian kết nối các tỉnh Tây Nguyên 
với khu vực kinh tế trọng điểm phía 
Nam và các trung tâm kinh tế, xã hội, 
công nghiệp dọc Quốc lộ 20. Nâng 
cao năng lực vận chuyển hàng hóa, 
thông thương, đối ngoại, đáp ứng nhu 
cầu đi lại ngày càng cao; giảm ùn tắc, 
tai nạn giao thông cho Quốc lộ 20 
đang quá tải, đặc biệt là các điểm đen 
tai nạn tại khu vực đèo Bảo Lộc.

Bên cạnh đó, Dự án Đường cao 
tốc Tân Phú - Bảo Lộc được triển 
khai sẽ tạo động lực phát triển đột 
phá kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát 
triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói 
riêng và khu vực Tây Nguyên nói 
chung; góp phần quan trọng trong 
việc mở rộng không gian, xây dựng 
phát triển TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
trở thành một vùng đô thị hiện đại.

Dự án đường cao tốc được hình 
thành sẽ tạo một làn sóng mới thu hút 
đầu tư trong và ngoài nước đến Lâm 
Đồng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là 
lĩnh vực du lịch và phát triển đô thị; 
thu hút một lượng du khách trong và 
ngoài nước, đặc biệt du khách quốc 
tế đến các địa phương có thế mạnh 
du lịch ở Lâm Đồng. Đồng thời, 
góp phần vận chuyển nông sản Lâm 
Đồng tiêu thụ nhanh, đáp ứng nhu 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp.

cầu xuất khẩu, giảm chi phí logistics; 
tác động thay đổi cơ cấu kinh tế; 
ngành Du lịch, Dịch vụ sẽ tăng đột 
biến trong tương lai; đặc biệt, các loại 
hình dịch vụ cao cấp có xu hướng 
phát triển mà trước đây chưa khai 
thác như: công nghiệp văn hóa, công 
nghiệp điện ảnh, công nghiệp âm 
nhạc, công nghiệp thời trang và dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp...

Hiện nay, Lâm Đồng đã và đang 
nỗ lực thực hiện tốt nhất các nhiệm 
vụ để cùng các nhà đầu tư triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ sau khi dự 
án được Chính phủ phê duyệt chủ 
trương đầu tư. Tỉnh Lâm Đồng đang 
thực hiện các phần việc với quyết 
tâm cao nhất của cả hệ thống chính 
trị để sẵn sàng cho những bước 
chuyển mình mạnh mẽ.

° Có thể nói, buổi làm việc của 
Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo 
chủ chốt tỉnh Lâm Đồng vào tháng 
11 vừa qua là một trong những sự 
kiện quan trọng nhất trong năm, 
vậy Lâm Đồng đã có chiến lược 
phát triển như thế nào sau buổi làm 
việc với Thủ tướng Chính phủ?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
TRẦN VĂN HIỆP: 

Đúng vậy, tháng 11 vừa qua, tại 
tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính 

  THỰC HIỆN HIỆU QUẢ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  THỰC HIỆN HIỆU QUẢ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
 HỒ LAN (thực hiện) 
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Xuân Quý Mão

 QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ,  KỶ CƯƠNG, NÊU GƯƠNG, BẢN LĨNH,  QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ,  KỶ CƯƠNG, NÊU GƯƠNG, BẢN LĨNH, 

dịch vụ, nông nghiệp, văn hoá; phát 
huy bản sắc văn hoá của vùng Tây 
Nguyên và kết tinh lại trong sản phẩm 
du lịch, trở thành tiềm năng, tiềm lực; 
đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ; tập trung 
vào 3 động lực là xuất khẩu, tiêu dùng 
và đầu tư; tăng cường chế biến sâu, 
phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên 
tạo ra chuỗi cung ứng toàn cầu, huy 
động tối đa nguồn lực, cơ cấu lại 
ngành Nông nghiệp… để phục vụ 
cho ngành Kinh tế nông nghiệp ở tầm 
cao hơn, với các thương hiệu được 
người tiêu dùng lựa chọn; nâng cao 
hiệu suất sử dụng tài chính, ngân sách 
nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi 
dưỡng nhân tài; tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư, tăng cường đối thoại chính 
sách với doanh nghiệp; giữ gìn, duy 
tu, tôn tạo các công trình kiến trúc; 
ổn định an ninh chính trị, phát triển 
xanh và bền vững; coi trọng công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị đảm bảo đoàn kết, thống 
nhất trong nội bộ. Không ngừng đổi 
mới, sáng tạo, chú trọng an sinh xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
không hy sinh công bằng, tiến bộ xã 
hội, môi trường để chạy theo tăng 
trưởng đơn thuần.

Tất cả những chiến lược trên sẽ 
được thực hiện bắt đầu từ việc khơi 
dậy tinh thần tự lực, tự cường, tự 
vươn lên của cả hệ thống chính trị để 
đạt được mục tiêu: Lâm Đồng phải 
trở thành động lực tăng trưởng của cả 
Tây Nguyên như kỳ vọng của Thủ 
tướng Chính phủ và quyết tâm trở 
thành tỉnh khá vào năm 2025.

° Bên cạnh những thành tựu đạt 
được, còn những vấn đề bất cập gì 
đang đặt ra?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
TRẦN VĂN HIỆP: 

Những thành tựu đạt được rõ 
ràng rất đáng mừng song thực 
tiễn cho thấy vẫn còn những khó 
khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế 
cần phải nghiêm túc đánh giá, rút 
kinh nghiệm và có biện pháp khắc 
phục. Trong đó có những vấn đề 
đặc biệt quan trọng như: công tác 
lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 
còn chậm, quản lý nhà nước về 
quy hoạch chưa nghiêm; giải ngân 
vốn đầu tư công có nhiều cố gắng 
nhưng chưa đạt yêu cầu; các công 
trình trọng điểm tuy có chuyển biến 
tốt nhưng còn chậm tiến độ. Công 
tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, 
rừng còn diễn biến phức tạp. Công 
tác cải cách hành chính tuy có nhiều 
cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu 
cầu. An ninh, trật tự, an toàn xã hội, 
tai nạn giao thông còn nhiều nguy 
cơ tiềm ẩn. Năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của một số tổ chức 
Đảng còn hạn chế. Trách nhiệm nêu 
gương một bộ phận cán bộ, đảng 
viên chưa tốt, thậm chí đến mức 
phải xử lý kỷ luật người đứng đầu. 
Vai trò giám sát, phản biện xã hội, 
góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 
chính trị - xã hội một số nơi hiệu 
quả chưa cao. Công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo ở một số đơn 
vị, địa phương còn hạn chế…

Việc nhìn nhận rõ những vấn đề 
bất cập là cơ sở quan trọng để tỉnh 
Lâm Đồng xác định những nhiệm vụ 
trọng tâm và đưa ra giải pháp cụ thể 
để khắc phục trong năm 2023 - năm 
bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh 
vực, thành phần kinh tế. Tiếp tục rà 
soát, cơ cấu lại các dự án đầu tư, kịp 
thời phê duyệt, công khai danh mục 
dự án, làm cơ sở thu hút đầu tư. Tập 
trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư 
công ngay từ đầu năm. Chỉ đạo quyết 
liệt công tác quản lý, bảo vệ, phát 
triển rừng, quản lý đất đai, tài sản 
công, tài nguyên, khoáng sản. Đẩy 
mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, 
gắn với thực hiện hiệu quả tái cơ cấu 
nền kinh tế theo hướng phát triển 
xanh, toàn diện, bền vững; phát triển 
kinh tế số, xã hội số.

Phát triển doanh nghiệp, cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, thu 
hút nhà đầu tư đủ năng lực, có sức 
lan tỏa nhằm thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội. Triển khai kịp thời các 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và 
người dân, khôi phục sản xuất, kinh 
doanh. Tiếp tục rà soát, kiên quyết 
thu hồi những dự án vi phạm pháp 
luật, chậm hoặc không có khả năng 
triển khai thực hiện.

Thực hiện đạt hiệu quả cao quy 
hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy 
hoạch chung TP Đà Lạt và vùng 
phụ cận được điều chỉnh, bổ sung và 
những quy hoạch khác được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, phát 
triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã 
hội; làm tốt công tác giáo dục, đào 
tạo, nâng cao năng lực hệ thống y tế, 
chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đẩy 
mạnh xã hội hóa y tế. Quyết tâm giữ 
vững thành quả phòng, chống dịch 
COVID-19; tiếp tục quán triệt, thực 
hiện nghiêm phòng, chống dịch, 
không lơ là, chủ động ứng phó với 
tình huống mới của dịch, bệnh có thể 
xảy ra; nâng cao năng lực y tế cơ sở, 
y tế dự phòng.

Huy động các nguồn lực và thực 
hiện lồng ghép các chương trình, dự 
án để tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 
Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây 
dựng nông thôn mới theo tiêu chí 
nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; 
Chương trình Giảm nghèo bền vững 
và Chương trình Phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi.

Tập trung chỉ đạo giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
công tác phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực.

Đào tạo, phát triển và nâng cao 
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. 
Đảm bảo an sinh xã hội. Làm tốt 
công tác dân vận chính quyền, đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước; 
kịp thời phát hiện, nhân rộng các 
nhân tố điển hình tiên tiến trên tất cả 
các lĩnh vực. 

° Trân trọng cảm ơn đồng chí  
Chủ tịch UBND tỉnh!

XI. Đồng thời, đây cũng là năm đóng 
vai trò quyết định trong việc đẩy 
nhanh thực hiện và phấn đấu hoàn 
thành mục tiêu Nghị quyết và kế 
hoạch 5 năm 2021-2025.

° Vậy, Lâm Đồng sẽ bước vào 
năm quan trọng này như thế nào 
thưa đồng chí?

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
TRẦN VĂN HIỆP: 

Với quan điểm phát huy lợi thế, 
hiệu quả nguồn lực, tinh thần tự 
lực, tự cường, vượt qua khó khăn, 
tận dụng thời cơ làm động lực cho 
phát triển, Tỉnh ủy xác định chủ 
đề năm 2023 là: “Quyết liệt, đồng 
bộ, đột phá; kỷ cương, nêu gương, 
trách nhiệm, thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XI”.

Tỉnh Lâm Đồng xác định rõ mục 
tiêu năm 2023: Tiếp tục kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19; hành 
động mạnh mẽ, phát huy lợi thế, tập 
trung nguồn lực thúc đẩy nền kinh 
tế phát triển nhanh, toàn diện, bền 
vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng; nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế. Triển khai thực hiện 
hiệu quả quy hoạch tỉnh và các quy 
hoạch liên quan. Tháo gỡ rào cản 
về cơ chế, chính sách, cải thiện môi 
trường và đẩy mạnh thu hút đầu tư. 
Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại và tiến độ thực 
hiện các dự án, công trình trọng 
điểm. Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực; phát triển, ứng dụng khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số, phát triển nền kinh 
tế số, xã hội số. Phát huy giá trị, bản 
sắc văn hóa, thực hiện tiến bộ, công 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian hàng các sản phẩm thế mạnh của Tây Nguyên bên lề Hội nghị 
triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Ảnh: Chính Thành

bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. 
Ổn định chính trị, quốc phòng, an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội. Quan 
tâm công tác đối ngoại và hội nhập 
quốc tế. Tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính 
trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 
xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”. Tiếp tục kiện toàn 
tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ 
cán bộ, công chức, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh 
cải cách hành chính, siết chặt kỷ 
cương, tăng cường phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Để đạt được các mục tiêu nêu 
trên, trong năm 2023, tỉnh Lâm 
Đồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
quyết liệt, đồng bộ, thực hiện hiệu 
quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XI; Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết số 23- 
NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 
XIII) về phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Tây Nguyên đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045; các nghị quyết 
chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XI) 
về phát triển du lịch chất lượng cao; 
xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; 
phát triển nguồn nhân lực; phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp; chuyển đổi số và cải cách 
hành chính; phát triển nông nghiệp 
toàn diện, bền vững và hiện đại; 
thực hiện các nghị quyết của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển TP 
Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, 
Đam Rông và Di Linh theo đúng lộ 
trình, mục tiêu đề ra. Chỉ đạo tiến 
hành sơ kết các mục tiêu kinh tế - xã 
hội giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XI và đề ra giải pháp cụ thể cho 
từng lĩnh vực. 

Cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát 
triển kinh tế tuần hoàn; chuyển dịch 
mạnh mẽ từ sản xuất nông nghiệp 
sang kinh tế nông nghiệp; cân đối lại 
tỷ trọng kinh tế nông nghiệp với kinh 
tế công nghiệp và dịch vụ trong cán 
cân kinh tế của tỉnh; hình thành vùng 
nguyên liệu, vùng sản xuất đặc hữu, 
vùng cung ứng dịch vụ. Đẩy mạnh, 
khuyến khích phát triển kinh tế hợp 
tác trong nông nghiệp, hình thành 
các chuỗi liên kết giá trị trong nông 
nghiệp đem lại lợi ích cao nhất cho 
nhóm nông dân sản xuất nhỏ lẻ, thiếu 
khả năng cạnh tranh. Tập trung đẩy 
mạnh việc thu hút đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp, ưu tiên các dự án 
nông nghiệp hữu cơ.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, 
làm tốt quản lý quy hoạch, trật tự xây 
dựng. Tiếp tục cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh; huy động tối đa 
các nguồn lực cho đầu tư phát triển; 
tập trung tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc để phát huy tối đa năng 
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Xuân Quý Mão

NGỌC NGÀ



Ngành Tài chính trong năm qua có những 
bước phát triển bền vững, đóng góp 

quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 
Những kết quả tích cực từ việc cơ cấu lại ngân 
sách nhà nước (NSNN), nợ công đã tạo dư địa 
quan trọng cho chính sách tài khóa, nên trong 
năm 2022, mặc dù kinh tế khó khăn do tác 
động nghiêm trọng của dịch bệnh, nhưng tỉnh 
vẫn chủ động nguồn xử lý được các vấn đề cấp 
bách phát sinh, hỗ trợ tích cực cho các doanh 
nghiệp, người dân, tạo điều kiện cho người dân, 
doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Năm 2023, ngành Tài chính tiếp tục tập trung 
hoàn thiện thể chế theo cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quá trình đổi 
mới, cơ cấu lại, phát triển nền kinh tế, hội nhập 
quốc tế; cơ cấu lại NSNN và nợ công theo 
hướng bền vững; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 
nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Về thu NSNN, ngành Tài chính đã xây dựng 
được hệ thống chính sách thu ngân sách, động 
viên hợp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh; bao quát các nguồn thu, chống chuyển 
giá, công khai, minh bạch; chuyển phương thức 
quản lý thu từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo 
nguyên tắc quản lý rủi ro; đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính kết hợp hiện đại hóa công 
tác quản lý thu; đồng thời tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra. Nhờ vậy, nên mặc dù liên 
tục cắt giảm thuế quan theo các nghị định hỗ trợ 
người dân sau đại dịch COVID-19, xóa bỏ các 
khoản phí, lệ phí không phù hợp, nhưng tổng 

TẠO NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ BỨT PHÁ

LTS: Năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, cùng với đó là những biến động về tình 
hình chính trị, kinh tế thế giới, nhưng cả hệ thống chính trị và Nhân dân Lâm Đồng đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào, 
nhất là trên các lĩnh vực: thu ngân sách, kiểm soát dịch bệnh, thu hút khách du lịch, chuyển đổi số… Đây chính là nền tảng vững chắc 
để vùng đất Nam Tây Nguyên tạo bước bứt phá trong năm bản lề 2023. Nhân dịp Tết Quý Mão, Báo Lâm Đồng ghi nhận ý kiến của 
lãnh đạo một số ngành về những kết quả đạt được trong năm qua và định hướng năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

Các biện pháp phòng, 
chống dịch đã bảo 

đảm sự linh hoạt theo 
diễn biến dịch; trong 
tình hình hiện nay, dịch 
đang được kiểm soát, 
các biện pháp phòng, 
chống dịch cơ bản đã 
trở về trạng thái bình 
thường mới, tạo thuận 
lợi cho người dân trong 
hoạt động đi lại, lao động, sản 
xuất, kinh doanh.

Về cấp độ dịch, hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có 142/142 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 
1 (100%). Để thích ứng với trạng thái “bình 
thường mới”, ngành Y tế đã tham mưu cho 
UBND tỉnh mở cửa trở lại các hoạt động kinh 
tế xã hội; ban hành Quyết định tạm dừng 
hoạt động của 49/54 cơ sở thu dung điều trị 
COVID-19. Các trường hợp mắc COVID-19 
tại các huyện, thành phố sẽ được đưa về khu 
điều trị của các bệnh viện đóng trên địa bàn. 

Để chủ động ứng phó trong trường hợp 
dịch bùng phát trở lại, ngành Y tế sẽ tham 
mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể và UBND các huyện, 

thành phố trong tỉnh phối hợp 
với ngành Y tế khẩn trương 

thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh. 
Cụ thể như: Các biện 
pháp ứng phó nghiêm 
ngặt như cách ly điều 
trị, điều tra truy vết, xét 

nghiệm… sẽ được nhanh 
chóng áp dụng trở lại để kịp 

thời khống chế, không để dịch 
tác động lớn tới an sinh xã hội, 

sức khỏe, tính mạng của người dân. 
Chủ động mọi mặt như nhân lực, trang thiết 
bị, thuốc, vật tư y tế, cơ sở thu dung điều trị 
(tham mưu UBND tỉnh khởi động lại các khu 
điều trị đã tạm dừng nếu cần thiết) khi dịch 
bùng phát lan rộng.

 Tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 theo nguyên tắc đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động 
tiêm vắc xin và phòng, chống dịch, tăng 
cường tạo miễn dịch cho người dân. Đồng 
thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng 
cao ý thức, nhận thức của người dân và các 
cấp, các ngành trong phòng, chống dịch…

DIỆU HIỀN (ghi)

Sau 2 năm “đóng băng” vì đại dịch 
COVID-19, năm 2022, du lịch Lâm 

Đồng đã sôi động trở lại. Nỗ lực hành động 
phục hồi hoạt động du lịch, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã chủ động phối hợp tổ chức 
các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch như 
Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022; 
Ngày hội Văn hóa, Thể thao vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ V. Đặc 
biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Festival Hoa 
Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022…

Cùng với đó, ngành đã triển khai nhiều 
chương trình kích cầu du lịch, chú trọng đầu 
tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng, 
đa dạng hóa sản phẩm, đào tào bồi dưỡng 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
quảng bá, xúc tiến du lịch, đảm bảo môi 
trường kinh doanh du lịch “an toàn, văn 
minh, thân thiện”… góp phần thu hút khách 
du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng, giúp ngành 
Du lịch của tỉnh phục hồi và có dấu hiệu tăng 
trưởng tốt. Năm 2022, tổng lượt khách đến 
tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước 
đạt 7.500.000 lượt (tăng 3,4 lần so với năm 
2021, đạt 136,4% kế hoạch); trong đó, khách 
quốc tế ước đạt 150.000 lượt (tăng 8,1 lần so 
với năm 2021, đạt 100% kế hoạch).

Để ngành Du lịch tiếp tục phục hồi và tăng 
trưởng theo hướng bền vững, trong năm 2023 

Bà PHẠM THỊ TƯỜNG VÂN - Giám đốc Sở Tài chính: 

SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

Ông NGUYỄN VIẾT VÂN - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 
CỦA DU LỊCH LÂM ĐỒNG

Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Giám đốc Sở Y tế: 
CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH LINH HOẠT 
THEO TRẠNG THÁI “BÌNH THƯỜNG MỚI”

Năm 2022 là năm phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thực hiện 

các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Hoà 
nhịp với sự phát triển của tỉnh, ngành Thông tin 
và Truyền thông Lâm Đồng đã triển khai thực 
hiện tốt hoạt động chuyên môn theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Đặc biệt, công tác chuyển đổi 
số - nội dung cốt lõi của 
cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 với sự 
tích hợp của số hóa, kết 
nối, siêu kết nối và xử 
lý dữ liệu thông minh 
trên phạm vi toàn tỉnh, 
đã góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững.

Năm 2023, nhiệm vụ 
chuyển đổi số quốc gia rất 
nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải 
có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động 
quyết liệt. Bởi vì, chuyển đổi số là quá trình 
chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành 
động; chuyển từ thủ công truyền thống sang 
môi trường số; đổi mới căn bản, toàn diện, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, quản 
trị, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, 
địa phương. Đổi mới hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, 
làm việc của người dân nhằm tăng năng suất 

lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp và quốc gia, góp phần 

xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 
chủ gắn với hội nhập quốc tế 

sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Chuyển đổi số phải lấy 

người dân, doanh nghiệp 
làm trung tâm, chủ thể, làm 
mục tiêu, động lực, nhằm 
cung cấp dịch vụ chất lượng 
hơn, phục vụ tốt hơn cho 

người dân, doanh nghiệp và 
hướng tới việc hình thành công 

dân số, xã hội số. Chính quyền số 
là động lực chính, then chốt, dẫn dắt 

việc xây dựng nền kinh tế số, công dân số, xã 
hội số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lâm 
Đồng đặt ra.

DIỄM THƯƠNG (ghi) 

Ông HUỲNH MINH HẢI - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:
 ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN 
VÀ DOANH NGHIỆP TỐT HƠN

thu NSNN vẫn đạt và vượt dự toán ấn tượng.
Ngành cũng đã có nhiều đổi mới trong quản lý 

chi ngân sách, triển khai kế hoạch tài chính trung 
hạn; đẩy mạnh khoán chi, đấu thầu, đặt hàng; tăng 
cường phân cấp; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân 
sách... Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, tăng 
hiệu quả và thực hiện cơ cấu lại, ưu tiên nguồn lực 
thực hiện các đột phá chiến lược của nền kinh tế 
về hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính 
trong giai đoạn tới là: Tiếp tục đổi mới, hoàn 
thiện thể chế tài chính, cơ cấu lại NSNN, nợ 
công nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát 
triển và cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh đổi mới 
khu vực sự nghiệp công lập, tiếp tục sắp xếp, 
tinh gọn bộ máy cùng với cải cách, hiện đại hóa 
công tác quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài 
chính- ngân sách; củng cố dư địa tài khóa.

DIỄM THƯƠNG (ghi)

và những năm tiếp theo, Sở sẽ tổ chức các sự 
kiện văn hoá, thể thao và du lịch để thu hút 
khách; tăng cường quảng bá xúc tiến, liên kết 
du lịch, đầu tư các loại hình sản phẩm dịch 
vụ mới, cao cấp, các dịch vụ du lịch gắn với 
kinh tế ban đêm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu, 
xu hướng của du khách; chuyển đổi số trong 
ngành Du lịch, phát triển các tiện ích du lịch 
thông minh, quản lý khách du lịch, hoạt động 
du lịch và tài nguyên du lịch, định vị thương 
hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của du 
lịch Lâm Đồng... 

Bên cạnh đó, tiếp tục liên kết phát triển 
du lịch với các địa phương trong và ngoài 
nước; xúc tiến du lịch, nghiên cứu mở thị 
trường trọng điểm như: Thái Lan, Singapore, 
Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc… 

QUỲNH UYỂN (ghi)

Xuân Quý Mão
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Xuân Quý Mão

 HỒ XUÂN TRUNG 

Từ bao đời nay, Tây Nguyên được mệnh danh là “Nóc 
nhà Đông Dương” và giữ vai trò “lá phổi xanh” cho cả 
vùng cũng như khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và 
Đông Nam Bộ. Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng 
về “kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng - 
an ninh và đối ngoại” Tây Nguyên cần được mở hướng 
phát triển toàn diện với một tầm nhìn dài hạn để trở 
thành vùng kinh tế xanh - hài hòa - bền vững. 

Vận hội đó được thể hiện bởi Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23 - 
NQ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Nghị quyết 
23) về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được Thủ tướng Chính 
phủ tổ chức triển khai tại Đà Lạt - Lâm Đồng vào cuối năm 
vừa qua.

° Cơ hội 
Tây Nguyên không chỉ là “phên dậu” quốc gia mà còn 

là địa bàn chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng, an ninh của cả nước và thuộc Tam giác phát 
triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Đánh giá việc thực hiện 
Nghị quyết 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI nêu: 
Các địa phương trong vùng đã “phát huy những tiềm năng, 
lợi thế để phát triển kinh tế của vùng nhanh và bền vững, 
đạt được nhiều kết quả to lớn, rất quan trọng”. Cụ thể, quy 
mô kinh tế của vùng tăng nhanh, năm 2020 gấp hơn 14 lần 
năm 2002. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 
(GRDP) bình quân giai đoạn 2002 - 2020 đạt gần 8%/năm, 
cao nhất các vùng trong cả nước. GRDP bình quân đầu 
người năm 2020 đạt trên 48 triệu đồng, tăng gấp 10,6 lần so 
với năm 2002... Tuy nhiên, Tây Nguyên còn những hạn chế, 
yếu kém, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. 
Tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, có xu hướng chậm lại; 
GRDP bình quân đầu người vẫn ở mức thấp nhất trong 6 
vùng kinh tế - xã hội của cả nước.

Từ những tồn tại, hạn chế trong phát triển Tây Nguyên 
giai đoạn vừa qua, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đề ra 
quan điểm phát triển Tây Nguyên trong giai đoạn mới đó là: 
Cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng phát triển kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn là trọng tâm; chuyển từ sản xuất nông 
nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, dựa trên ứng dụng công 
nghệ cao và chuyển đổi số. Chú trọng bảo vệ, khôi phục, 
phát triển rừng, nâng cao đời sống, sinh kế của người dân 
gắn với rừng. Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, công 
nghiệp chế biến nông sản, phát triển công nghiệp khai thác; 
phát triển các trung tâm du lịch lớn, hình thành các tuyến du 
lịch, sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc 
Tây Nguyên. 

Mục tiêu đến năm 2030, Tây Nguyên là vùng phát triển 
nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; 
giàu bản sắc văn hóa dân tộc; điểm đến đặc sắc, hấp dẫn 
khách du lịch trong nước và quốc tế. Đến năm 2045, Tây 
Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế 
xanh, tuần hoàn; một số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát 
triển khá của cả nước. 

° Tạo động lực, dư địa phát triển 
Triển khai Nghị quyết 23, Chính phủ cũng đặt ra kế hoạch 

cụ thể với kỳ vọng lớn, đi cùng những giải pháp mạnh mẽ, 
tạo dư địa để phát triển Tây Nguyên xứng tầm là địa bàn 
chiến lược quốc gia. Theo đó, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 
kinh tế vùng, lấy phát triển nông, lâm nghiệp là trọng tâm, 
trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực và phát 
triển du lịch làm khâu đột phá. 

Để hiện thực khát vọng nêu trên, chìa khóa mở cánh cửa 

Tầm nhìn 

TÂY NGUYÊN XANH

tốc Quy Nhơn - Pleiku, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Gia 
Nghĩa - Chơn Thành, Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - 
Liên Khương. Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Liên 
Khương lên cấp 4E và Cảng hàng không Pleiku lên cấp 4C; 
mở rộng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột; khôi phục, cải 
tạo tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt phục vụ khách du 
lịch…. Bên cạnh đó, Chính phủ đề ra việc phát triển du lịch 
có trọng tâm, trọng điểm gắn với sinh thái và bảo vệ môi 
trường, hình thành các khu du lịch tầm cỡ quốc gia và khu 
vực, tạo thương hiệu cho du lịch vùng... 

° Định hình các tiểu vùng kinh tế 
Đáng chú ý, chiến lược phát triển vùng Tây Nguyên được 

Chính phủ hoạch định, định hình phát triển 3 tiểu vùng gắn 
với tiềm năng, lợi thế sẵn có của các địa phương. Tiểu vùng 
Bắc Tây Nguyên (tỉnh Gia Lai và Kon Tum) duy trì công 
nghiệp thủy điện, phát triển năng lượng tái tạo, cây dược 
liệu; hình thành các khu du lịch sinh thái, các khu du lịch 
gắn với vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Không gian 
phát triển kinh tế của tiểu vùng này gắn với các tỉnh khu vực 
Duyên hải Trung Bộ theo hành lang các tuyến Quốc lộ 14, 
19, 24 và hành lang biên giới Việt - Lào - Campuchia. Tiểu 
vùng Trung Tây Nguyên (Đắk Lắk) tập trung phát triển năng 
lượng tái tạo; công nghiệp chế biến nông, lâm sản, đặc biệt 
sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê; phát triển các trung 
tâm dịch vụ thương mại, trung chuyển hàng hóa. Không 
gian phát triển kinh tế Tiểu vùng Trung Tây Nguyên gắn 
với các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên theo hành lang Quốc lộ 
26, 29 và cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa. Tiểu vùng 
Nam Tây Nguyên (tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông) tập trung 
phát triển ngành dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, 
nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp khai thác, chế biến 
bauxit, alumin, công nghiệp chế biến nhôm. Không gian phát 
triển kinh tế Tiểu vùng Nam Tây Nguyên gắn với vùng Đông 
Nam Bộ theo hành lang Quốc lộ 20 và các tuyến cao tốc Dầu 
Giây - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành. 

Đồng thời, phát triển đô thị và bố trí dân cư phù hợp với 
các điều kiện đặc trưng về sinh thái, bản sắc văn hóa Tây 
Nguyên; có không gian xanh, cảnh quan đặc trưng, kết cấu 
hạ tầng hiện đại, thông minh và thân thiện với môi trường. 

Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành và 5 tỉnh Tây 
Nguyên phải thực hiện khát vọng của Chính phủ là “phát 
triển Tây Nguyên đột phá, bao trùm, toàn diện và bền 
vững”. Theo Thủ tướng, đột phá phải bao trùm đối tượng, 
ngành nghề, lĩnh vực; toàn diện từ trên xuống dưới và bền 
vững đó là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm an 
sinh xã hội, không để ai lại phía sau.

Thủ tướng yêu cầu, các địa phương trong vùng Tây 
Nguyên phải tự lực, tự cường đi lên bằng nội lực từ bàn tay, 
khối óc con người. Lấy nguồn lực bên trong (con người, 
thiên nhiên, bản sắc văn hóa Tây Nguyên…) kết hợp với 
ngoại lực (chính sách hội nhập, nguồn vốn, công nghệ, khoa 
học quản lý, nguồn nhân lực…) và cách tiếp cận toàn cầu, 
toàn diện, toàn dân để phát triển Tây Nguyên xanh, hài hòa, 
bền vững theo lộ trình đặt ra.

phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững được xác định 
“phát triển hạ tầng giao thông quan trọng, ngành Du lịch 
mang tính đặc sắc”. Tại Hội nghị quán triệt và triển khai 
Nghị quyết 23, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: 
Phát triển Tây Nguyên theo hướng liên kết chặt chẽ với 
vùng Duyên hải miền Trung và vùng Đông Nam Bộ. Lấy 
việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số làm 
động lực, tạo dư địa cho sự phát triển vùng. Đẩy nhanh 
kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với các 
nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông, nhất là trong 
khuôn khổ Hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, khu vực 
Tam giác Phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và các 
nước ASEAN.

Do đó, Chính phủ đặt ra mục tiêu “phát triển kết cấu 
hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối 
thuận lợi toàn vùng tới các cảng biển, cảng hàng không 
nội địa và quốc tế”. Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành 
một số hạ tầng giao thông quan trọng bao gồm: Tuyến cao 

Để cụ thể hóa quan điểm phát triển 
vùng Tây Nguyên theo hướng liên kết 

vùng, nội vùng, lấy phát triển hạ tầng giao thông 
làm động lực cho phát triển vùng, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã 
ban hành Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng 
bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó, 
tập trung nguồn lực đầu tư các dự án giao thông trọng 
điểm có tính chất kết nối liên vùng, quyết tâm hoàn thành 
và đưa vào khai thác vào năm 2026 như: Đường cao tốc 
đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương… Về quan 
điểm cơ cấu lại kinh tế vùng Tây Nguyên theo hướng phát 
triển xanh, kinh tế tuần hoàn…, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị 
quyết về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và 
hiện đại đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong 
đó tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp, 
hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp có chất lượng 
cao, có chỉ dẫn địa lý như rau, hoa Đà Lạt, trà, cà phê Bảo 
Lộc, sầu riêng Đạ Huoai… Đồng thời, tập trung phát triển 
mạnh thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” 
với các sản phẩm từ rau, hoa, cà phê và du lịch canh nông.

Đối với quan điểm phải ưu tiên phát triển năng lượng 
tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản, phát triển công 
nghiệp khai thác, chế biến bauxit, alumin, nhôm, Tỉnh ủy 
đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết về phát triển công nghiệp 
và tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030. Để khai thác hiệu quả lợi thế về khí hậu, cảnh 
quan, kiến trúc và di sản, bản sắc văn hóa đặc trưng vùng 
Tây Nguyên vào phát triển du lịch theo hướng chất lượng 
cao, tầm cỡ quốc gia và quốc tế gắn với bảo vệ môi trường 
sinh thái, bảo tồn văn hóa; Tỉnh ủy đã ban hành Nghị 
quyết về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung thu hút 
đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào hai Khu du lịch quốc 
gia Tuyền Lâm và Đankia - Suối Vàng.

Về quản lý và nâng cao chất lượng rừng, siết chặt và 
thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng 
rừng và chăm sóc rừng trồng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 
ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 
đến năm 2030. Cuối cùng, tiếp tục quan tâm, phát triển 
đồng bộ văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực thông qua việc thu hút đầu tư các trung tâm đào 
tạo chất lượng cao tại TP Đà Lạt; nâng cao chất lượng dịch 
vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân… 

ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐỨC QUẬN 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Thủ tướng 
Phạm Minh Chính 

cùng lãnh đạo bộ, 
ngành và địa phương 

tham quan gian hàng 
trưng bày sản phẩm 
tiêu biểu Tây Nguyên. 

Ảnh: Chính Thành
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Xuân Quý Mão

 PHẠM QUỐC TOÀN 

Chuyến trở về vùng đất Nam Tây Nguyên giữa tháng 
12 năm 2022 cùng đoàn nhà báo Hiệp hội Báo chí địa 
phương Thái Lan đã để lại những ấn tượng đặc biệt. 
Không khí Festival Hoa 2022, đúng mùa Giáng sinh, 
đón chào năm mới 2023 chỉ là một phần. Dấu ấn neo 
đậu trong tôi chính là những bầu không khí đổi mới 
sáng tạo, khát vọng vươn tới của Lâm Đồng nhìn từ 
cơ sở. Khát vọng Nam Tây Nguyên hiện hữu, thổi bùng 
niềm tin mới, ý chí và hành động mới, để Lâm Đồng 
phát triển, cường thịnh!

1. Theo cao tốc TP Hồ Chí Minh - Dầu Giây, nối Quốc 
lộ 20 đi Đà Lạt, đến km 152, đó chính là huyện cửa ngõ Đạ 
Huoai của Lâm Đồng. Tiếp đoàn nhà báo Thái Lan tại trụ sở 
UBND huyện là Phó Chủ tịch Lưu Hồng Long. Đón khách 
quý trong bầu không khí Festival Hoa, Phó Chủ tịch Lưu 
Hồng Long nói ngay:

- Các bạn đang bước vào ngôi nhà “Dòng sông Trung 
tâm”. Theo tiếng người dân tộc bản địa, Đạ là sông - nước 
suối, Huoai là chính - trung tâm. Đạ Huoai là con sông 
chính, dòng sông trung tâm. 

Chúng tôi tới Đạ Huoai sau một cơn mưa lớn, sông chính 
- sông Đạ Huoai - chảy qua thị trấn và Khu du lịch Madagui 
nước đục ngầu. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Lưu Hồng Long cởi mở:
- Đạ Huoai vẫn giữ được hơn 2.000 ha rừng nguyên sinh 

nên lũ sông lên chậm, rút nhanh. Tập quán du canh, du cư 
cơ bản được khắc phục nên không còn nạn phá rừng làm 
nương rẫy. Đối với bà con người dân tộc thiểu số, thay đổi 
được một tập quán ngàn đời, đó là thắng lợi lớn.

- Khu du lịch Madagui nằm trung tâm huyện rất bề thế? 
Tôi nêu câu hỏi.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, hồ hởi:
- Chúng tôi gọi là thành phố rừng Madagui, có hệ thảm 

thực vật đa dạng, nhiều cây cổ thụ trăm năm tuổi như cây 
Tung, K’nia. Madagui có thảm rừng tre trúc đặc biệt hiếm 
với gần 50 chủng loại. Hệ thống hang động rừng Madagui 
kỳ bí hiếm gặp, nhiều động vật hoang dã muông thú như 
hươu, nai tự nhiên sống dưới tản rừng tự nhiên. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp lời:
- Đạ Huoai nằm trên độ cao 300 mét, du lịch sinh thái, 

du lịch nghỉ dưỡng là nét đặc trưng. Chúng tôi đi lên từ du 
lịch thảm rừng. Hậu đại dịch COVID-19, tích cực quảng bá, 

Ấn tượngẤn tượng 
NAM TÂY NGUYÊNNAM TÂY NGUYÊN

nâng cao chất lượng dịch vụ, nhiều du khách đến Madagui, 
đến du lịch tâm linh Hoa Sen...

Chánh Văn phòng UBND huyện Đạ Huoai mời đồng 
nghiệp Thái Lan trà hoa vàng bày sẵn trên bàn:

- Các anh chị đã dùng trà atiso, nay dùng trà hoa vàng, 
thảo dược đặc trưng tốt cho sức khỏe. Ngày xưa, vùng đất 
Đạ Huoai có nhiều cây cổ thụ hoa màu vàng mọc lên thành 
rừng. Người dân tộc K’Ho, Châu Mạ kể rằng, quá trình phát 
nương làm rẫy họ ngại gặp cây trà rừng vì nó có sức sống 
mãnh liệt, không diệt được nếu không đào bỏ tận gốc. Trà 
hoa vàng mùi vị thơm ngon, dễ tiêu hóa, ngủ ngon. 

Đó chính là một trong nhiều lợi thế của rừng vàng, du lịch 
vàng - xanh - sạch mà Đạ Huoai biết tận dụng. 

2. Từ trung tâm huyện Đạ Huoai, chạy xe hơi hơn gần 
50 km là tới thủ phủ TP Bảo Lộc “Hương trà - Sắc tơ”. 
Từng đến vùng trà, tơ tằm Bảo Lộc nhiều lần, nay có dịp trở 
về, tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc Nghiêm Xuân 
Đức tiếp và thông tin với các nhà báo Thái Lan về thành 
phố công nghiệp trà - tơ tằm. Bảo Lộc nằm trên cao nguyên 
Di Linh, độ cao 800 m, cách TP Đà Lạt 110 km, Phan Thiết 
100 km, TP Hồ Chí Minh 190 km, là điểm trung chuyển 
hàng hóa từ Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ cho vùng đất 
Nam Tây Nguyên. 

Cây trà phát triển, hình thành đội ngũ lão nông trồng và 
chế biến trà trên vùng đất bazan Nam Tây Nguyên gần trăm 
năm trước. Diện tích trà Bảo Lộc khoảng 2.500 ha, là cây 
công nghiệp mũi nhọn của địa phương, mỗi năm xuất khẩu 
hơn 5.000 tấn, đạt giá trị hơn 15 triệu USD.

Cùng với cây trà, hơn nửa thế kỷ trước, Bảo Lộc còn được 
biết đến như là một kinh đô tơ lụa của Việt Nam. Tôi hỏi 
Phó Bí thư Nghiêm Xuân Đức chân thành và thẳng thắn:

- Bảo Lộc một thời là kinh đô tơ tằm, trồng dâu dệt lụa, 
nay Bảo Lộc có là thủ phủ của tơ tằm nữa không?

Phó Bí thư Nghiêm Xuân Đức nhường lời cho chuyên 
gia, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, cởi mở tự tin:

- Đúng là thủ phủ tơ tằm có thời kỳ “đứt gãy”, đánh mất 
niềm tin. Nay thì đã khác, tơ lụa B’Lao đang vươn tầm 
mạnh mẽ, vùng nguyên liệu tập trung được xây dựng không 
chỉ tại Bảo Lộc mà còn lan tỏa các huyện bạn. Thương hiệu 
tơ lụa Bảo Lộc đang thực sự hồi sinh. 

Đoàn nhà báo Thái Lan đến thăm Nhà máy Dệt lụa tơ tằm 
Hà Bảo (Ha Bao Silk), những cỗ máy dệt lụa tự động hóa. 
Bảo Lộc đang có 30 doanh nghiệp kinh doanh tơ lụa, hằng 
năm sản xuất hơn 1.100 tấn tơ, hơn 5 triệu m lụa. Tơ lụa đã 

trở thành nét đặc trưng của Festival Hoa, nét đẹp văn hóa, 
một trong những nguồn lực kinh tế của Bảo Lộc. 

Bảo Lộc có nhiều thác nước đẹp như tranh vẽ, khí hậu 
mát mẻ quanh năm, nhiều nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng sinh thái kiểu “Tea Resort” chất lượng cao. Thành 
phố cao nguyên B'Lao xưa, Bảo Lộc nay tập trung phát triển 
đồng bộ ba thế mạnh: Tơ tằm, cây trà, dịch vụ du lịch. Lợi 
thế và tiềm năng được phát huy, Bảo Lộc tự hào: Đích đến 
đã rõ, tầm nhìn xa, đầu tư đúng chỗ, trên dưới đồng lòng, 
vững vàng tiến bước!

3. Hội Nhà báo Lâm Đồng khéo chọn đã sắp đặt đoàn 
nhà báo Thái Lan đến thăm huyện Lạc Dương, huyện cận 
kề TP Đà Lạt, di chuyển trong khoảng 20 phút xe hơi. Câu 
chuyện về phát triển kinh tế - xã hội - du lịch, phát triển nông 
nghiệp hữu cơ… của Lạc Dương có bao điều để nói. Tôi 
và các đồng nghiệp Thái Lan đã bị “hút” và cảm phục cuộc 
hành trình tiên phong chuyển đổi số - thời công nghiệp 4.0. 

Chủ tịch UBND huyện Sử Thanh Hoài trẻ trung, năng 
động giới thiệu về Trung tâm Giám sát và Điều hành thông 
minh huyện Lạc Dương (IOC), khẳng định một bước tiến 
cho việc chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh. Thông 
qua sự điều hành và hoạt động của IOC, lãnh đạo huyện, các 
cơ quan chức năng của huyện theo dõi, nắm bắt, giám sát, 
điều hành gần như mọi hoạt động diễn ra trên địa bàn. Sự 
kết nối và tương tác giữa chính quyền và người dân nhanh 
gọn, kịp thời, hiệu quả, ngay lập tức, theo tinh thần “không 
gì là không thể”.

Chủ tịch Hiệp hội Báo chí địa phương Thái Lan ông Jaran 
Rungmannee cảm nhận về IOC huyện Lạc Dương:

- Thái Lan có phong trào xây dựng huyện ĐẠO ĐỨC để 
giám sát mọi hoạt động theo tinh thần hội tụ. Đến Lạc Dương 
và Lâm Đồng lần này, chúng tôi nhận ra nhiều điều. Việt Nam 
và Lâm Đồng tiến bước, bắt nhịp nhanh với thời đại số. Các 
bạn thật tuyệt vời!

Mùa Xuân Quý Mão đã đến với mọi người, mọi nhà. 
Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng đón chào Xuân mới 2023 
có cách tiếp cận mới, lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương, 
khẳng định thế mạnh của riêng mình, bứt phá mạnh mẽ, tăng 
tốc, cất cánh, thiết thực và hiệu quả. 

Ấn tượng mạnh mẽ mà đoàn nhà báo địa phương Thái Lan 
có mặt tại Lâm Đồng và Đà Lạt - thành phố ngàn hoa là đội 
ngũ cán bộ những địa phương họ tiếp xúc trẻ trung, năng 
động, giàu tri thức, tâm huyết với trọng trách được giao. 

Xuân Quý Mão, Lâm Đồng - Đà Lạt vươn tầm hội nhập, 
cất cánh!

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022. Ảnh: Chính ThànhẢnh: Chính Thành
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 NGUYỄN NGHĨA 

Lâm Đồng hiện là một trong những tỉnh có diện tích 
rừng lớn của cả nước với độ che phủ trên 55% diện tích 
tự nhiên. Không dừng lại ở đó, với quyết tâm nâng cao 
tỷ lệ che phủ rừng hơn nữa, tỉnh đã ban hành nhiều 
cơ chế, chính sách để thực hiện quản lý, bảo vệ rừng 
ngày càng tốt hơn theo hướng bền vững, qua đó hứa 
hẹn hình thành những giá trị cao từ rừng theo nhiều 
nghĩa cho hôm nay và cả mai sau.

° Chuyển biến tích cực
Hiện thực hoá các chủ trương, quy định, nghị định, đề 

án do Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
ban hành phê duyệt về khôi phục, phát triển rừng bền 
vững; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; trồng 
rừng thay thế… tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn 
bản, nghị quyết về phát triển lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ 
và phát triển rừng. Đặc biệt, năm 2021, Tỉnh ủy Lâm Đồng 
đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU (gọi tắt Nghị quyết 
10) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn giai đoạn 
2021 - 2025”, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của 
người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đây 
là một trong những nghị quyết quan trọng và mang tính 
toàn diện, thể hiện quyết tâm nâng cao công tác quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng; tạo ra bước ngoặt trong công tác 
lãnh chỉ đạo và triển khai quản lý, bảo vệ rừng, hồi sinh 
những cánh rừng, phủ xanh những khoảng trống, gìn giữ 
“lá phổi xanh” trên vùng đất Nam Tây Nguyên.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, cụ 
thể đến từng địa phương, từng vụ việc, định kỳ, UBND tỉnh 
tổ chức sơ kết quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
được giao để đánh giá những mặt làm được, những hạn chế, 
nguyên nhân và giải pháp khắc phục… Công tác quản lý, 
bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ đó cũng đã 
đạt được nhiều kết quả tích cực: Rừng được bảo vệ tốt; diện 
tích rừng trồng mới có tăng cả về diện tích và chất lượng; 
đời sống của người dân sống gần rừng và các hộ nhận khoán 
quản lý, bảo vệ rừng ngày càng được nâng lên, ý thức trách 
nhiệm của người dân và các cán bộ quản lý các cấp, các 
ngành cũng tăng lên rõ rệt.

Trong những chuyến công tác đến những huyện, xã vùng 

sâu, vùng xa của tỉnh thời gian gần đây, chúng tôi có thể dễ 
dàng bắt gặp cảnh bà con chủ động đi tuần rừng, kiểm tra 
rừng. Người dân giờ coi những cánh rừng được giao khoán 
quản lý, bảo vệ như là đất, là cây của chính gia đình mình 
cần phải bảo vệ, chăm sóc thường xuyên. Không chỉ vậy, 
những hoạt động tổ chức liên kết giữa các hộ nhận khoán 
với các đơn vị chủ rừng và kiểm lâm cũng khoa học và chặt 
chẽ hơn. Các hoạt động như dọn thực bì, trồng cây, tuần tra 
ở những điểm nóng, khu vực giáp ranh được tổ chức 
thường xuyên và thành nếp với sự hỗ trợ, phối hợp 
qua lại của các lực lượng. Ở nhiều nơi, cán bộ 
kiểm lâm, chủ rừng, người nhận khoán đã thoát 
ra khỏi tư duy tuần rừng, 
kiểm tra rừng cho có lệ, cho 
xong việc mà trách nhiệm đã 
được nâng lên rõ rệt. Ý thức 
về quản lý, bảo vệ rừng, phát 
triển rừng từ các hộ dân đến 
lực lượng kiểm lâm, cán bộ xã, 
phường chuyển biến tích cực.

Các cấp chính quyền, các 
đơn vị cũng cho thấy ngày càng 
kiên quyết xử lý nghiêm việc 
chặt phá rừng trái pháp luật; điều tra, xử lý nghiêm các vụ 
vi phạm theo quy định của pháp luật.Chính vì thế, tín hiệu 
đáng mừng là trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm 
pháp luật và diện tích bị thiệt hại do hành vi phá rừng trái 
pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm đáng kể. Công tác 
bảo vệ, phát triển rừng đã đạt được những kết quả nhất định 
trên các lĩnh vực như: Xã hội hóa công tác phát triển rừng 
ngày càng phát huy hiệu quả; diện tích, chất lượng, tỷ lệ che 
phủ rừng tăng qua từng năm; số vụ vi phạm, diện tích, khối 
lượng lâm sản thiệt hại giảm dần; công tác trồng, chăm sóc 
rừng đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, từ 
đó nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ rừng cho người dân... 

Số liệu thống kê 2 năm gần đây cho thấy, số vụ vi phạm 
lâm nghiệp liên tục giảm cả về số vụ lẫn số lượng lâm sản 
bị thiệt hại. 

° Hồi sinh những “lá phổi xanh”
Tại Lễ phát động triển khai thực hiện Kế hoạch số 2209 

của UBND tỉnh về trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng tại TP Đà Lạt, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu rằng, tỉnh luôn 
xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với 
quá trình phát triển toàn diện, không chỉ cho hôm nay mà 

cho cả các thế hệ mai sau. “Chương trình Trồng 1 tỷ cây 
xanh giai đoạn 2021 - 2025 là hành động thiết thực để thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Quản lý chặt chẽ, sử 
dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện 
môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích 
ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt. Tỉnh Lâm 

Đồng ban hành Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh giai 
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, 

sẽ tiến hành trồng 9,77 triệu cây xanh cảnh quan đô 
thị, 6,95 triệu cây lâm nghiệp, 33,28 triệu cây che 

bóng”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. 
Ngay sau sự kiện phát động đã có rất 

nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ và các tầng 
lớp Nhân dân hưởng ứng, các đơn vị, tổ 
chức tài trợ tiền và chung tay góp cây, 
góp sức trồng rừng. Đây cũng chính là 
“chìa khoá” quan trọng để tỉnh có thêm 
nguồn lực lớn, sớm nhân lên những 
cánh rừng ngày càng xanh tươi. Và 
điểm đáng mừng nữa là trong năm 

2021, toàn tỉnh đã trồng được hơn 
6 triệu cây xanh các loại, vượt kế hoạch đề ra. Các địa 
phương cũng quyết liệt thực hiện trồng rừng theo kế hoạch 
được phân bổ. Một số địa phương như Bảo Lâm, Di Linh, 
Đơn Dương… đã thực hiện vượt chỉ tiêu trồng rừng theo 
kế hoạch đăng ký. Điều này cho thấy, công tác trồng rừng 
ở Lâm Đồng đang có sức lan tỏa mạnh mẽ với sự đồng 
thuận, ủng hộ của toàn xã hội, cộng đồng. Quan trọng 
hơn là đã thể hiện trách nhiệm của mọi tầng lớp Nhân dân 
trong quản lý, bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng nhằm bảo 
vệ “lá phổi xanh” cho quê hương.

Rừng nhân tạo ở Lâm Đồng đã và đang ngày càng xanh 
và nhiều, không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, 
tăng tỷ lệ che phủ rừng mà còn mang lại thu nhập ổn định 
cho người dân địa phương. 

Trong hành trình gìn giữ “lá phổi xanh”, nhân thêm 
những cánh rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng ở Lâm Đồng cũng 
gặp phải không ít khó khăn. Thế nhưng, những trở ngại đã 
và đang được dần tháo gỡ với sự vào cuộc quyết liệt và tích 
cực bằng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người 
dân. Những cánh rừng loang lổ hy vọng sẽ tiếp tục dần 
được hồi sinh trở lại trong thời gian tới với sự quyết liệt của 
các cấp, ngành và sự giám sát của Nhân dân, bởi mục tiêu 
từ nay đến 2025, Lâm Đồng phải duy trì ổn định tỷ lệ che 
phủ rừng trên 55%.

Rừng Lâm Đồng được bảo vệ, 
phát triển theo hướng bền vững.

KKhát vọnghát vọng

Lâm Đồng có khoảng 600.000 ha 

rừng và đất lâm nghiệp, chiếm trên 

60% diện tích tự nhiên của tỉnh. 

Trong đó, đất có rừng là 540.104 ha 

bao gồm 455.867 ha rừng tự nhiên 

và 84.237 ha rừng trồng; hiện còn 

50.538 ha đất chưa có rừng.

Xuân Quý Mão
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 DIỄM THƯƠNG 

Chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng đang được triển khai 
toàn diện, kiên quyết, liên tục với những bước đi vững 
chắc, và có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kế thừa 
những kết quả đạt được của việc xây dựng Chính quyền 
điện tử, thành phố thông minh với dữ liệu số đã có. 
Bằng cách vận dụng phù hợp thực tiễn của từng ngành, 
từng lĩnh vực, địa phương đi đôi với đổi mới, sáng tạo, 
gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với cải cách hành chính nhằm 
chuyển đổi số căn bản lề lối, tạo dấu ấn toàn diện. 

° Hình thành hệ sinh thái Công dân số
Là địa phương có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu 

số (DTTS), huyện Lạc Dương được xem là mô hình điểm thực 
hiện chuyển đổi số, đặc biệt chuyển đổi số trong vùng đồng bào 
DTTS. Đây là địa phương thứ 2 sau TP Đà Lạt xây dựng thành 
công Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), đồng thời là 
địa phương được chọn điểm trong xây dựng Tổ Công nghệ số 
cộng đồng, lan tỏa chuyển đổi số trong đời sống người dân. 

Ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương 
cho biết, việc chuyển đổi số thực hiện theo phương châm lấy 
người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là 
thứ dễ dàng, thiết thực. Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng 
số đến người dân thông qua Tổ Công nghệ số cộng đồng để 
thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, tiên 
phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác 
nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Câu chuyện chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái “Công 
dân số” đang trở thành vấn đề trọng tâm của khắp các địa 
phương từ thành thị cho đến các vùng sâu, vùng xa, vùng có 
đồng bào DTTS sinh sống của tỉnh Lâm Đồng. Với mục tiêu 
triển khai hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và 
của tỉnh, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công 
nghệ, tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu triển khai thành lập Tổ Công 
nghệ số cộng đồng ở tất cả các huyện, thành phố. Và việc “đi 
từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, hướng dẫn cho người 
dân hiệu quả sử dụng công nghệ số chính là nhiệm vụ của 
những Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Song hành cùng với chuyển động xã hội số, với tinh thần 
lấy người dân là trung tâm, Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu 
về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

(viết tắt là Đề án 06) với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu lớn 
về người dân sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số 
quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, Công dân số... 
Theo đó, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng tập trung chỉ 
đạo quyết liệt triển khai, hiện đã cơ bản hoàn thành, đưa các 
dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử. Việc thực 
hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã mang lại 
nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến, năm 2022, hoàn thành tích 
hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh 
nhân dân với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công 
quốc gia để 100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã 
được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ 
công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện được việc xác thực với danh 
tính điện tử do Bộ Công an cung cấp. Việc sử dụng Căn cước 
công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử giúp mọi 
công dân đều bình đẳng trong tiến trình chuyển đổi số. 

Một hệ sinh thái Công dân số đang dần hình 
thành rõ nét trong cuộc sống của người dân tỉnh 
Lâm Đồng. Minh chứng cho điều đó, là vị trí top 
20 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số cả nước, 
do Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số xếp hạng 
Chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI.

° Kiến tạo thành công nền hành chính điện tử
Hướng tới mục tiêu xây dựng thành công nền hành chính 

điện tử ở địa phương, thời gian qua, các huyện, thành phố trên 
địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền 
điện tử để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục 
vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Các ứng dụng 
trực tuyến đã được các huyện, thành phố đưa vào hoạt động 
để phục vụ người dân với những cái tên dễ nhớ để tải về như 
“Đà Lạt trực tuyến”, “Đơn Dương trực tuyến”, “Lạc Dương 
Smart”… Các địa phương đã xây dựng thành công theo phân 
tuyến bậc thang cấp cao dần. Cụ thể, ứng dụng công nghệ 
thông tin cấp xã, thị trấn, tiến cao hơn là các ứng dụng trực 
tuyến cấp huyện, và cao hơn là các Trung tâm Điều hành 
thông minh được ví như “bộ não số”. 

Bà Phạm Thị Thảo (xã P’ró, huyện Đơn Dương) đến làm 

thủ tục cấp phiếu Lý 
lịch tư pháp vui vẻ 
cho biết: “Nhà tôi cách 
đây gần 15 km, thực hiện 
các thủ tục như hiện nay, 

Dấu ấnDấu ấn  

CHUYỂN ĐỔI SỐ                 Chuyển đổi số đã 
                  và đang tạo ra tài 

nguyên mới là dữ liệu, trở thành 
nguồn lực cho kinh tế số phát triển, mở 
ra không gian phát triển mới. Tỉnh Lâm 

Đồng tranh thủ vận hội này cũng phải nhanh 
chóng triển khai chuyển đổi số trong các 

ngành kinh tế chủ lực như du lịch, 
nông nghiệp công nghệ cao...

Chủ tịch UBND tỉnh 
TRẦN VĂN HIỆP

Trung tâm Điều hành IOC là dấu ấn thành công của Chính quyền số, chuyển đổi số tại tỉnh Lâm Đồng.

Một hệ sinh thái Công dân số đang dần hình thành rõ nét 
trong cuộc sống của người dân tỉnh Lâm Đồng.

tôi chỉ cần qua ứng dụng, không phải mất chi phí, đi lại nhiều 
lần, và được hướng dẫn cặn kẽ, từ nay tôi có thể nộp hồ sơ 
tại nhà. Không những vậy, tôi còn theo dõi được tiến độ giải 
quyết các thủ tục hồ sơ của mình. Tôi thấy việc giải quyết các 
thủ tục rất nhanh chóng và thuận lợi”.

Hay tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính 
(TTHC) của huyện Bảo Lâm, các thủ tục được Trung tâm thiết 
lập hoàn toàn bằng công nghệ thông tin như: Màn hình điện 
tử hiển thị thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ; quầy lấy số 
thứ tự, hệ thống xếp hàng tự động; thiết bị đọc mã vạch tra cứu 
thông tin; hệ thống phần mềm một cửa điện tử tiếp nhận và 
giải quyết hồ sơ TTHC. Nhờ vậy, người dân, doanh nghiệp dễ 
tiếp cận, thực hiện và giám sát việc giải quyết TTHC.

Tại TP Đà Lạt, ứng dụng “Đà Lạt trực tuyến - iGov Connect” 
- Kết nối người dân và chính quyền cung cấp trên 2 nền tảng di 
động và website dễ khai thác, sử dụng, nâng cấp, bổ sung tính 
năng, có thể tác nghiệp trên điện thoại thông minh, máy vi tính 
nên có thể tiếp nhận, xử lý, báo cáo kết quả nhanh chóng và 
công dân dễ dàng khai thác các tính năng của ứng dụng. Ông 
Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã đánh giá: “Điều 
này giúp cho các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 
quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực nâng cao hiệu 
quả, chất lượng công tác quản lý, kịp thời phát hiện xử lý vi 
phạm trên các lĩnh vực; ứng dụng này là cầu nối, kênh tương 
tác giữa Nhân dân, tổ chức với chính quyền thành phố”. 

Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 nêu rõ: “Xác định người dân là 
trung tâm chuyển đổi số. Tăng cường công khai, minh bạch, 
khuyến khích sự tham gia và giám sát của người dân, cộng 
đồng trong hoạch định và thực thi chính sách. Giảm thủ tục 
hành chính, cung cấp các dịch vụ công theo phương thức số, 
thuận tiện, dễ sử dụng. Trang bị kỹ năng số cho người dân, xây 
dựng và hình thành văn hóa số trong xã hội”. Và để thực hiện 
thành công nghị quyết, bài toán đặt ra là sự hợp sức của mọi 
nguồn lực và toàn xã hội, là sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị bằng những mục tiêu cụ thể có kiểm tra, giám 
sát, đánh giá, có động viên, khuyến khích, phát huy vai trò của 
người đứng đầu, kiên trì, bền bỉ trong quá trình thực hiện… 
Đó phải là một tiến trình toàn dân - toàn diện.

Xuân Quý Mão



 VIỆT QUỲNH  

Với những lợi thế về sức trẻ, nhiệt huyết, trình độ và sự 
sáng tạo không ngừng, tuổi trẻ Lâm Đồng đã phát huy 
tinh thần tiên phong, xung kích trong công cuộc 
chuyển đổi số (CĐS) quốc gia bằng nhiều phần việc 
cụ thể. Đây cũng là một trong những mục tiêu, 
nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đề 
ra cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.

° Một kỳ đại hội đổi mới
Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 là kỳ 

đại hội đầu tiên mà các ứng dụng công nghệ số 
được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh ứng dụng 
mạnh mẽ. Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần 
thứ XI diễn ra vào đầu tháng 10 vừa qua, công 
tác tổ chức cũng được ứng dụng CĐS với nhiều 
hoạt động đa dạng như ban hành đặc san thông qua 
sử dụng mã QR thay cho tài liệu giấy, hay sử dụng App 
Đại hội XI - tỉnh Lâm Đồng... 

Thông qua App Đại hội XI - tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu 
được cung cấp thông tin khái quát về các phiên của đại hội, 
vị trí ghế ngồi, thời điểm check in. Đồng thời, phần mềm 
này cũng cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan trực tiếp đến 
đại hội, cập nhật hình ảnh xuyên suốt quá trình tổ chức đại 
hội hay khung chương trình của từng phiên. 

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng 
cho biết, Đại hội Đoàn lần này đặc biệt gắn với các nội 
dung về CĐS, giúp thông tin được truyền tải một cách rộng 
rãi, thân thiện hơn. Công tác chuẩn bị, phục vụ đại hội cũng 
được đẩy mạnh trên nền tảng số, mạng xã hội, tạo sức lan 
tỏa mạnh mẽ trong ĐVTN. Các nội dung đổi mới này thể 
hiện sự chủ động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công 
nghệ của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Lạt lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra vào đầu tháng 7 cũng 
mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho đại biểu 
khi ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 độ vào đại hội. 
Với việc mô phỏng lại không gian đại hội tại Thành ủy Đà 
Lạt trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại, chỉ bằng các thao tác 
di chuyển, tương tác đơn giản (click vào các module hình 
ảnh, vật thể), người xem đã có thể tham quan khu vực triển 
lãm, sân khấu chính, đến không gian phòng truyền thống, 
khu trưng bày lịch sử Thành Đoàn Đà Lạt… 

Công trình “Không gian tổ chức Đại hội Đoàn thành phố 
tại Thành ủy Đà Lạt trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại” 
được Thành Đoàn Đà Lạt lên ý tưởng thực hiện với sự hỗ 
trợ kỹ thuật từ VR4.0S - Sense Group. Theo chị Trần Anh 
Tú - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt, công trình nhằm góp 
phần tuyên truyền một cách trực quan, sinh động về sự kiện 
chính trị quan trọng của tuổi trẻ thành phố hoa.

° Tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số
Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 75.000 đoàn viên 

và 264.000 thanh niên. Đây là lực lượng có nhiều lợi thế 
trong tham gia quá trình CĐS tại địa phương khi được tiếp 
cận mạng internet, công nghệ hiện đại từ rất sớm.

Anh Trần Đức Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn 
Lâm Đồng khẳng định: Trong thời đại công nghệ 4.0 diễn ra 
mạnh mẽ, CĐS trở thành yêu cầu tất yếu, khách quan, tạo động 
lực cho sự phát triển của các địa phương nói chung và Lâm 
Đồng nói riêng. Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu và 
đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình CĐS. 

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong câu chuyện CĐS tại địa 
phương, thời gian qua, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã chủ động 
phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn 
vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn nhằm từng bước nâng 
cao nhận thức và năng lực số cho ĐVTN.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
phức tạp từ năm 2020, các hoạt động Đoàn cũng đổi mới về nội 
dung và phương thức để phù hợp với tình hình mới. Các cuộc 
họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Các cơ sở đoàn chủ 
động xây dựng, điều hành website, fanpage, nhóm zalo, viber, 
mocha... để những chủ trương, nghị quyết, văn bản mới được 
triển khai đến ĐVTN nhanh hơn... Bên cạnh đó, nhiều mô hình, 
công trình thanh niên liên quan đến CĐS đã được ra đời như Hội 
chợ 4.0 - không dùng tiền mặt hay Chợ dân sinh 4.0... Tại huyện 
Di Linh, những tấm bảng mã QR đang dần xuất hiện tại các địa 
chỉ đỏ trên địa bàn huyện với những thông tin cơ bản được thể 
hiện bằng 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng K’Ho. Bên 
cạnh đó còn có file âm thanh để phục vụ những ai không đọc 

được. Chị Lê Thị Đào Loan - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh cho 
biết, đây là một trong những công trình thanh niên nhằm tuyên 
truyền, quảng bá du lịch địa phương theo hướng thông minh, số 
hóa, theo xu thế của thời đại số.

Là thành viên nòng cốt tại các tổ công nghệ số cộng đồng, 
lực lượng ĐVTN các địa phương thường xuyên tổ chức ra 

quân, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về công tác CĐS đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, 
hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ 

thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ công trực 
tuyến... Năm nay đã 68 tuổi, ông Lê Văn Dũng ngụ 
tại tổ dân phố Lang Biang, thị trấn Lạc Dương vẫn cập 

nhật đầy đủ các app trên điện thoại. Ông chia sẻ, nhờ 
có sự hướng dẫn tận tình của các ĐVTN mà ông đã tạo 
thành công tài khoản cá nhân trên dịch vụ công, có thể 
sử dụng thành thạo nhiều dịch vụ thanh toán thông qua 
điện thoại.

° Mỗi ĐVTN là một công dân số
Phát biểu tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, anh 
Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 

Đoàn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2022 - 2027, ĐVTN phải là 
lực lượng đi đầu trong việc CĐS, ứng dụng công nghệ số 
hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số... 
Muốn vậy, Đoàn phải giương cao ngọn cờ trong CĐS, bắt 
đầu từ công tác đoàn viên. Đồng thời tạo lập các môi trường 
để phát huy sức trẻ trong thực hiện CĐS trên các lĩnh vực. 

Bước vào năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
xác định là “Năm CĐS các hoạt động của Đoàn”. Theo Phó Bí 
thư Tỉnh Đoàn Trần Đức Trung, với nhiều lợi thế như đã nêu, các 
cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục tích cực, chủ động, tiên 
phong tham gia vào quá trình CĐS của địa phương. Trong đó 
tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế và năng lực số cho cán 
bộ, ĐVTN. Khuyến khích thanh niên, cán bộ, công chức, viên 
chức trẻ đề xuất các sáng kiến, ý tưởng, triển khai các công trình, 
phần việc thanh niên nhằm giải quyết các bài toán về CĐS cụ thể 
tại địa phương. Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng những mô 
hình, giải pháp CĐS các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Với khát vọng xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới “Tâm 
trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, bước vào năm mới, nhiệm kỳ 
mới, tuổi trẻ Lâm Đồng đã sẵn sàng phát huy mạnh mẽ vai trò 
xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần thực hiện thành công 
công cuộc CĐS nói riêng, cũng như xây dựng quê hương Lâm 
Đồng giàu đẹp, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.
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Chú thích ảnh:
Ảnh 1: Tỉnh Đoàn và Sở Thông tin - Truyền thông ký kết Chương trình
 phối hợp Hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2022 - 2026.

Ảnh 2: Các chuyên gia chia sẻ với ĐVTN Lâm Đồng về CĐS 
 trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc 
 năm 2022 diễn ra tại TP Đà Lạt.

Ảnh 3: ĐVTN thị trấn Lạc Dương hướng dẫn người dân sử dụng 
 các ứng dụng công nghệ thông minh trên điện thoại di động.



 HỒNG HẢI 

Bằng trí thông minh và tình yêu lao động, họ đã 
nghiên cứu sáng chế ra những máy móc thiết bị độc 
đáo phục vụ các hoạt động sản xuất. Những sáng tạo 
được bắt nguồn từ thực tiễn đó đã và đang được ứng 
dụng rộng rãi trong sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí, 
sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 
tại địa phương.

° Nhà khoa học của nhà nông
Từ thực tiễn lao động sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp, nhiều năm qua, ông Lê Thanh Trị - Giám đốc 
Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Thanh Trị 
(Liên Nghĩa, Đức Trọng) đã nghiên cứu sáng chế ra 
hàng chục máy móc, thiết bị để phục vụ nhà nông. Với 
những sáng chế vượt thời gian của mình, năm 2019, ông 
Lê Thanh Trị vinh dự được tôn vinh là “Nhà khoa học 
của nhà nông” vì có nhiều đóng góp tích cực cho ngành 
Nông nghiệp.

Trước yêu cầu của thực tiễn sản xuất và đời sống, Giám 
đốc Lê Thanh Trị đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu 
sáng tạo ra những máy móc, thiết bị phù hợp, giúp nhà 
nông tiếp cận và ứng dụng khoa học tiên tiến vào sản 
xuất, từng bước thay đổi quy trình canh tác truyền thống, 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng một đơn 
vị diện tích. Việc Giám đốc Lê Thanh Trị sáng chế thành 
công “Máy rửa - phân size cà chua và các loại trái cây” 
đã giúp cho các hộ nông dân và cơ sở thu mua cà chua 
và các loại trái cây khắc phục được rất nhiều công lao 
động từ thu hoạch, phân loại, đóng gói đưa thành phẩm 
ra thị trường, đến với người tiêu dùng... Theo Giám đốc 
Lê Thanh Trị, nếu làm theo cách truyền thống sẽ mất rất 
nhiều thời gian, phát sinh thêm chi phí lại không đảm bảo 
độ an toàn, ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng nông sản, 
uy tín của nhà cung cấp. Tuy nhiên, khi sử dụng hệ thống 
máy rửa, phân size cà chua và các loại trái cây này sẽ góp 
phần khắc phục được những nhược điểm trên.

Với “Máy rửa - phân size cà chua và các loại trái 
cây”, nông sản sau khi thu hoạch về được chuyển lên 
băng tải nạp liệu có thành chống tràn và gân cao chống 
chồng lên nhiều lớp. Trên hệ thống máy rửa được chia 
thành nhiều vùng chức năng như: rửa khô, thổi sạch, 
thổi ráo và phun chitosan... Khi các loại củ, quả được 
đưa đến vùng sân, hai con lăn sẽ lăn đều tạo quả phân 
size, định hướng chiều phân size; sau đó nông sản sẽ di 
chuyển theo khe nilo rơi vào vị trí phù hợp, đồng thời 
được đưa qua các ô, các vùng thu hoạch mà không làm 
hỏng hay dập củ, quả. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hệ thống máy rửa - 
phân size này hoạt động theo kỹ thuật mới là sulo dẫn và 
lọt khe, phân size thành 5 loại khác nhau và 1 loại quá 
khổ. Nếu thực hiện theo phương pháp thủ công, 4 tấn 
củ, quả phải cần tới 20 lao động/giờ, chi phí khoảng 800 
ngàn đồng, nhưng khi sử dụng máy rửa, phân size củ, quả 

thì chưa tới 50 ngàn đồng. Ngoài ra, máy còn cải thiện 
điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, bảo vệ 
môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng 
thời, tiết kiệm thời gian và công sức, đưa sản phẩm ra thị 
trường đúng thời hạn và đảm bảo yêu cầu về chất lượng 
và mẫu mã.

Với giá thành linh động - tùy theo yêu cầu về chức 
năng của người sử dụng - sáng chế này đã và đang được 
ứng dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất tại nhiều địa 
phương, qua đó giúp các hộ nông dân và cơ sở thu mua 
nông sản tiết kiệm chi phí, sức lao động, nâng cao hiệu 
quả trong lao động sản xuất.

Bằng niềm đam mê sáng tạo, thời gian qua, ông Lê Thanh 
Trị còn sáng chế ra hàng loạt máy móc, thiết bị phục vụ đắc 
lực cho các hoạt động sản xuất của nhà nông, tiêu biểu như: 
máy tách nước vỏ cà phê tươi, máy ép giá thể vào khay xốp, 
máy sạ lúa, máy rửa cà rốt, máy gieo hạt…

° Sáng chế của “kỹ sư chân đất”
Từ những trăn trở trong quá trình sản xuất nông nghiệp 

“kỹ sư chân đất” Nguyễn Minh Hoàng (Phường 12, TP 
Đà Lạt) đã nghiên cứu sáng chế thành công “Hệ thống 
bơm bán tự động AMT”, qua đó giúp cho người nông 
dân khi phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng hạn chế 
tiếp xúc với các hóa chất độc hại. 

Theo anh Nguyễn Minh Hoàng, hệ thống gồm máy 
bơm và các cần gắn bét phun được di chuyển trên hệ 
thống giàn treo dùng phun phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật cho cây trồng trong nhà kính. Theo đó, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật được phun đều khắp diện tích cây 
trồng, khắc phục được tình trạng không đồng đều như 
khi phun trực tiếp bằng bình tưới thủ công. 

Qua thời gian ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, hiệu 
quả kinh tế từ “Hệ thống bơm bán tự động AMT” đã 
giúp người nông dân giảm thời gian phun, tiết kiệm 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; giảm chi phí, tăng 
năng suất lao động trong quá trình chăm sóc cây trồng. 
Từ đó, giúp nhà nông từng bước thay đổi phương thức 
canh tác truyền thống sang sử dụng máy móc thiết bị để 
thay thế sức lao động.

Hệ thống bơm bán tự động do “kỹ sư chân đất” 
Nguyễn Minh Hoàng sáng chế đã và đang được ứng dụng 
rộng rãi trên địa bàn TP Đà Lạt và một số địa phương 
khác trong tỉnh. Qua đó, giúp nhà nông nâng cao tính tự 
chủ trong việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong 
quy trình sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ sức 
khỏe, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tiết kiệm thời 
gian, vật liệu và nguồn lực cho nhà nông. Đặc biệt là làm 
giảm thiểu tác hại của các hóa chất độc hại, thuốc bảo vệ 
thực vật đến sức khỏe của nhà nông trong quá trình lao 
động sản xuất... 

Có thể nói, từ thực tiễn lao động sản xuất nông nghiệp 
tại địa phương, thời gian qua, hoạt động sáng tạo kỹ 
thuật của tỉnh Lâm Đồng ngày càng được lan tỏa mạnh 
mẽ và thu hút đông đảo nhà nông và các tầng lớp Nhân 
dân trong tỉnh tham gia. Qua đó, nhiều sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tiết 
kiệm chi phí, thay đổi phương thức canh tác, từng bước 
nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất trong Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương tham quan sáng chế của ông Lê Thanh Trị (bìa trái) được trưng bày tại TP Đà Lạt. 
(Ảnh  nhân vật cung cấp)

TThực tiễn hực tiễn 

Xuân Quý Mão
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 HẢI ĐƯỜNG 

Trong học tập, các em Lê Hữu Hoài Bảo, Nguyễn Hoàng 
Trung Sơn (Trường THPT Chuyên Bảo Lộc) và Hoàng Bùi 
Anh Tuấn (Trường THPT Bảo Lộc) đều có những mục tiêu 
và ước mơ riêng. Nhưng ở các em đều có chung khát 
vọng chinh phục đỉnh cao tri thức từ học tập và nghiên 
cứu khoa học bằng chính sự đam mê của mình. 

° Máy nhặt rác của Bảo và cộng sự 
Trong những năm lớp 10 và 11, em Lê Hữu Hoài 

Bảo - lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 
luôn đạt thành tích học tập đáng nể với học lực 
loại giỏi.

Theo chia sẻ của thầy giáo Nguyễn Vũ Minh Tú - 
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Hoài 
Bảo không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà em còn 
năng động, ấp ủ nhiều ước mơ. Hoài Bảo là học 
sinh có vốn tiếng Anh rất tốt; yêu âm nhạc với sở 
trường chơi đàn Piano cùng nhiều nhạc cụ hiện đại. Hiện 
tại, Hoài Bảo đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội họa và 
Âm nhạc của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Đặc biệt, 
Hoài Bảo được thầy cô, bạn bè biết đến là người đam mê, 
sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Vào đầu tháng 11/2022, với vai trò là trưởng nhóm, Hoài 
Bảo cùng 2 cộng sự là các em Nguyễn Phương Nguyên, 
Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (TP Hà Nội) và 
Bùi Minh Ngọc, Trường THPT Nguyễn Siêu (TP Hà Nội), 
với dự án “Urban River Trash Collector” - Máy nhặt rác 
đô thị trên mặt nước đã xuất sắc giành huy chương Vàng 
và giải Đặc biệt tại Cuộc thi Khoa học và Sáng chế quốc 
tế (International Science and Invention Fair - ISIF 2022) 
được tổ chức tại Bali, Indonesia. Để xuất sắc giành những 
giải thưởng danh giá tại cuộc thi, sản phẩm máy nhặt rác 
đô thị trên mặt nước của Hoài Bảo và 2 cộng sự xuất sắc 
chinh phục ban giám khảo vượt qua 507 đề tài, dự án của 
hơn hơn 1.800 học sinh và giáo viên đến từ 32 quốc gia 
trên toàn thế giới tham gia. 

Hoài Bảo chia sẻ: “Nhà em ở gần hồ Đồng Nai (TP Bảo 
Lộc), nên em thường xuyên chứng kiến cảnh rác thải trôi 
dạt trên hồ gây ô nhiễm môi trường. Đây cũng là tình trạng 
chung tại các đô thị trong cả nước khi lượng rác thải trôi dạt 
trên hồ, sông, suối ngày càng nhiều, đặt ra tính cấp thiết cần 
có thiết bị tự động để nhặt rác trên mặt nước, góp phần giảm 
sức lao động cho con người. Qua sự tương tác, trao đổi với 
các bạn cùng trang lứa tại các trường THPT chuyên trong cả 
nước thông qua các nhóm trên mạng xã hội, em đã kết thân 
với 2 bạn Nguyên và Ngọc có cùng ý tưởng, sở thích và đam 
mê. Dựa trên những nền tảng kiến thức vật lí, những kinh 
nghiệm trao đổi với thầy, cô giáo; chúng em quyết định bắt 
tay vào nghiên cứu, chế tạo ra thiết bị tự động nhặt rác này”.

Sau nhiều tháng nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng ý tưởng, Hoài 
Bảo cùng 2 cộng sự đã chế tạo, lắp đặt thành công máy nhặt 
rác tự động trên mặt nước với nhiều tính năng ưu việt. Thông 
qua kết nối wifi, mỗi người sẽ dễ dàng điều khiển chiếc máy 
tự động di chuyển nhặt rác trên mặt nước. Cấu trúc chung bề 

ngoài của thiết bị được thiết 
kế dựa trên Thuyết lực đẩy 
Archimedes. Bộ xử lí bên 
trong và nền tảng Blynk 
hoạt động dựa trên chức 
năng của từng bộ phận 
động cơ. Các chi tiết thành 
phần bộ phận được nối với 
nhau bằng keo nóng; giữa 
ống nhựa, lưới kim loại, phao 
là những dây buộc zip. Để di 
chuyển dễ dàng trên mặt nước, 
các cánh quạt được thiết kế chìm 
hoàn toàn dưới bề mặt nước để thiết bị 
có thể di chuyển. Nền tảng Blynk cho phép con 
người điều khiển thiết bị qua điện thoại, máy tính bảng,... bằng 
các thao tác với phần mềm tương ứng được cài đặt.

Sau khi thử nghiệm thành công thiết bị hoạt động trong 
thực tế, Hoài Bảo cùng 2 cộng sự đã đăng ký dự thi Cuộc thi 
Khoa học và Sáng chế quốc tế, đoạt huy chương Vàng cùng 
giải Đặc biệt. “Kết quả đoạt huy chương Vàng và giải Đặc 
biệt tại một cuộc thi khoa học quốc tế có quy mô lớn khiến 
em cùng 2 bạn Nguyên và Ngọc rất vui, tự hào. Kết quả này 
cũng khẳng định sự sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của 
tuổi trẻ Việt Nam chúng ta không hề thua kém so với các 
nước tiên tiến trên thế giới. Qua đó, giúp chúng em thêm tự 
tin hơn để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến hoàn thiện sản phẩm 
và được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ để đưa vào 
áp dụng trong thực tế”, Hoài Bảo chia sẻ.

° Nhà thông minh 
cho người khiếm thính, khiếm thanh
Cùng với Hoài Bảo, với đề tài “Smart house AI for the 

disabled person” (D-Home Nhà thông minh cho người 
khiếm thanh, khiếm thính ứng dụng trí tuệ nhân tạo) do 2 

em học sinh Nguyễn Hoàng Trung Sơn, lớp 12 Lý (Trường 
THPT Chuyên Bảo Lộc) và Hoàng Bùi Anh Tuấn, lớp 10A5 
(Trường THPT Bảo Lộc) sáng chế đã xuất sắc vượt qua hàng 
trăm đề tài, dự án của học sinh cả nước để đoạt giải Đặc biệt 
tại chung kết Cuộc thi Lập trình Coolest Project 2022 do Tổ 

chức The Dariu Foundation (Quỹ Dariu) thực hiện. Đây 
cũng là đề tài vinh dự đại diện cho Việt Nam tham 

dự vòng chung kết quốc tế Cuộc thi Lập trình 
Coolest Project 2022 do Quỹ Dariu tổ chức 

sẽ diễn ra tại Malaysia trong thời gian tới.
Trung Sơn chia sẻ: “Người khiếm 

thanh, khiếm thính thường phải chịu 
nhiều thiệt thòi, khó khăn trong cuộc 
sống. Chính vì thế, chúng em đã tham 
khảo, tìm tòi để đưa ra ý tưởng làm một 
ngôi nhà thông minh dành riêng cho họ. 

Ngôi nhà đặc biệt này có sử dụng trí thông 
minh nhân tạo. Theo đó, sản phẩm trí tuệ 

nhân tạo với sự kết hợp giữa ngôn ngữ lập 
trình Python có chức năng điều khiển tự động các 

thiết bị trong nhà thông qua hệ thống cảm biến và các 
thiết bị Raspberry pi, ngoại vi. Đặc biệt, sản phẩm 

trí tuệ nhân tạo có khả năng bắt cử chỉ từ người 
dùng (người khiếm thanh, khiếm thính) để 

chuyển thành các lệnh điều khiển giúp cho họ 
có khả năng sử dụng các tiện ích trong ngôi 
nhà như người bình thường”.

Thầy giáo Ngô Quang Hợp (Trường 
THPT Chuyên Bảo Lộc), giáo viên hướng 
dẫn Trung Sơn và Anh Tuấn thực hiện đề 
tài này, cho biết: “Trong quá trình hướng 
dẫn thực hiện đề tài, tuy gặp nhiều khó 

khăn, nhưng ở Trung Sơn và Anh Tuấn đã 
thể hiện được sự sáng tạo và ăn ý. Tuy gặp 

không ít khó khăn, nhưng sau 5 tháng, 2 em đã 
cùng nhau vượt qua để hoàn thành sản phẩm và 

tôi cảm thấy rất ưng ý. Điểm ấn tượng mà tôi tâm 
đắc nhất của sản phẩm là chức năng tích hợp các thiết bị 

dành cho người khiếm thanh, khiếm thính đang có trên thị 
trường hiện nay. Vì thế, tính khả thi để áp dụng sản phẩm trí 
tuệ nhân tạo vào Nhà thông minh cho người khiếm thanh, 
khiếm thính trong thực tế là rất cao khi có các nhà đầu tư để 
phát triển thêm trong tương lai”.

Để ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật trong 
nghiên cứu khoa học của các học sinh, UBND TP Bảo Lộc 
đã kịp thời khen thưởng đột xuất các em Hoài Bảo, Trung 
Sơn và Anh Tuấn. Qua đó, giúp các em có thêm động lực và 
tự tin phấn đấu đạt những thành tích xuất sắc trong học tập, 
nghiên cứu thời gian tới.

2
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Chú thích ảnh:
Ảnh 1: Trung Sơn và Anh Tuấn bên đồ họa sản phẩm trí tuệ nhân tạo 
 giúp đỡ người khiếm thanh, khiếm thính.
Ảnh 2: Hoài Bảo cùng 2 cộng sự Phương Nguyên và Minh Ngọc 
 bên máy nhặt rác tự động.
Ảnh 3: Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương khen thưởng 
 đột xuất 3 em học sinh và thầy giáo Ngô Quang Hợp.

Chinh phục “sân chơi” Chinh phục “sân chơi” 
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 QUỲNH UYỂN 

Xuất sắc đoạt giải cao trong Cuộc thi Sáng tạo 
thanh, thiếu niên, nhi đồng của tỉnh và toàn quốc 
năm 2022, giải pháp của các em được đánh giá cao 
về hàm lượng khoa học, giá trị ứng dụng thực tiễn 
và tính nhân văn, đó là sự khởi đầu của tuổi trẻ tiến 
bước trong cuộc đời. Tác giả của các giải pháp ấy chỉ 
trong độ tuổi 13 - 17 đã chứng tỏ khả năng sáng 
tạo, tinh thần “tiến quân vào khoa học kỹ thuật” 
của lớp người trẻ tuổi.

° “Huyền thoại đường Trường Sơn” 
Mong muốn phương pháp giáo dục môn Lịch sử ở trường, lớp 

sống động hơn, không còn cứng nhắc, khô khan, nhàm chán, lan 
tỏa niềm yêu thích việc học môn Lịch sử với các thế hệ học sinh, 
2 em Nguyễn Ngọc Đăng (SN 2005), Nguyễn Thiện Toàn (SN 
2005) lớp 12 Tin - Trường THPT Chuyên Thăng Long đã sáng 
tạo nên phần mềm “Huyền thoại đường Trường Sơn”. 

“Huyền thoại đường Trường Sơn” là phần mềm giải trí trên 
điện thoại thông minh, lấy chủ đề và bối cảnh cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX. 
Các em đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) nhằm tái hiện 
những sự kiện, câu chuyện lịch sử, cuộc chiến tranh vệ quốc 
khốc liệt, gian nan mà anh dũng của quân, dân ta trên đường 
Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Để làm cho 
những câu chuyện được kể trong phần mềm trở nên liền mạch, 
các em nghiên cứu các chiến dịch, địa điểm liên quan đến đường 
Trường Sơn thay vì toàn bộ cuộc kháng chiến. 

Trong 7 tháng thực hiện đề tài (từ 12/2021 đến 7/2022), các em 
đã tiến hành xây dựng phần mềm trên nền tảng ngôn ngữ lập trình 
C#, nghiên cứu phát triển ứng dụng trên máy tính và xuất bản sử 
dụng trên điện thoại, miệt mài nghiên cứu kỹ thuật và các loại công 
nghệ: Công nghệ thực tế ảo (VR), dựa trên nền tảng là điện thoại 
thông minh kết hợp với kính VR Google Cardboard và điều khiển 
Bluetooth VRPark. Ngoài ra, các em đã dành tâm sức tìm kiếm, 
đọc và tìm hiểu kỹ nhiều tài liệu liên quan đến đường Trường Sơn, 
đến cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ đó viết nên cốt truyện, bối 
cảnh, nhân vật trong phần mềm gần gũi với đời thường. Đó là, 
hình ảnh làng quê và câu chuyện của một người con lớn lên trong 
thời chiến, có bố ra trận và bị thương trong chiến tranh; đó là hình 
ảnh máy bay B52 quần thảo trên bầu trời, trút bom đạn tàn phá 
đường Trường Sơn; đó là hình ảnh người lính “bộ đội cụ Hồ” sẵn 
sàng hi sinh, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Các hình ảnh về 
làng mạc, căn cứ quân đội, khí tài, vũ khí máy bay, xe tăng, xe tải, 
như quân lính, các bản đồ, bối cảnh chung được nghiên cứu, tạo 
hình sống động, đảm bảo chính xác, khoa học.

Hiện nay, trên thị trường vẫn chưa có phần mềm game 

nào sử dụng công nghệ thực tế ảo dành cho điện thoại di 
động, sử dụng cả kính Google Cardboard lẫn điều khiển 
Bluetooth VRPark và nội dung nói về cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước. Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo giúp 
cho người chơi như được hòa mình vào không khí kháng 
chiến, có cái nhìn cụ thể hơn về sự khốc liệt cuộc chiến 
tranh thống nhất đất nước vĩ đại của dân tộc ta trên đường 
Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần giáo dục về truyền thống 
lịch sử, lòng yêu nước một cách trực quan, sinh động. Phần 
mềm giúp người dùng học mà chơi, chơi mà học, giải trí 
nhưng cũng mang tính giáo dục, hỗ trợ đắc lực cho việc dạy 
và học môn Lịch sử trong nhà trường.

Với những giá trị mang lại, giải pháp xuất sắc đoạt giải 
Nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm 
Đồng lần thứ 18 - năm 2022. 

° Ứng dụng thị giác máy tính hỗ trợ 
giảng dạy môn Thể dục trực tuyến
Ở lứa tuổi 13 - 15, nhóm 3 học sinh Đào Anh Việt (SN 2009), 

Nguyễn Văn Quốc Anh (SN 2007), Hoàng Thị Quỳnh Anh (SN 
2007), học sinh lớp 8 - lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, Đà Lạt 
đã đưa ra giải pháp sáng tạo “Ứng dụng thị giác máy tính hỗ trợ 
giảng dạy môn Thể dục trực tuyến”.

Phần mềm có khả năng chấm điểm các bài thi thể dục thông 
qua camera; cho phép giáo viên thể dục có thể thêm bất kỳ bài 
tập thể dục bằng chuỗi các hình ảnh liên tiếp, hoặc giao bài nên 
người sử dụng có thể thêm bất cứ bài tập nào; có thể thêm đa 
dạng các loại bài tập chứ không bị giới hạn… Các kết quả được 
lưu trữ làm căn cứ để đánh giá môn Thể dục; có thể tự động phân 
tích và chấm điểm cho toàn bộ học sinh và xuất danh sách điểm, 

giúp thầy cô giáo thể dục đánh giá chính xác, công 
bằng với từng học sinh. Ngoài ra, trong phần mềm 
có sẵn các bài tập Yoga giúp thư giãn, tạo sự dẻo 
dai cho cơ thể.

Trong thời gian 3 tháng (15/1 - 25/3/2022) phải 
cách ly ứng phó với dịch COVID-19, các em đã 
bắt tay thực hiện giải pháp, nghiên cứu thuật toán 
học sâu xác định các điểm trên cơ thể người và 
thuật toán so sánh hai dáng người. Tiến hành thực 
hiện nghiên cứu tính toán cơ chế phát hiện và theo 
dõi tư thế, quá trình hoạt động, kết quả xác định 
33 điểm trên cơ thể người; lấy từ bộ dữ liệu gồm 
hơn 25 ngàn hình ảnh của hơn 40 ngàn người để 
thử nghiệm đánh giá chuyển động của các dáng 
người. Sau đó, thêm cơ sở dữ liệu các bài tập 
Yoga cơ bản, các bài tập tính đếm (hít đất, nâng 

tạ, gập bụng,...) và các bài tập theo chương trình thể dục 
THCS; tiến hành thiết kế giao diện tương tác người dùng. 
Sau khi hoàn thành, giải pháp đã được thử nghiệm thực tế tại 
Trường THCS Nguyễn Du - Đà Lạt được các thầy cô trong 
tổ thể dục đánh giá cao.

Phần mềm của các em có thể ứng dụng ở các trường học 
cho mọi cấp học đang thực hiện việc dạy học môn Thể dục 
trực tuyến. Phần mềm dễ sử dụng, có thể cài đặt trên máy 
tính hoặc Website; giá thành hợp lí để mọi thầy cô thể dục 
đều có thể sở hữu. Khi áp dụng, giải pháp sẽ nâng cao chất 
lượng giảng dạy môn Thể dục trực tuyến; nâng cao chất 
lượng sức khỏe khi tập thể dục tại nhà của học sinh; giúp xây 
dựng một tiết học thể dục đảm bảo chất lượng.

Đến nay, chưa trường học nào ở Việt Nam ứng dụng công 
nghệ vào dạy môn Thể dục; trên thế giới có các giải pháp 
tương tự nhưng chưa hỗ trợ tiếng Việt. Trong tương lai, phần 
mềm có thể phát triển cải tiến đa dạng bài tập thể dục phức 
tạp như bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền...; có phương pháp 
cao hơn để đánh giá khách quan về độ chính xác; thêm khả 
năng cho phép giáo viên nhập thang điểm tùy ý chứ không 
chỉ sử dụng thang điểm cố định cài đặt sẵn. Phần mềm 
không chỉ ứng dụng trong ngành Giáo dục, mà có thể mở 
rộng phạm vi đưa phần mềm vào trong các cuộc thi thể thao 
để kiểm tra và chấm điểm các động tác của vận động viên 
theo đa dạng các loại thang điểm khác nhau.

Thầy Phạm Bá Lộc, là giáo viên hướng dẫn giải 
pháp cho các em tự hào về học trò của mình, về khả 
năng sáng tạo và tinh thần làm việc nhóm của các em. 
Với tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực 
tiễn và ý nghĩa với việc nâng cao tầm vóc Việt cho 
thế hệ trẻ, giải pháp của các em đã đoạt giải Nhì Cuộc 
thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm 
2022 và là giải pháp duy nhất trong 21 giải pháp của 
Lâm Đồng được chọn tham dự cuộc thi toàn quốc và 
xuất sắc giành giải Ba.

Trao giải thưởng cho các em xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi.

SÁNG TẠO 
KHÔNG ĐỢI TUỔI

Cận cảnh bên trong buồng lái của máy bay B52, Cận cảnh bên trong buồng lái của máy bay B52, 
và máy bay B52 quần thảo trên trời.và máy bay B52 quần thảo trên trời.
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 TUẤN HƯƠNG 

Hai giáo viên Tin học được xem là cốt 
cán của ngành Giáo dục tỉnh Lâm 
Đồng, một người giảng dạy ngay tại thành 
phố hoa Đà Lạt, một người đứng lớp nơi vùng rau 
Đơn Dương. Đó là thầy Trần Quang Vĩnh Chánh - Trường 
THCS & THPT Đống Đa (Đà Lạt) và thầy Nguyễn Nhật Minh 
Đăng - Trường Tiểu học Thạnh Mỹ (Đơn Dương). Đây cũng 
là hai gương mặt vừa được ngành Giáo dục Lâm Đồng 
tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu năm 2022 tại Lễ kỷ niệm 40 
năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

° Say mê nghiên cứu khoa học
“Ông thầy” nhiệt huyết và say mê sáng tạo nhất quả đất - 

đó là lời nói vui nhưng đầy sự trìu mến, ngưỡng mộ của đội 
ngũ giáo viên Tin học tỉnh Lâm Đồng và đồng nghiệp cũng 
như các thế hệ học sinh Trường THCS & THPT Đống Đa 
dành cho thầy Trần Quang Vĩnh Chánh. Hình ảnh thầy quên 
ăn, quên ngủ, miệt mài sớm khuya cùng học sinh với những 
đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã trở nên quen thuộc từ 
khi thầy về công tác tại ngôi trường này.

Về trường năm 2008, thầy Chánh giảng dạy môn Tin học 
và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Đối với bộ môn được 
xem là khô khan, “khó nhằn” này, để học sinh cũng đam mê 
và theo tới cùng thì thầy đã phải tìm hiểu, chọn nguồn và kiên 
trì bồi dưỡng. Và có gieo trồng ắt có trái ngọt, năm học 2009 
- 2010, Trường THCS & THPT Đống Đa đã gặt hái những 
“trái ngọt” đầu tiên khi đoạt 3 giải học sinh giỏi bộ môn Tin 
học và Cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh. Từ thành công bước đầu, 
thầy trò lại miệt mài nghiên cứu, sáng tạo và những năm sau 
đó là liên tục đoạt các giải tỉnh, quốc gia và quốc tế. Trong đó 
phải kể đến nhiều giải thưởng về lập trình của học trò như: 
giải Nhất Cuộc thi Lập trình cùng Dariu toàn quốc, giải Nhất 
Cuộc thi quốc tế Colest Project Malaysia, giải Triển vọng 
Cuộc thi Tin học trẻ cấp quốc gia, giải Nhất Cuộc thi Khoa 
học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng, 
giải Nhì Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng…

Bản thân thầy Vĩnh Chánh đã có nhiều sáng kiến, kinh 
nghiệm, giải pháp kỹ thuật được áp dụng đạt hiệu quả trong 
công tác giảng dạy, giáo dục cấp ngành, trong đó có các giải 
pháp, chuyên đề được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh 
Lâm Đồng triển khai tập huấn nhân rộng cho giáo viên toàn 
tỉnh. Thầy được chọn là giáo viên cốt cán của Sở GDĐT, 
kiểm tra đánh giá và bồi dưỡng học sinh giỏi cho giáo viên 

bậc trung học cơ sở và tiểu học tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, 
thầy còn tham gia viết sách giáo khoa Tin học THPT bộ 
Chân trời sáng tạo và có bài báo khoa học đăng trên Tạp chí 
Giáo dục với nội dung “Ứng dụng phương pháp dạy học 
chương trình hóa vào dạy học “Kiểu mảng một chiều” (Tin 
học 11)”. Thầy đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
GDĐT, của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Bằng Lao động 
Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bằng 
khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng…

“Từ những trò chơi nho nhỏ chính mình tạo ra, đến những 
ý tưởng có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực, có tính ứng 
dụng vào thực tế, đó là sự thú vị khi các em học sinh được 
học lập trình. Qua đó, hướng các em đến khai thác tin học để 
phục vụ học tập, phục vụ cuộc sống, không bị sa vào mạng xã 
hội hay trò chơi điện tử. Đối với tôi, nghề giáo và nghiên cứu 
khoa học là một đam mê, truyền được cho học sinh niềm đam 
mê nghiên cứu là niềm vui và thành công lớn nhất”, đó là chia 
sẻ mộc mạc của thầy giáo Trần Quang Vĩnh Chánh.

° “Truyền lửa” đam mê tin học
Gần 7 năm bước vào nghề dạy học, được mệnh danh là 

người có duyên với nhiều giải thưởng, nhưng đối với thầy 
giáo trẻ Nguyễn Nhật Minh Đăng - Trường Tiểu học Thạnh 
Mỹ, niềm vui lớn nhất là truyền được cảm hứng cho học 
sinh đối với bộ môn Tin học. Và những năm gần đây, dưới 
sự hướng dẫn của thầy Đăng, học sinh huyện Đơn Dương 
thường xuyên đoạt được các giải cao trong các cuộc thi tin 
học cấp tỉnh, cấp quốc gia. 

Với niềm đam mê tin học từ chính bản thân, thầy 
Đăng luôn tìm ra các giải pháp để thu hút học sinh 

yêu thích môn Tin học. Trong mỗi bài dạy, thầy luôn 
có sự đầu tư về nội dung, hình thức và phương pháp 

giảng dạy để học sinh có thể phát triển năng lực, phẩm 
chất và tạo nền tảng cơ bản cho môn Tin học. Từng tiết 

dạy, thầy thường tạo ra các tình huống học tập làm tăng sự 
tương tác giữa giáo viên và học sinh, cùng với đó là sử dụng 
các phần mềm hỗ trợ và thiết kế bài giảng sao cho vừa linh 
hoạt, dễ hiểu nhưng vẫn truyền tải được nội dung của bài 
học. “Qua các tiết dạy, tôi hy vọng mình có thể truyền năng 
lượng tích cực, cảm hứng cho học sinh với môn Tin học. 
Đặc biệt, trong thời đại 4.0, hy vọng trong tương lai các em 
có thể góp một phần vào công cuộc chuyển đổi số”, thầy 
giáo trẻ Minh Đăng chia sẻ.

Bằng việc vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học 
tích cực giúp học sinh hoàn thành chương trình môn học, 
phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh, thầy Đăng cũng 
phát hiện và bồi dưỡng các em có năng khiếu môn Tin học 
để tham gia các hội thi. Học sinh của thầy đoạt các giải tin 
học trẻ cấp tỉnh, tin học trẻ cấp quốc gia; Cuộc thi Sáng tạo 
thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh và toàn quốc; sản phẩm 
của học sinh do thầy hướng dẫn đạt giải sản phẩm xuất sắc 
sân chơi lập trình hạng mục khoa học máy tính toàn quốc… 
Năm học 2021 - 2022, thầy đã hỗ trợ, hướng dẫn 3 học sinh 
viết phần mềm Tin học tham gia Cuộc thi Sáng tạo cùng 
CodeKitten do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GDĐT Lâm 
Đồng tổ chức, kết quả đoạt giải Nhất khối Tiểu học; bồi 
dưỡng 2 học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ Lâm Đồng 
lần thứ 28 - năm 2022, kết quả đoạt 1 giải Nhất và 1 giải 
Khuyến khích, 1 học sinh tham gia vòng khu vực Hội thi Tin 
học trẻ toàn quốc năm 2022 … 

Về cá nhân, thầy từng đoạt giải Nhất toàn quốc giáo viên 
xuất sắc sân chơi lập trình thuộc Dự án YDI, lọt vào top 10 
Tri thức trẻ vì giáo dục do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tổ chức. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, thầy Minh 
Đăng là 1 trong nhóm 3 giáo viên đoạt giải Nhất duy nhất 
của tỉnh Lâm Đồng trong Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử 
E-Learning cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức… 

Và, đối với thầy giáo Vĩnh Chánh, Minh Đăng, thành công 
lớn nhất không phải là những giải thưởng mà đó là sự yêu 
mến của đồng nghiệp, sự tin tưởng của phụ huynh, đặc biệt 
là sự kính trọng và ngưỡng mộ cũng như lan tỏa được niềm 
đam mê nghiên cứu, đam mê tin học của học sinh. Tất cả 
những điều đó mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, cho nghề 
dạy học mà các thầy đã lựa chọn. Cứ thế, bằng niềm say mê, 
tâm huyết với nghề, thầy Trần Quang Vĩnh Chánh và thầy 
Nguyễn Nhật Minh Đăng cùng nhiều giáo viên khác đang 
ngày ngày như những “con ong” chăm chỉ tạo ra mật ngọt 
cho đời trên con đường tri thức.

 
VÌ “MẦM XANH” VÌ “MẦM XANH” 

TƯƠNG LAITƯƠNG LAI

Bao nhiêu năm đứng trên bục giảng thì cũng ngần ấy thời 
gian thầy giáo Vĩnh Chánh và Minh Đăng đem hết nhiệt 

huyết cho nghề, cho trò. Và điểm chung của những “kỹ sư 
tâm hồn” này là cùng say mê sáng tạo để “thiết kế” nên đề 

tài, sáng kiến, hơn cả là những dự án liên tục gặt hái các 
giải thưởng sáng tạo của học sinh.

Thầy Trần Quang Vĩnh Chánh hướng dẫn 
học sinh làm sản phẩm nghiên cứu khoa học. 

Thầy giáo Nguyễn Nhật Minh Đăng đoạt giải Nhất 
trong Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử 

E-Learning cấp quốc gia năm 2021. 
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Chuyển đổi số đang là xu hướng chung của các doanh 
nghiệp và tại Lâm Đồng, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt 
là doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, vốn đầu tư nước 
ngoài đã và đang trong đẩy nhanh tiến trình chuyển 
đổi số. Qua đó, cung cấp những cách thức mới để tiếp 
cận khách hàng và giúp doanh nghiệp dễ dàng thích 
ứng với những thay đổi của thị trường.

° Đầu tư lớn cho chuyển đổi số
 Kinh nghiệm “xương máu” có được rút tỉa từ ảnh hưởng 

của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua, nhiều doanh nghiệp 
trong tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tập trung đầu tư mạnh 
cho chuyển đổi số, nhằm đảm bảo vừa phát triển kinh doanh 
vừa luôn có phương án thay đổi linh hoạt nếu chẳng may có 
các dịch bệnh tương tự tái diễn.

Ông Thái Đắc Toàn - Giám đốc Công ty Điện lực Lâm 
Đồng cho biết: Những năm qua, ngành Điện nói chung và 
Công ty Điện lực Lâm Đồng nói riêng đã ứng dụng công nghệ 
số vào công tác sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng từ 
rất sớm với việc sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến, thiết 
bị số như hệ thống thiết bị bảo vệ vận hành lưới điện, nhà máy 
điện, hệ thống máy tính điện tử và các phần mềm ứng dụng để 
quản lý và kinh doanh mua, bán điện năng…

Từ năm 2021, trước xu thế phát triển nền kinh tế số của 
đất nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chọn chủ đề năm 
2021 là năm thực hiện chuyển đổi số với nhiều chương 
trình, kế hoạch cụ thể. Qua đó, hướng đến việc chuyển đổi 
số toàn diện công tác sản xuất, kinh doanh và quản lý doanh 
nghiệp của các đơn vị thành viên trong tập đoàn. Vì vậy, việc 
chuyển đổi số của Công ty Điện lực Lâm Đồng đã đạt được 
nhiều kết quả đáng kể trong công tác dịch vụ khách hàng. 

Hiện, đơn vị đã thực hiện việc lắp công tơ điện tử và đo xa 
đạt tỷ lệ 60% số khách hàng, trong đó có 5 đơn vị đạt tỷ lệ 
100% là TP Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đam 
Rông, Cát Tiên. Qua đó, tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được 
thực hiện theo phương thức điện tử trong toàn bộ quá trình 
cung cấp dịch vụ đạt 99,5% khách hàng; 99,86% khách hàng 
được thực hiện dịch vụ điện cung cấp trực tuyến cấp độ 4; 
70% khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trên môi trường 
mạng và tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt 
đạt 98,41%.

Không chỉ các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động chuyển 

“Bắt nhịp” chuyển đổi số, “Bắt nhịp” chuyển đổi số, 
tạo sức bật mới cho doanh nghiệptạo sức bật mới cho doanh nghiệp
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đổi số cũng đang được các doanh nghiệp FDI tỉnh Lâm 
Đồng quyết liệt thực hiện. Ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Tổng 
Giám đốc Công ty Dalat Hasfarm chia sẻ: Với gần 28 năm 
tồn tại và phát triển, hiện công ty có 4 trang trại sản xuất hoa 
gồm: Đà Lạt (30 ha), Đa Quý - Xuân Thọ (10 ha), Đạ Ròn - 
Đơn Dương (250 ha) và Phúc Thọ - Lâm Hà (30 ha). Tất cả 
những nhà kính hiện nay của công ty đều được điều khiển 
hoàn toàn tự động bằng hệ thống Hortimax được nhập khẩu 
từ Hà Lan thông qua việc chuyển đổi số. Theo ông Nguyễn 
Văn Bảo, phần lớn sản lượng hoa của công ty đều phục vụ 
cho nhu cầu xuất khẩu, do đó công tác chuyển đổi số để tăng 
hiệu quả sản xuất và kinh doanh là nhiệm vụ then chốt, quyết 
định sự thành công của doanh nghiệp. 

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Hành chính - Nhân 
sự Công ty Sợi Đà Lạt chia sẻ: “Việc chuyển đổi số được 
đơn vị thực hiện hầu như ở tất cả các quy trình sản xuất 
cũng như hoạt động thương mại. Đơn cử như ở dây chuyền 
sản xuất tự động, chỉ cần từ 1 - 2 công nhân, qua đó, doanh 
nghiệp giảm tối đa chi phí vận hành về nhân công”. 

° Tiến trình tất yếu của doanh nghiệp
Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Lâm 

Đồng, khi thực hiện chuyển đổi số, doanh nghiệp sẽ giảm 
thiểu chi phí, tối ưu công tác vận hành, đặc biệt tối ưu về 
nguồn lực nhân sự và đào tạo nhân sự. Đồng thời, nhà quản 
lý áp dụng công cụ quản trị từ xa, không chỉ đơn giản hoá 
hoạt động quản lý doanh nghiệp mà còn có công cụ phân tích 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

Đơn cử như tại Công ty Điện lực Lâm Đồng, khi thực hiện 
việc chuyển đổi số, công tác quản lý ngày càng đi vào hiệu 
quả, bộ máy lao động giảm, năng suất lao động tăng, việc 
cập nhật và lưu trữ dữ liệu khách hàng ngày càng an toàn, 
khoa học, tiết kiệm. Ngoài ra, khách hàng dùng điện cũng 
nâng cao nhận thức trong nền kinh tế số, từng bước làm quen 
với các dịch vụ số như thanh toán tiền điện không dùng tiền 
mặt, sử dụng các nhu cầu về điện trên môi trường mạng… 
Qua đó, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hành và là nền 
tảng cho việc phát triển nền kinh tế số của ngành Điện.

Theo ông Thái Đắc Toàn, trong thời gian đến, với mục tiêu 
của ngành Điện là đảm bảo cung cấp đủ điện cho khách hàng 
với chất lượng ngày càng cao, dịch vụ khách hàng ngày càng 
hoàn hảo, Điện lực Lâm Đồng sẽ tập trung đẩy mạnh việc 
thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, vận hành đầu tư phát 
triển lưới điện và dịch vụ khách hàng. 

Còn theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, thực hiện chuyển đổi số 
sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện chiến lược kinh doanh khi có 
đủ công cụ tổng hợp thông tin khách hàng; phân tích và đo 
lường cụ thể được hành vi mua hàng, nhu cầu của khách hàng 
và bám đuổi được khách hàng theo hành trình trải nghiệm 
khách hàng. Mặt khác, doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số 
có thể dễ dàng thiết lập đa kênh bán hàng, marketing để tiếp 
cận trực tiếp với khách hàng (D2C - direct to customers/ O2O 
- Online to Offline) và theo đó, gia tăng không giới hạn cơ hội 
tiếp cận với khách hàng trực tiếp toàn cầu.

Một trong những việc doanh nghiệp muốn chuyển đổi số 
cần phải làm là huấn luyện và mở rộng luồng tư duy của nhà 
lãnh đạo; giúp họ có khả năng nhìn thấy và thấu hiểu được lợi 
ích của quá trình chuyển đổi số. Hiện tại một số chủ doanh 
nghiệp vẫn chưa thực sự nhìn được vào lợi ích của chuyển đổi 
số. “Đây không phải là chuyện sử dụng phần mềm thì công 
việc nhanh hơn, hiệu quả hơn như thế nào; mà là tôi đầu tư cho 
chuyển đổi số thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được bao nhiêu 
tiền và doanh thu tăng như thế nào? - bà Lan Anh cho hay. 

Để góp phần đẩy mạnh  chuyển đổi số  trên địa 
bàn tỉnh, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Sở 
TT&TT tỉnh Lâm Đồng và Nhà đăng ký tên miền 
iNET cũng đã ký kết biên bản phối hợp giữa 3 đơn 
vị cùng thực hiện chương trình thúc đẩy sử dụng tên 
miền quốc gia .VN tại tỉnh Lâm Đồng. Chương trình 
được thiết kế với các ưu đãi dành riêng cho tỉnh Lâm 
Đồng, gồm tên miền quốc gia .VN và bộ giải pháp 
phục vụ kinh doanh trực tuyến nhằm hỗ trợ cho 
các cá nhân, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình 
kinh doanh trực tuyến hiệu quả với các dịch vụ số 
sử dụng tên miền .VN hiển diện tin cậy trên internet.

Hỗ trợ doanh nghiệp 
đẩy mạnh chuyển đổi số 

Ảnh lớn: Mỗi dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Sợi Đà Lạt 
chỉ cần 1 - 2 công nhân vận hành. 

Ảnh nhỏ: Tại Công ty Điện lực Lâm Đồng, 70% khách hàng sử dụng 
các dịch vụ điện trên môi trường mạng như web, email, app.
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Diện tích rừng Lâm Đồng rất lớn, đồng nghĩa với việc 
trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy 
rừng càng cao. Lực lượng bảo vệ rừng không thể lội 
hết trong những cánh rừng bạt ngàn, thay vào đó, họ 
chỉ cần “bước vào thế giới công nghệ” để giám sát “đời 
sống” của rừng trước nguy cơ xâm hại. 

° Bước vào thế giới công nghệ 
Theo chân cán bộ kiểm lâm vào rừng Quốc gia Bidoup 

- Núi Bà trong một chuyến tuần tra, thay vì di chuyển mất 
nhiều tiếng đồng hồ như trước đây, chúng tôi chỉ mất 45 
phút đi từ Trạm Bidoup lên đến rừng Pơmu 1.000 năm tuổi, 
nhờ có bản đồ số và định vị GPS trên ứng dụng điện thoại. 
Trên đường đi, tổ công tác vừa thực hiện tuần tra rừng bằng 
GPS, tổ khác sử dụng thiết bị flycam bay lên để quan sát 
rừng… Ông Vàng Đình Hoàng - Phó Đội trưởng Đội Kiểm 
lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vừa đi vừa điều khiển thiết bị 
flycam. Ông cho biết, các thiết bị flycam có thể bay cao 500 
m, bán kính quan sát tầm 6 km, giúp lực lượng kiểm lâm 
quan sát bao quát góc rộng từ trên cao, đặc biệt là ở những 
khu vực rừng có địa hình đồi núi hiểm trở.

Ông Nông Phúc Anh - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm 
Bidoup (Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà) 
cũng đang thao tác truy cập vào phần mềm hệ thống theo 
dõi diễn biến rừng (FMS) để theo dõi các điểm nghi ngờ 
thay đổi rừng từ ảnh vệ tinh cung cấp. Sau gần nửa giờ tuần 
tra, kiểm tra rừng, kết hợp thông tin thực địa và chỉ số được 
báo từ ứng dụng trên điện thoại thông minh, ông đã có thể 
khoanh vùng một số điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất lâm 
nghiệp, chặt phá rừng trái phép.

Ông Phúc Anh cho biết, Trạm Bidoup quản lý hơn 7 ngàn 
ha rừng nhưng chỉ có 3 kiểm lâm, nơi đây vẫn còn nhiều loại 
gỗ quý như lim, thông 2 lá dẹt, pơmu, du sam…, có những 
cây to, đường kính lên tới 1,5 - 2 m, nên đây là địa điểm 
mà nhiều “lâm tặc” lăm le đến phá rừng, khai thác gỗ. Nhờ 
sử dụng thiết bị flycam, số hóa bản đồ, ứng dụng hệ thống 
định vị GPS và các phần mềm như MapInfo, FME Desktop, 
Global Mapper, đơn vị đã nhanh chóng xác định các diễn 

biến bất thường của rừng, cũng như vị trí 
bị khai thác. Nhờ vậy, tiết kiệm được thời 

gian, công sức để có thể triển khai lực 
lượng bảo vệ rừng kịp thời và hiệu quả. 

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Lâm 
Đồng là một trong những địa phương 
có diện tích rừng lớn trên toàn quốc, 
năm 2021, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh 
đạt 54,6%, đứng thứ 15 toàn quốc và 

đứng thứ 2 trong 5 tỉnh Tây Nguyên. 
Có được con số đó, là sự nỗ lực không 

ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ kiểm lâm, 
người dân và chính quyền địa phương. 
Ông Võ Thanh Sơn - Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông tin, để phục 

vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả cao, hiện, tất cả 
các đơn vị kiểm lâm và chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã được 
trang bị nhiều thiết bị ứng dụng công nghệ thông minh như 
flycam và phần mềm có tính năng hiện đại như MapInfo, 
Global Mapper, máy định vị GPS, máy tính bảng có cài đặt 
ứng dụng Frms Mobile Litchi… và các phần mềm 
chuyên ngành để xác minh, thu thập thông tin 
liên quan đến rừng. Bên cạnh đó, thông 
qua dữ liệu ở các điểm nghi ngờ thay 
đổi diện tích từ ảnh vệ tinh tại Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh, cán bộ của 
đơn vị đã thông báo kịp thời 
cho kiểm lâm địa bàn kiểm 
tra, xác minh. Những hình 
ảnh, số liệu qua vệ tinh 
liên tục gửi về máy chủ đã 
giúp phân định vùng trọng 
điểm cháy rừng, phá rừng; 
xác định chính xác vùng 
rừng có nguy cơ cao, từ đó 
khoanh vùng, đưa các giải 
pháp bảo vệ hiệu quả. 

° Công nghệ giúp 
giảm được sức người 
Ông Lê Văn Chuyên - Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm Lạc Dương cho biết, 
những năm trước, công tác tuần tra, phát 
hiện, ngăn chặn sớm các vụ phá rừng luôn là nỗi 
lo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các 
đơn vị chủ rừng. Bởi lẽ, việc huy động lực lượng túc trực và 
thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn sớm các vụ phá 
rừng, cháy rừng rất khó khăn, gian khổ; năng suất tuần tra 
không cao, một ngày chỉ đi được một khu vực nhỏ. Lý do 
công tác này thường thực hiện tại khu vực có địa hình hiểm 
trở phải đi bộ, phải trèo đèo, lội suối để đến trực tiếp những 
vùng rừng có nguy cơ bị tác động để kiểm tra thực tế. Thế 
nhưng, hiện nay, đã có các phần mềm bổ trợ như GPS, GiS, 
flycam, camera tầm cao được kết nối với Trung tâm Điều 
hành IOC của huyện để thu thập dữ liệu và theo dõi các diễn 
biến, trạng thái rừng. Trước khi đến hiện trường, lực lượng 
kiểm lâm sẽ bật máy tính, điện thoại và truy cập các phần 
mềm, máy sẽ cho thông tin về vị trí, diện tích biến động hiển 

Hiện nay, lực lượng kiểm lâm đang thiếu nhân lực, mỗi cán 
bộ phải gồng gánh quản lý cả nghìn ha rừng. Việc chuyển 
đổi số, ứng dụng các phần mềm quản lý hiện đại, tiên tiến 
đã góp phần giảm tải đáng kể cho lực lượng QLBVR. 

“Quản rừng”“Quản rừng”  

bằng công nghệ hiện đại bằng công nghệ hiện đại 

thị trên màn hình. Có nguồn thông tin giúp lực lượng chức 
năng phát hiện cháy rừng, hoặc hành vi san ủi, lấn chiếm đất 
lâm nghiệp… Để chứng minh lời mình nói, ông Chuyên giở 
bản đồ và phần mềm ra cho tôi xem, đây là diễn biến trên 
1.000 ha rừng có thay đổi trên địa bàn huyện Lạc Dương 
quản lý thời gian gần đây. Cùng với đó, nhờ hệ thống cảnh 
báo cháy, đơn vị cũng đã cảnh báo sớm 50 điểm cháy, nhờ 
đó, năm 2022 không thiệt hại do cháy rừng gây ra. 

Ông Phạm Quang Hải - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 
Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cho biết, tổng diện tích rừng 
và đất lâm nghiệp đơn vị được giao quản lý là gần 70.000 

ha. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã cài đặt phần 
mềm chuyên dụng (Smart) để giám sát việc 

tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức 
năng và phân tích trạng thái rừng. 

Trong đó, sử dụng ảnh vệ tinh qua 
Google Earth, ArcGIS Earth kết 

hợp các phần mềm chuyên 
dụng trong lâm nghiệp, 
như: Mapinfo, Dataloger, 
Smart để theo dõi diễn 
biến tài nguyên rừng. Ghi 
nhận tuyến tuần tra qua 
các phần mềm traclokg, 
SMART,… từ những hình 
ảnh vệ tinh, số liệu diễn 
biến rừng trên phần mềm, 

đơn vị có thể thường xuyên 
nắm bắt tình hình, diễn biến 

rừng, việc tổng hợp số liệu 
cũng dễ dàng, nhanh chóng. 
Việc ứng dụng công nghệ thông 

minh vào công tác bảo vệ rừng đã góp 
phần giảm thiểu sức người trong bối cảnh 

lực lượng ngành Lâm nghiệp đang thiếu nhân 
lực. Nhờ đó, năm 2022, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên 
địa bàn là 235 vụ, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. 

Ông Võ Thanh Sơn cho biết, thời gian tới, Chi cục Kiểm 
lâm Lâm Đồng tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường công 
tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, 
lấn chiếm đất lâm nghiệp; khôi phục và phát triển rừng tỉnh 
Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng năm 2030, 
xây dựng và trình các cơ quan chức năng phê duyệt Dự án 
Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác 
quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh 
Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030; trong đó, sẽ tiếp tục trang 
bị cho ngành Lâm nghiệp và đặc biệt là lực lượng kiểm lâm 
trang thiết bị, máy móc, phương tiện và phần mềm hiện đại, 
để từ đó, giữ những cánh rừng Lâm Đồng mãi xanh.

Ông Vàng Đình Hoàng - Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm Cơ động 
và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, sử dụng flycam để quan sát rừng.

Độ che phủ rừng của Lâm Đồng luôn đạt tỷ lệ cao.Độ che phủ rừng của Lâm Đồng luôn đạt tỷ lệ cao.
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 HƯƠNG LY 

Vùng đất Nam Tây Nguyên bao lâu nay vẫn luôn được 
mẹ thiên nhiên ưu ái khi có nhiều ưu thế về khí hậu, 
cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên... Phát huy các 
thế mạnh đó, ngành Du lịch Lâm Đồng đã có nhiều 
phương án và định hướng phát triển du lịch theo 
tour, tuyến nhằm khai thác được tối đa những tiềm 
năng du lịch.

° Tuyến đường nối biển và hoa 
Nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 

(một trong những nơi có tài nguyên sinh học đa dạng bậc 
nhất Việt Nam), xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương) có khí 
hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang 
sơ và được bao phủ bởi thảm thực vật xanh mướt. Với 
85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu 
là người K’Ho, bà con nơi đây vẫn còn lưu giữ, bảo tồn và 
phát huy được nhiều nét đẹp truyền thống độc đáo. Đơn 
cử, như diễn xướng dân gian K’Ho, dệt thủ công, diễn tấu 
cồng chiêng, múa xoang tái hiện các lễ hội truyền thống…

Ông Thân Văn Nghiên - Chủ tịch UBND xã Đạ Chais 
cho biết, địa phương nằm trên tuyến du lịch Quốc lộ 27C 
- đây là tuyến đường kết nối TP hoa Đà Lạt và TP biển 
Nha Trang - đi qua địa bàn các xã Đạ Chais, Đạ Nhim và 
Đạ Sar, cùng với các ưu thế về tự nhiên rất thích hợp để 
phát triển du lịch. Vì vậy, nhiều năm qua, Đạ Chais luôn 
cố gắng tận dụng và phát huy tối đa những lợi thế này. Cụ 
thể, trên tất cả các thôn đều đã trồng được hàng trăm cây 
hoa mai anh đào để mỗi khi đến mùa hoa nở, sắc hồng và 
hương hoa len lỏi, tràn ngập qua mỗi tuyến đường làng. 
Bên cạnh đó, nhằm ôn lại những truyền thống văn hóa tốt 
đẹp của dân tộc, các cuộc thi như: đánh chiêng, dân ca, các 
môn thể thao dân gian hay phục dựng Lễ cưới của người 
dân tộc K’Ho tại thôn Đưng K’Si… được triển khai tổ 
chức hàng năm.

Theo ông Cao Anh Tú - Trưởng Phòng Văn hóa - 
Thông tin huyện Lạc Dương, để giảm thiểu thời gian và 
chi phí đi lại và nhằm thu hút khách du lịch từ các tỉnh, 
thành trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh Duyên hải Nam 
Trung Bộ đến với Lạc Dương qua tuyến Quốc lộ 27C, 
địa phương luôn tập trung đẩy mạnh, phối hợp xây dựng 
kết nối các tour, tuyến với các công ty lữ hành liên vùng 
trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện khai thác có hiệu quả các 

khu du lịch hiện có và tích cực kêu gọi đầu tư xây dựng, 
mở rộng các điểm du lịch văn hóa, du lịch canh nông, du 
lịch cộng đồng, dược liệu, thể thao mạo hiểm, khu vui 
chơi giải trí tổng hợp… 

Đến với Lạc Dương, du khách không chỉ được trải 
nghiệm nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng ngay 
trên tuyến Quốc lộ 27C, mà còn trải nghiệm với nhiều 
loại hình du lịch khác không kém phần hấp dẫn. Từ tham 
quan, ăn uống, giao lưu văn hóa cồng chiêng tại Khu du 
lịch Lang Biang và Làng Cù Lần; dã ngoại, nghỉ dưỡng 
tại Khu du lịch Ma rừng lữ quán và Thung lũng Vàng; du 
lịch sinh thái và giáo dục môi trường rừng, giao lưu văn 
hóa cồng chiêng tại Khu du lịch Vườn Quốc gia Bidoup - 
Núi Bà đến du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa của đồng 
bào DTTS bản địa, mua sắm dâu tây sạch tại xã Đạ Sar, 
Đạ Nhim, Đạ Chais… 

° Tour Đà Lạt - Lâm Hà
Đèo Tà Nung được mệnh danh là cung đường du lịch 

ở Đà Lạt với nhiều điểm dừng chân, các khu du lịch đa 
dạng. Sau khi đã được trải nghiệm không gian núi rừng 
hoang sơ ở Lạc Dương, du khách có thể đắm mình trong 
những khung trời mới trên tuyến đường ĐT725 Đà Lạt 
- Lâm Hà. Đây là tuyến đường được nối liền với Quốc 
lộ 27C, và việc du lịch theo một hướng đi sẽ tạo được sự 
thuận tiện khi di chuyển cũng như tiết kiệm được thời 
gian cho du khách.

Rời khỏi trung tâm Đà Lạt, khách du lịch sẽ không khỏi 
trầm trồ trước những vườn hoa đang thi nhau nở rộ muôn 
màu, muôn sắc của làng hoa Vạn Thành, thích thú trên 
cung đèo Tà Nung uốn lượn là những điểm du lịch với lối 
kiến trúc độc đáo như: không gian rộng lớn, cầu kỳ của 
xưởng cà phê Thúy Thuận, hay tháp Vọng Cảnh với các 
góc nhìn 360 độ ở Chuồn Chuồn Coffee and Bistro… 

Và khi về tới Lâm Hà, các sản phẩm, cụm và các tuyến 
du lịch đã dần được hình thành rõ nét; góp phần tạo nên 
diện mạo mới đối với du lịch huyện Lâm Hà. Du khách 
có thể bắt đầu với hoạt động tham quan tìm hiểu các mô 
hình ở xã Mê Linh: nuôi dế, thưởng thức các món ăn chế 
biến từ dế tại trại dế Thiên An; trải nghiệm các quy trình 
nấu rượu truyền thống tại cơ sở nấu rượu gạo Kiết Tường; 
khám phá mô hình nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa tại doanh 
nghiệp tư nhân sản xuất tơ lụa và dịch vụ du lịch Cường 
Hoàn và trải nghiệm du lịch tâm linh chùa Linh Ẩn tại thị 
trấn Nam Ban…

Bà Chế Phương Nam - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông 
tin huyện Lâm Hà cho biết, hàng năm, lượng khách đến 

tham quan ngày càng tăng, du lịch đang mang lại cho 
huyện Lâm Hà nhiều lợi ích, góp phần quảng bá hình 
ảnh văn hóa, truyền thống. Song song đó, tạo được công 
ăn việc làm tại chỗ cho nhiều lao động và tăng thu nhập 
cho người dân địa phương, làm động lực phát triển cho 
các ngành. Cùng với việc chú trọng hình thành các tour, 
tuyến du lịch trọng điểm có sự liên kết, kết nối giữa các 
khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện, Lâm Hà luôn chú 
ý phát triển du lịch theo hướng bền vững đi đôi với việc 
bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa vùng, miền, 
dân tộc, kết hợp với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cảnh 
quan và môi trường, như bảo tồn các nhà truyền thống 
huyện, nhà dài truyền thống của người K’Ho, làng nghề 
dệt thổ cẩm xã Đạ Đờn…

° Định hướng phát triển 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, xác định du lịch là 
ngành kinh tế động lực của Lâm Đồng, thời gian tới, các 
cấp, ngành sẽ tiếp tục tổ chức, phối hợp triển khai các 
công tác phát triển những mô hình du lịch triển vọng trên 
địa bàn tỉnh, để cho thương hiệu “Đà lạt - Kết tinh kỳ 
diệu từ đất lành” ngày càng lan tỏa, tạo ấn tượng tốt đối 
với du khách. 

“Lâm Đồng ưu tiên phát triển 4 nhóm sản phẩm du lịch 
chủ lực: Du lịch sinh thái gắn với tham quan, văn hóa; 
du lịch nghỉ dưỡng, giải trí; du lịch thể thao mạo hiểm; 
du lịch canh nông. Đa dạng hóa các nhóm sản phẩm hỗ 
trợ: Chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực, du lịch tâm 
linh. Trong đó, đa dạng các phương thức liên kết hợp tác 
với các địa phương trong và ngoài nước, ưu tiên hợp tác 
liên kết khu vực để phát triển sản phẩm, quảng bá điểm 
đến chung; quảng bá xúc tiến du lịch, nâng cao hiệu quả 
ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội vào hoạt 
động quảng bá xúc tiến du lịch. Cùng với việc tham gia, 
tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch phù hợp với 
mục tiêu của tỉnh; tổ chức các đoàn nghiên cứu và hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp khảo sát thị trường điểm đến 
và ký kết các chương trình hợp tác, nối kết tour với các 
hãng lữ hành quốc tế, đón các đoàn khảo sát du lịch, báo 
chí trong nước và quốc tế; tổ chức các hội nghị, hội thảo 
chuyên đề về du lịch là những phương án có hiệu quả lâu 
dài của tỉnh, góp phần tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm du lịch phù hợp và tương xứng 
với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng và đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh”, bà Nguyễn Thị 
Bích Ngọc thông tin thêm. 

Trên những Trên những 
CUNG ĐƯỜNG CUNG ĐƯỜNG DU LỊCHDU LỊCH

Đèo Tà Nung - “Thiên đường du lịch” tại Đà Lạt. Đèo Tà Nung - “Thiên đường du lịch” tại Đà Lạt. Ảnh: Phúc Nguyễn.Ảnh: Phúc Nguyễn.
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 DUY DANH 

Khi hoa rừng bắt đầu khoe sắc, chim én chao liệng 
báo hiệu xuân về và mọi người đang chuẩn bị sum 
họp bên gia đình để đón Tết thì những công nhân nhà 
máy thủy điện vẫn ở các tổ máy trong lòng đất để làm 
nhiệm vụ. Dưới hầm sâu, họ trực bên những thiết bị 
máy móc ồn ào để vận hành, phát điện, hòa vào lưới 
điện quốc gia tỏa đi muôn nơi phục vụ mọi người, mọi 
nhà trong những ngày vui xuân đón Tết.

° Xuân xa nhà
Một ngày đầu xuân, chúng tôi vào thăm Nhà máy Thủy 

điện Đồng Nai 4 thuộc Công ty Thủy điện Đồng Nai 
(trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam). Từ Văn phòng Công ty ở TP Bảo Lộc đi vào 
nhà máy đóng tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm trải qua 
chặng đường gần 80 km trên tuyến tỉnh lộ ĐT 725, vượt 
qua đèo dốc quanh co khúc khuỷu với những cánh rừng 
già thâm u. 

Sau khi tham quan đập nước, chúng tôi vào thăm 
những công nhân vận hành trong nhà máy. Các công 
nhân nhiệt tình giới thiệu sơ lược về Nhà máy Thủy 
điện Đồng Nai 4. Theo đó, Nhà máy bắt đầu hoạt động 
phát điện vào tháng 3 năm 2013, gồm 2 tổ máy với công 
suất vận hành là 340MW. Đây là nhà máy có công suất 
lớn nhất trong số 38 nhà máy thủy điện hoạt động trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm vụ chính của nhà máy 
là cung cấp lên lưới điện quốc gia sản lượng điện trung 
bình 1.109 triệu kWh/năm. Ngoài ra, còn cung cấp nước 
cho sản xuất nông nghiệp ở hạ lưu; đồng thời tạo đà phát 
triển kinh tế - xã hội trong khu vực.Trong không khí mùa 
xuân, những công nhân trực vận hành nơi đây chia sẻ, 
Tết đến xuân về ai cũng muốn được đoàn viên bên gia 
đình sau một năm làm việc xa xứ. Tuy nhiên, do đặc thù 
công việc nên họ phải xa gia đình để thực hiện nhiệm 
vụ, vận hành đưa nguồn điện thắp sáng muôn nơi. Gia 
đình, người thân cũng thông cảm, thấu hiểu công việc 
của những công nhân vận hành nhà máy thủy điện nên 

thường xuyên động viên, an ủi để họ hoàn thành nhiệm 
vụ. Do nhà máy đóng ở khu vực rừng núi hoang vu, sóng 
điện thoại không có nên để liên lạc với gia đình, các 
công nhân phải sử dụng hệ thống mạng wifi được lắp đặt 
tại nhà máy nhưng sóng cũng chập chờn, chất lượng kém 
và lúc được lúc không.

Anh Nguyễn Văn Công, sinh năm 1987, công nhân 
vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 cho biết, quê 
anh ở Nghệ An và anh vào Tây Nguyên gắn bó với nghề 
vận hành Nhà máy Thủy điện hơn 10 năm nay. Với 
những công nhân vận hành nhà máy thủy điện như anh 
thì những cái Tết xa nhà và đón xuân trong lòng đất là 
chuyện thường tình. 

° Tết ấm trong hầm sâu
Sau khi đến với Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4, 

chúng tôi có dịp thăm một số nhà máy thủy điện khác 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó có Nhà máy 
Thủy điện Đồng Nai 3 ở xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm 
cũng thuộc Công ty Thủy điện Đồng Nai quản lý và 
Nhà máy Thủy điện Đạ Khai ở xã Đạ Nhim, huyện Lạc 
Dương, thuộc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai. Để đến 
được các nhà máy thủy điện đều phải vượt qua những 
chặng đường vất vả. Các nhà máy thủy điện đều nằm 
trong lòng núi, có rừng, sông, suối vây quanh. Vì vậy, 
những công nhân nhà máy thủy điện làm việc ít tiếp 
xúc với bên ngoài và chủ yếu trực trong hầm sâu bên 
những đồng nghiệp. 

Tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 được thiết kế 3 
tầng dương và 7 tầng âm dưới lòng đất, nơi sâu nhất cách 
mặt đất 40 m. Khác với không gian tĩnh lặng bên ngoài, 
khi vào trong những tầng âm của nhà máy, nơi các công 
nhân trực vận hành rất ầm ào bởi tiếng nước từ van xả và 
tiếng tua bin quay phát điện. Tuy đứng gần nhau nhưng 
nói chuyện với nhau rất khó nghe, nên họ thường phải sử 
dụng máy bộ đàm để trao đổi với nhau. Bên cạnh kiểm 
tra, vệ sinh, bơm dầu mỡ và bảo trì các thiết bị máy móc 
thì những công nhân nơi đây cũng dọn dẹp, trang trí để 
có không khí Tết trong nhà máy. 

Ghi nhận tại Nhà máy Thủy điện Đạ Khai, ngoài việc 
trực, bảo trì, vận hành nhà máy, khi xuân đến, đội ngũ 
công nhân đang tranh thủ trồng thêm hoa, cây xanh và 

trang hoàng một số không gian trong nhà máy để đón 
Tết. Anh Bùi Xuân Hòa - công nhân Nhà máy Thủy điện 
Đạ Khai cho biết, khi xuân đến, khung cảnh xung quanh 
nhà máy rất đẹp và lãng mạn. Nhà máy đóng giữa núi 
rừng Đạ Nhim, xuân về hoa rừng đua nở, suối nước trong 
xanh, uốn lượn làm cho sắc xuân nơi đây càng thêm thơ 
mộng. Tuy làm việc giữa không gian núi rừng heo hút 
trong những ngày Tết nhưng với khung cảnh đẹp, lãng 
mạn và nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh 
đạo công ty nên anh em công nhân trực vận hành nơi đây 
cũng cảm thấy vui vẻ và có cái Tết ấm cúng bên những 
đồng nghiệp trong hầm Nhà máy Thủy điện.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Nhà máy Thủy 
điện Đạ Khai cho biết, do phải trực vận hành 24/24 
nên dịp Tết anh em công nhân vẫn phải gắn bó với 
nhà máy và đón giao thừa bên những tổ máy nơi rừng 
sâu, suối vắng. Do đó, lãnh đạo công ty quan tâm, 
động viên, chia sẻ để những công nhân trực Tết trong 
nhà máy có không khí đón xuân ấm áp cùng các đồng 
nghiệp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày Tết cổ truyền, một số công nhân ở 
các bộ phận của những nhà máy thủy điện được nghỉ và 
chủ yếu chỉ có công nhân vận hành là phải trực thường 
xuyên nên không khí trong nhà máy vắng lặng hơn ngày 
thường. Thời khắc giao thừa đến, họ tranh thủ chúc nhau 
những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và chúc anh 
em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để vận hành nhà máy 
hoạt động thông suốt, đưa nguồn điện tỏa đi muôn nơi 
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quê hương, 
đất nước.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng 
Nai chia sẻ: Ban lãnh đạo công ty rất ghi nhận và biểu 
dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ anh em trực ca 
vận hành, bảo vệ và sửa chữa trong việc thực hiện nhiệm 
vụ được giao, nhất là vào thời gian cao điểm phục vụ lễ, 
Tết Nguyên đán. Để anh em công nhân đón Tết gắn với 
thực hiện nhiệm vụ trong nhà máy, lãnh đạo công ty cũng 
đã chuẩn bị bánh, mứt, thực phẩm mang hương vị Tết để 
phục vụ anh em trực Tết. Lãnh đạo công ty mong muốn 
anh em tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao 
hơn nữa để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đặc thù 
của đơn vị mình nhằm đảm bảo an ninh hệ thống điện 
quốc gia trong những ngày Tết cũng như thời gian tới.

Một góc hồ Thủy điện Đồng Nai 4.Một góc hồ Thủy điện Đồng Nai 4.

 

                                 Kiểm tra máy móc trong hầm Thủy điện Đồng Nai 4.
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Hồ Thủy điện Đại Ninh.

 VIẾT TRỌNG 

Không chỉ cung cấp điện năng cho lưới điện quốc gia, 
những hồ, đập thủy điện trên đất Lâm Đồng cùng các 
“dòng sông nhân tạo” đi kèm còn đưa nước về xuôi, 
cung cấp nước tưới, thắp lên màu xanh hy vọng cho 
những vùng đất khô cằn rộng lớn lâu nay tại 2 tỉnh 
Ninh Thuận và Bình Thuận. 

° Đủ nước cho nhà máy hoạt động 
Đưa tôi ra xe, chạy lòng vòng trên bờ đập chính ngắm hồ, 

sau đó xuống thăm nhà máy phát điện dưới chân đèo Đại 
Ninh trên phần đất của Bình Thuận, ông Trần Quốc Anh, 
phụ trách truyền thông của Thủy điện Đại Ninh chìa bàn tay 
ra hứng những giọt mưa rơi đều qua cửa sổ xe rồi mỉm cười: 
“Lại mưa”.

Đã cuối mùa mưa nhưng vài ngày nay Đà Lạt mưa dầm 
rồi rả rích cả ngày, có lẽ ảnh hưởng áp thấp đâu đó ngoài 
biển. “Chúng tôi cũng tích đủ nước rồi”, ông Nguyễn 
Đăng Tuấn, Trưởng Phòng Kỹ thuật An toàn, cùng đi với 
chúng tôi, cho biết. 

Khởi công từ năm 2004 với tổng vốn đầu tư 445 triệu USD 
từ nguồn ODA Nhật Bản, được đưa vào vận hành từ tháng 
10/2007, Thủy điện Đại Ninh nằm trên bậc thang của sông 
Đồng Nai với các đập nước tại Ninh Gia - Đức Trọng. Nước 
tích từ vùng đất Lâm Đồng được đưa qua đường hầm xuyên 
núi theo hệ thống ống áp lực xuống nhà máy dưới xuôi để 
phát điện. Nhà máy phát điện này nằm trên đất Bình Thuận, 
có 2 tổ máy phát điện với công suất 300 MW, cung cấp bình 
quân hằng năm một sản lượng điện khoảng 928 triệu kWh 
cho lưới điện quốc gia.

Theo ông Tuấn, tổng diện tích mặt nước dâng của Thủy 
điện Đại Ninh vào khoảng 18 km2, dung tích toàn hồ 
khoảng 315 - 320 triệu m3, trong đó dung tích khai thác 
251 triệu m3, còn lại là phần nước “chết”. Hồ Đại Ninh 
tiếp nhận nước của lưu vực xung quanh rộng 1.158 km2, 
nước đưa về đây từ 2 con sông chính là Đa Nhim và Đa 
Queyon. Thường thì mùa lũ của Lâm Đồng, từ tháng 8 đến 
tháng 12 hằng năm, nước về hồ nhiều, trong đó từ tháng 
10 đến tháng 11 là thời gian tích nước chính. Hồ có bờ đập 
chính khá dài, có 4 đập phụ trong đó có đập tràn và đập 
dành cho sự cố khi cần.

Tính từ thời điểm vận hành phát điện đến nay, theo ông 
Tuấn, có những thời điểm mùa khô hồ xuống gần đến mực 
nước chết; trong kỹ thuật thì mực nước này chỉ báo cho việc 
“khai thác tối ưu”. Tuy nhiên, nhà máy lâu nay không cho 
phép điều này xảy ra. Thường thì căn cứ vào lượng nước 
tích hằng năm, công ty sẽ tính toán để phân bổ lượng nước 
hợp lý cho sản xuất điện trong từng thời điểm trong năm. 

Trước đó, trong cuộc làm việc tại Văn phòng công ty, ông 
Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Thủy điện Đại Ninh cho 

biết, hằng năm, đơn vị đều có tổ chức quan trắc kiểm tra 
bồi lắng lòng hồ nhưng cho đến nay lượng phù sa đổ về đây 
không đáng kể. “An toàn hồ đập được chúng tôi luôn đặt lên 
hàng đầu”, ông Phước khẳng định. 

Nước từ hồ thủy điện tại Đại Ninh sẽ được dẫn vào một 
con đường hầm đục xuyên núi, đường hầm này dài 11,3 km, 
đường kính 4,5 m, hướng về Bình Thuận. Đây được coi là 
con đường hầm thủy điện dài nhất Việt Nam vào thời điểm 
thi công, nhưng đến nay danh hiệu này không còn nữa. Ở 
cuối miệng hầm, nước được dẫn vào một hố điều áp, sau đó 
chảy vào một đường ống thép, dài 1,8 km, đường kính 3,2 
m dẫn đến nhà máy sản xuất điện. Đường ống này khi vào 
nhà máy sẽ được phân thành 2 ống để quay 2 tua bin phát 
điện của 2 tổ máy.

Theo ông Tuấn, về nguyên tắc, cả đường hầm và đường 
ống áp lực đều được tạo độ dốc để dẫn nước xuôi theo, tạo 
nên một cột nước từ cao đổ xuống để quay tua bin phát điện. 
Nếu so với Thủy điện Đa Nhim cũng của Lâm Đồng được 
xây dựng năm 1963 tại Đơn Dương thì cột nước ở đây khi 
đổ đèo Sông Pha xuống vùng đất Ninh Thuận đạt độ cao 
khoảng 800 m nên hiệu suất sản xuất điện của nhà máy này 
rất cao. Trong khi đó, cột nước của Thủy điện Đại Ninh khi 
đổ chỉ đạt mức 670 m, thấp hơn Đa Nhim, nhưng hiệu suất 
sản xuất điện cũng rất tốt.

Tại nhà máy sản xuất điện dưới chân đèo Đại Ninh, chúng 
tôi được Quản đốc phân xưởng Phùng Văn Chuẩn đưa đi 
thăm nhà máy. Tại Phòng Kiểm soát, tất cả hoạt động của 
thủy điện đều được tích hợp và hiển thị qua hệ thống màn 
hình cùng các thông số đi kèm. Điểm đặc biệt, nếu so với 
các tổ máy tại Thủy điện Đa Nhim với hệ thống tua bin trục 
ngang nên phát ra âm thanh khá ồn thì 2 tổ máy nơi đây với 
công nghệ mới bằng trục đứng nên tiếng ồn giảm đi rất nhiều. 

Cũng nói thêm rằng, lượng nước từ 2 tổ máy nơi đây khi 
ra khỏi nhà máy được dẫn vào một hồ nhỏ phía dưới và do 
vẫn còn độ cao đủ để tạo áp lực nước nên tiếp tục được tận 
dụng để phát điện cho Thủy điện Bắc Bình của Bình Thuận 
được xây phía dưới với công suất 33 MW.

° Màu xanh cho những vùng khô hạn
Cùng với việc dùng sức nước để phát điện, nhiều nhà máy 

thủy điện của Lâm Đồng, trong đó có Thủy điện Đại Ninh 
lâu nay còn có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nữa, đó là 
đưa nước về với các vùng khô hạn ở các tỉnh Ninh Thuận và 
Bình Thuận phục vụ cho nông nghiệp và dân sinh.

Với lượng mưa lớn, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 
khoảng 60 sông, suối có chiều dài trên 10 km; có trên 
400 công trình thủy lợi và có 29 công trình thủy điện 
đang vận hành với tổng công suất khoảng 1.526,8 MW, 
dung tích hồ chứa trên 3 tỷ m3. Trong số này có 2 hồ 
chứa nước trên địa bàn tỉnh nhưng nhà máy thủy điện đặt 
ở các tỉnh lân cận, đó là hồ Đa Nhim tại Đơn Dương với 
nhà máy thủy điện đặt tại huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 
và hồ Đại Ninh thuộc huyện Đức Trọng nhưng nhà máy 

thủy điện đặt tại xã Phan Lâm, Bắc Bình, Bình Thuận. 
Theo Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng, lượng nước 

xuống Ninh Thuận thông qua Thủy điện Đa Nhim với lưu 
lượng phát điện lớn nhất là 39,25 m3/giây. Còn Thủy điện 
Đại Ninh cũng đưa nước xuống Bình Thuận với lưu lượng 
lớn nhất là 55,4 m3/giây. Tổng tiền thuế tài nguyên nước của 
tỉnh từ năm 2017 đến năm 2022 là 268 tỷ đồng, trung bình 
mỗi năm Lâm Đồng thu từ 40 - 50 tỷ đồng.

Để dễ hình dung hơn con số dòng chảy này, theo ông Trần 
Quốc Anh, mỗi năm Thủy điện Đại Ninh thông qua đường 
ống dẫn nước, hay có thể gọi là con sông nhân tạo này, đưa 
khoảng 600 triệu m3 nước sau khi phát điện cung cấp cho gần 
30 nghìn ha đất nông nghiệp trong một vùng rộng lớn của 
huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc của Bình Thuận.

Hiệu quả từ nguồn nước tưới tiêu này trông thấy rất rõ. 
Hai huyện vùng sâu Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc với 
những vùng đất nghèo, khô hạn có lượng mưa rất thấp 
hằng năm, nay đã thay da đổi thịt. 

Dòng nước mát từ Lâm Đồng đưa xuống đã góp 
phần không nhỏ trong việc phủ xanh cả một vùng 
rộng lớn dưới chân đèo Đại Ninh, đến tận những 
cánh đồng phía xa hướng về TP Phan Thiết. Nước 
không chỉ mang lại ánh sáng mà còn là niềm hy 
vọng đổi đời cho biết bao người dân sống nhờ vào 
nông nghiệp nơi đây. 

Từ nguồn cấp nước ổn định, các địa phương có thể 
thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cây trồng, nâng 
cao giá trị đất đai và thu nhập. 

Từ Nhà máy Thủy điện Đại Ninh, chúng tôi đã cùng đi 
thăm đập thủy lợi Sông Lũy cách đó không xa, trên địa bàn 
xã Phan Lâm và Phan Sơn của huyện Bắc Bình. Đây là một 
công trình thủy lợi rất lớn, dung tích thiết kế khoảng 100 
triệu m3 nước, trong đó dung tích hữu ích khoảng 95,8 triệu 
m3, được khởi công từ đầu năm 2019 và đưa vào tích nước 
từ cuối năm 2020. Với việc xây dựng đập thủy lợi Sông 
Lũy, nước từ Nhà máy Thủy điện Đại Ninh sẽ dẫn trực tiếp 
về đây tích nước để Bình Thuận có thể điều phối nước theo 
nhu cầu, nhất là trong các tháng mùa khô.

Trên đường về lại Lâm Đồng, trời vẫn tiếp tục mưa, tôi 
cũng đưa tay ra hứng những hạt nước mưa. Tôi biết, với 
những người làm thủy điện như ông Anh, ông Tuấn, mỗi 
giọt mưa trên tay đều báo hiệu cho những mùa vàng, một 
giọt trên tay nhưng cả một lưu vực rộng lớn trong tỉnh Lâm 
Đồng khi mưa xuống đó sẽ có bao nhiêu lượng nước tiếp 
tục về hồ chứa. Ngồi với tôi trên xe, ông Anh nói rằng, 
Thủy điện Đại Ninh luôn cùng tỉnh Lâm Đồng phối hợp 
tốt trong công tác giữ rừng. “Thủy điện bền vững chỉ khi 
thượng nguồn giữ rừng được” - ông Anh nhấn mạnh.
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NGỌC NGÀ



 NGUYỄN NGHĨA 

Nhiều người nói rằng, Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi 
cảnh đẹp và khí hậu trong lành, mát mẻ nên dễ làm 
người ta yêu thích . Thế nhưng với tôi, Đà Lạt nếu như chỉ 
mát mẻ và trong lành thôi thì không thể làm du khách 
yêu mến và đắm say đến thế. Thành phố này ngay từ khi 
hình thành cho đến tận ngày nay luôn dựa vào văn hoá, 
nghệ thuật để phát triển song hành với du lịch, nên luôn 
có vị trí rất đặc biệt trong lòng người dân và du khách 
trong cả nước.

° Thành phố của văn hoá - nghệ thuật
Chủ trương đẩy mạnh và đa dạng hoá các sản phẩm du 

lịch, xã hội hoá các hoạt động văn hoá - nghệ thuật (VHNT) 
gần đây đã giúp du lịch của Đà Lạt thay đổi khá toàn diện. 
Thành phố ngày càng có nhiều hoạt động VHNT với thiết 
chế văn hóa theo phương thức xã hội hóa, nhiều sân khấu 
VHNT tư nhân ra đời và đang hoạt động thường xuyên, đầu 
tư có chất lượng chuyên môn cao gắn với hình ảnh và đặc 
điểm riêng của thành phố này, ngày càng tạo dựng được 
thương hiệu và nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên 
môn, người dân và du khách. 

Nếu như trước đây, đến Đà Lạt, khách du lịch chỉ có thể 
lòng vòng ở một số quán nho nhỏ hát cho nhau nghe đơn 
giản với giọng ca của một số ca sỹ người Đà Lạt, thì vài 
năm trở lại đây, người dân và du khách đã có nhiều sự lựa 
chọn đa dạng hơn, được tiếp cận nhiều cái mới, lạ, hấp dẫn. 

Thành quả là Đà Lạt đang dần lấy lại hình ảnh của 
một thành phố du lịch mang đậm dấu ấn của một 
thành phố văn hóa - nghệ thuật. 

Hàng loạt các không gian thuần nghệ thuật hay các điểm 
du lịch kết hợp với các hoạt động biểu diễn VHNT chuyên 
nghiệp như: Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi, Mây Lang 
Thang, Cù Rú Chá, Stop and Go Art Space, Hey Storm 
art space,… đã góp phần tạo ra những góc phố đậm chất 
VHNT. Hàng đêm, vào mỗi dịp cuối tuần, tại những địa 
điểm này, hàng trăm, hàng nghìn lượt khán giả khắp nơi 

đã nô nức đến xem, thưởng thức những giá trị văn hóa tinh 
thần mang tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao của những nghệ 
sĩ nổi tiếng ở khắp mọi miền đất nước và cả nước ngoài. 
Sau những giờ tham quan, khám phá, ngắm cảnh đẹp thiên 
nhiên, du khách có thể hít hà không khí se lạnh, bên ly 
nước bốc khói để lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được 
những nghệ sỹ, ca sỹ tài ba trình diễn tại các điểm. Với 
những người yêu thích tranh, ảnh thì có thể dạo chơi bên 
những cung đường, những căn biệt thự nhỏ để ngắm nhìn 
những bức tranh, ảnh nghệ thuật… 

Đà Lạt may mắn từng là nơi nhiều nghệ sỹ tài danh từng 
gắn bó và để lại những kỷ niệm, dấu ấn riêng của họ trên 
mảnh đất này. Đà Lạt cũng là nơi có nhiều không gian, 
chất liệu sáng tạo âm nhạc tranh, ảnh... hay, đẹp và độc 
đáo. Hiện nay, thành phố có nhiều người trẻ đã, đang chơi 
nhạc, sáng tác các loại hình nghệ thuật khác như một phần 
cuộc sống của họ. Trong đó, âm nhạc là thế mạnh của Đà 
Lạt khi so với nhiều lĩnh vực khác trong 7 lĩnh vực thuộc 
tiêu chí Thành phố sáng tạo của UNESCO, như ẩm thực, 
thủ công và nghệ thuật... Những không gian như Mây 
Lang Thang, Cù Rú bar, Căn nhà xưa, Bossa, Hayla... đã 
và đang tạo cho thành phố sự sôi động, đa dạng về VHNT, 
góp phần nâng cao chất lượng du lịch của thành phố.

° Những điểm sáng
Đã xuất hiện nhiều không gian nghệ thuật phong phú, 

bao quát từ văn hoá dân tộc đến nhiều khía cạnh đa dạng 
của đời sống đương đại, nhưng cá nhân tôi khá ấn tượng 
với Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi của Nguyễn Trung 
Hiền và cộng sự. Hiền là một chàng trai sinh ra và lớn 
lên ở TP Đà Lạt. Sau một thời gian trải nghiệm công việc 
khác nhau ở các thành phố lớn, năm 2016, Hiền trở về Đà 
Lạt và thành lập Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi. Các 
hoạt động của Phố Bên Đồi có tính liên ngành, đa lĩnh 
vực nhưng đậm chất khoa học, nghệ thuật, chú trọng đến 
giá trị văn hoá địa phương. Nguyễn Trung Hiền cho biết, 
anh mong muốn kiến thiết những giá trị mới trên cơ sở kế 
thừa những yếu tố đã định vị chất riêng của Đà Lạt trước 
đây để xây dựng Đà Lạt thành điểm đến văn hóa, nghệ 
thuật không chỉ của cả nước mà của Đông Nam Á. Và suốt 
thời gian qua, Phố Bên Đồi đã nỗ lực tìm kiếm tài trợ, vận 
dụng các mối quan hệ để kết nối được với những nghệ sĩ, 
chuyên gia trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật nổi tiếng cả 
trong nước và quốc tế. Phố Bên Đồi tham vọng không chỉ 
tạo ra một điểm đến về VHNT mà còn là nơi có thể chia 
sẻ những góc nhìn, hỗ trợ, cất cánh cho các thế hệ trẻ tìm 
thấy tình yêu, đam mê trong nghệ thuật, từ đó nâng cao giá 
trị của văn hoá, con người Đà Lạt.

“Đà Lạt nổi tiếng về du lịch, nhưng nó cần được tái 
định vị về mặt thương hiệu để trở thành một điểm đến 
về văn hóa và giáo dục. Khi học tập và đi làm việc ở 
châu Âu, tôi nhận ra Đà Lạt có rất nhiều điểm chung 
với các thành phố này về khí hậu, con người hiền hòa, 
cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái kiến trúc, tiềm 
năng văn hóa, nhưng Đà Lạt chưa biến được tiềm năng 
này thành động lực phát triển mạnh mẽ. Vì thế, với 
mục tiêu trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO 
như một bước đi tất yếu, Đà Lạt nên tập trung phát 
triển theo hướng giáo dục, sáng tạo. Đó cũng là chiến 
lược phát triển bền vững của các thành phố sáng tạo 
khác trên thế giới. Phải làm sao để mỗi người khi đến 
với Đà Lạt sẽ có nhiều trải nghiệm văn hóa phong phú 
và sâu sắc hơn như tham quan các không gian nghệ 
thuật, xem phim, nghe nhạc, tìm kiếm cảm hứng sáng 
tác”, Nguyễn Hiền chia sẻ.

Mây Lang Thang cũng là một điểm sáng nổi lên và 
nhận được sự yêu mến của nhiều du khách và người dân 
Đà Lạt. Khác với Phố Bên Đồi, Mây Lang Thang chọn 
hướng đi khác nhưng cũng rất VHNT. Nơi này gắn liền 
hoạt động du lịch với biểu diễn âm nhạc hiện đại, nhắm 
đến sự cân bằng mang tính giải trí của tầng lớp nghe 
nhạc phổ thông, bắt kịp xu hướng (trend) của đại chúng. 
Điều đáng trân trọng là Mây Lang Thang vốn hình 
thành từ một homestay nhưng lại làm nên tên tuổi bằng 
những đêm nhạc chuyên nghiệp và đẳng cấp được đông 
đảo du khách và người dân yêu thích. Mọi người thích 
đến nơi đây để nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng những 
đêm nhạc trên mây đẹp tuyệt vời sau một tuần làm việc 
căng thẳng.

Kim Ngân, 45 tuổi, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh 
chia sẻ: “Rất thú vị là gần đây, không khí VHNT ở Đà 
Lạt đã trở lại rất đa dạng, hấp dẫn. 20 năm trước, lên 
thành phố chỉ nghỉ ngơi, đi dạo vòng quanh hồ Xuân 
Hương, chợ Đà Lạt, thác Cam Ly thì nay Đà Lạt phát 
triển rất nhanh, nhiều điểm du lịch mới đa dạng hơn, 
nhiều không gian VHNT hơn, từ cổ điển đến phổ thông 
đại chúng. Điều này giúp tôi cảm nhận sâu hơn về thành 
phố này”. 

Khát vọng của những người đã hình thành nên Phố 
Bên Đồi, Stop and Go Art Space, Hey Storm art space, 
Mây Lang Thang... thành phố du lịch này sẽ định vị về 
VHNT và đáng sống. Tuy nhiên, những người làm nghệ 
thuật, làm văn hoá, yêu Đà Lạt đều có chung một quan 
điểm rằng: “Con đường phía trước còn nhiều dư địa 
nhưng cũng đầy thách thức, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, 
tạo điều kiện để thúc đẩy từ chính quyền và các ngành 
liên quan”.

Đà Lạt 
miền đất thăng hoa

Không gian âm nhạc Mây Lang Thang. Góc biểu diễn âm nhạc cổ điển ở Phố Bên Đồi.

Góc biểu diễn âm nhạc cổ điển ở Phố Bên Đồi.
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 Tùy bút: NGUYỄN NGỌC PHÚ 

S inh thời, cứ mỗi mùa xuân đến, Bác Hồ kính yêu lại 
có thơ chúc Tết quân và dân cả nước. Mỗi áng thơ 
xuân đều có tính dự báo với tầm nhìn chiến lược 
sâu sắc mang một ý nghĩa lớn lao. Cách đây 60 

năm (năm Quý Mão 1963) lúc cả nước ta đang tiến hành cuộc 
kháng chiến chống Mỹ ác liệt, lời thơ chúc Tết của Bác ngắn 
gọn nhưng toát lên một khí thế mới: “Mừng năm mới - Cố 
gắng mới - Tiến bộ mới - Chúc Quý Mão là năm nhiều thắng 
lợi…”. Ba chữ “mới” liên tục như một điệp khúc reo vang 
niềm lạc quan với thế chủ động và tự tin biết bao. Năm nay, 
2023, tinh thần ấy, dự cảm ấy của Bác Hồ kính yêu dù người 
đã đi xa vẫn còn vẹn nguyên. Mùa xuân biểu tượng cho một vẻ 
đẹp thanh tân tươi trẻ, dạt dào sức sống mới không chỉ thiên 
nhiên rạo rực mà cả lòng người hân hoan, cây cối đâm chồi 
nảy lộc, lòng người phấn khởi, dựng xây đất nước, bảo vệ Tổ 
quốc vững chắc, đưa lại những giá trị mới khơi dậy ý chí tự lực 
tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.

Điểm lại các hoạt động chính trị xã hội trong năm 2022 có 
thể nhận thấy cụm từ “Khơi dậy khát vọng phát triển” được 
nhắc đến rất nhiều trong các văn kiện, nghị quyết. Chủ đề Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ: Tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, 
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Phải khẳng định rằng, 
trong bối cảnh hiện nay như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đã nhấn mạnh: “Đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và 
uy tín quốc tế như ngày nay” thì đây là khát vọng chính đáng 
của cả dân tộc ta khi hai tiếng Việt Nam vang lên trên các diễn 
đàn quốc tế với bao niềm tin và có đủ cơ sở tin cậy hợp tác phát 
triển. Khát vọng có nghĩa là mong muốn làm được, đạt được 
những điều lớn lao, tốt đẹp cho bản thân, cho cộng đồng, rộng 
hơn là cho cả quê hương, đất nước. Trong suốt cuộc đời hoạt 
động chính trị của mình, Hồ Chí Minh luôn khát vọng đất nước 
phồn vinh, dân tộc hạnh phúc. Từ khi ra đi tìm đường cứu nước, 
Bác Hồ luôn mang một khát vọng lớn lao: “Tôi chỉ có một ham 
muốn, ham muốn tột bậc là làm sao nước ta được hoàn toàn 
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có 
cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Cho đến trước lúc 
đi xa, Di chúc của Người cũng để lại một khát vọng tột bậc đó 
là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, và góp phần xứng đáng vào cách mạng thế giới”. 

Năm 2022 là một năm quan trọng, năm thứ 2 thực hiện nghị 
quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, năm khẳng định những nỗ lực 
vươn lên của đất nước và dân tộc ta sau những khó khăn, thách 
thức vừa đi qua đại dịch COVID-19; năm thể hiện sức mạnh nội 
sinh to lớn của đất nước của từng người dân đất Việt, năm mà 

có sức mạnh tiềm tàng “mãnh hổ” (năm Nhâm Dần), sức mạnh 
đó là sự tổng hợp nhiều yếu tố trong đó có mạch nguồn văn hóa 
của dân tộc. Văn hóa gắn liền với hưởng thụ và hạnh phúc của 
Nhân dân. Văn hóa góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu 
nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển 
đất nước. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hóa 
dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển xây dựng con người 
Việt Nam từng bước trở thành trung tâm chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội. Con người Việt Nam trong suốt một nghìn năm 
Bắc thuộc, các thế lực phong kiến Trung Hoa luôn tìm cách 
Hán hóa dân tộc Việt Nam. Song với sức mạnh của niềm tin và 
nòi giống “Con Rồng, cháu Tiên” cộng đồng cư dân Việt đã 
kiên trì, bền vững đấu tranh để giữ lấy “hồn quốc”. Đó là hình 
ảnh người phụ nữ Việt Nam - Triệu Thị Trinh với câu nói đầy 
hào khí: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, 
chém cá Kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, 
cởi ách nô lệ…” như là một minh chứng cho tinh thần bất khuất 
và khát vọng độc lập dân tộc. Dưới thời Lê, Lê Lợi và Nguyễn 
Trãi được quân dân một lòng tin tưởng đồng lòng đi theo bởi 
tinh thần “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” và ý chí kiên định 
“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường 
bạo”. Người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ (vua Quang Trung) 
phất cờ khởi nghĩa với khí thế quyết tâm: “Đánh cho để dài tóc/ 
Đánh cho để đen răng” giữ lấy mạch nguồn hồn cốt khí phách 
ngàn đời truyền thống, tập quán, tập tục dân tộc. Và sau này, 
đến thời đại Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu đã kế thừa và đúc 
kết, phát huy cao độ ý chí tự lực: “Đem sức ta mà giải phóng 
cho ta” và: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Tinh thần 
khát vọng ấy càng được bồi đắp, càng được phát triển, càng 
được tôn vinh, càng được khơi dậy không chỉ trong mạch nguồn 
văn hóa truyền thống mà kể cả trong cả lĩnh vực xây dựng 
kinh tế, xã hội bảo vệ trọn vẹn chủ quyền Tổ quốc thân yêu của 
chúng ta. Khát vọng dân tộc có một vai trò rất quan trọng, nó là 
động lực trọng tâm tạo nên sức mạnh vô song. Khát vọng dân 
tộc nếu được định hướng và hình thành dựa trên những đường 
lối và chủ trương đúng đắn sẽ trở thành nguồn năng lượng nội 
sinh tiềm tàng và sống động cho toàn bộ quá trình phát triển. 
Khát vọng dân tộc thể hiện nhu cầu ước vọng của Nhân dân 
trong suốt chiều dài và tiến trình lịch sử của đất nước. 

Khát vọng mùa xuân chính là sự khơi dậy sức xuân, sức trẻ, 
sức mới. Tiềm năng của mùa xuân là trữ lượng tiềm ẩn, qua 
một mùa đông giá buốt, bao sức sống, sự sống âm thầm tích 
nhụy, hút nhựa của phù sa đất đai làng mạc, phù sa của khí 
trời mát mẻ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa… Những trữ lượng ấy 
đã đâm chồi nảy lộc thiết tha, đã bừng sáng nhạy bén rạng rỡ, 
đã vươn thẳng, vươn cao, lan tỏa một sức sống kỳ diệu, cộng 
hưởng với lòng người phơi phới. Đó là mối giao cảm, đồng 
cảm, mối liên kết của tình bao dung nhân ái. Có thể nói, trong 
những lúc khó khăn nhất, đứng trước bao thử thách cam go 
nhất thì tình nghĩa đồng bào càng thắm thiết biết bao. Nhất là 

khi trải qua đại dịch COVID-19, trải qua bao cơn bão lũ lụt 
tràn vào dãi đất thân yêu đất nước thì “Người trong một nước 
phải thương nhau cùng”. Có lẽ, cái chữ “thương” tụ hội, sẻ 
chia, cảm thông, từ bầu sữa ca dao ngọt ngào: “Bầu ơi thương 
lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” 
nuôi lớn dậy những tâm hồn cao cả để rèn những ý chí kiên 
cường. Cội nguồn truyền thống sâu xa ấy chính là điểm tựa, là 
bệ phóng cho khối đoàn kết dân tộc có một hệ giá trị mới, một 
năng lượng mới, một tinh thần mới đó là: Khát vọng phát triển!

Khát vọng phát triển bắt đầu từ một “Nông thôn mới”. Cũng 
lũy tre, ngõ xóm ấy, cũng lối chợ họp sớm hôm, cũng láng giềng 
khi “tối lửa tắt đèn” nhưng gương mặt nông thôn đã bừng lên, đã 
sáng lên, đã chan hoà, đã kích hoạt bao cảm hứng về một nội lực 
mới trong lòng mỗi người, trong mỗi xóm thôn với “điện, đường, 
trường, trạm” không chỉ là mô hình đồng nhất phát triển mà còn 
là nguyện vọng khát khao hiện thực đổi mới trong cách thức kiến 
trúc lại một đời sống mới, chất lượng sống mới cao hơn, toàn 
diện hơn. Con đường sáng mùa xuân đã được mở ra những đại 
lộ không chỉ là đường cao tốc giao thông mà còn có những đại lộ 
mới, cao tốc mới, sức phát triển mới trong tầm nhìn định hướng 
của mỗi người của mỗi nhà, mỗi xóm thôn, làng bản nâng lên một 
tầm cao mới. Khát vọng phát triển lan rộng và tỏa sáng đến với 
những vùng cao, miền núi xa xôi hẻo lánh. Những ngày hội truyền 
thống mang bản sắc dân tộc, ngày hội “Tết Độc lập” với bao sắc 
màu sắc áo thổ cẩm đan cài ríu rít tưng bừng trong những điệu 
múa sạp, và gần đây điệu múa xòe Thái đã được Tổ chức Văn 
hóa thế giới UNESCO vinh danh. Có một biên giới vững chắc, có 
một biên cương vững chãi không chỉ ở cương vực đất đai, sông 
núi Tổ quốc mà ở ngay trong thành trì của lòng người, tình người. 
Đó chính là những cột mốc bền bỉ và bền vững.

Sáng xuân này khi trên biên giới hoa mơ, hoa mận nở trắng 
xóa tinh khiết và trong trẻo thì ở ngoài đảo khơi xa sóng gió 
biển khơi, những trái bàng vuông đã bắt đầu lặng lẽ tụ quả bên 
chiến hào của các chiến sỹ canh phòng giữ đảo. Thiên nhiên 
luôn là người bạn đồng hành, thiên nhiên là hình bóng đất mẹ 
thân thương, thiên nhiên là một phần hình hài đất nước thật 
gần gũi biết bao. Thiên nhiên đã khơi dậy mối đồng cảm gắn 
bó với đất đai, con người khi cây cối ra hoa, kết trái phát triển 
theo quy luật tự nhiên. Đó cũng chính là động lực để thôi thúc 
phát huy cao độ sức mạnh tiềm ẩn của con người bằng ý chí 
nghị lực, bằng tri thức khoa học sáng tạo, bằng tình cảm chan 
chứa thiết tha với tình làng nghĩa nước. Các công trường, 
xưởng máy reo vang nhịp điệu hăng say lao động với ánh lửa 
hàn chấp chới như sao sa, như chùm pháo hoa ngày hội. Các 
đường băng mở rộng cho những cánh bay đến với mọi miền 
Tổ quốc và bạn bè quốc tế. Đó chính là nhịp điệu của mùa 
xuân, sức xuân, sức sống mới. Và trong những giây phút thiêng 
liêng chuẩn bị đón mừng năm mới, ta như được nghe vọng lại 
lời chúc Tết của Bác Hồ kính yêu bởi tiếng Người là tiếng vọng 
của non sông: “Bác Hồ gọi ấy là mùa xuân đến”.

Sắc xuân. Ảnh: Hiệp Nguyễn
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Xuân Quý Mão

Về nơi đầu nguồnVề nơi đầu nguồn
PÁC BÓPÁC BÓ

 ĐOÀN MINH PHỤNG 

Về nơi “đầu nguồn” Pác Bó vào dịp cuối năm, chúng 
tôi được nghe, tìm hiểu kỹ hơn về một giai đoạn hoạt 
động cách mạng của Bác Hồ kể từ khi Người trở về Tổ 
quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân 
tộc. Về Pác Bó, chúng tôi còn được đắm mình trong 
bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của núi rừng Đông 
Bắc - Cao Bằng trùng điệp. 

° Ngược dòng lịch sử...
Đầu năm 1941, Bác Hồ từ Trung Quốc trở về nước và ở 

tại nhà ông Lý Quốc Súng, sau đó chuyển vào hang Cốc 
Pó (Pác Bó), hang Lũng Lạn và lán Khuổi Nặm. Tại đây, 
từ ngày 10 đến 19/5/1941, đã diễn ra Hội nghị Trung ương 
Đảng lần thứ 8 (Khóa I). Hội nghị đã nhận định rõ tình hình 
trong nước và thế giới, quyết định thành lập Mặt trận Việt 
Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển chiến tranh 
nhân dân, tiến đến khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 
trong cả nước. Và, cũng tại lán Khuổi Nặm II, Bác đã thành 
lập Báo Việt Nam độc lập. Ngày 22/12/1944, tại rừng Trần 
Hưng Đạo, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân 
ra đời, gồm 34 chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp. Trong giai đoạn này, Bác Hồ đã biên soạn 
nhiều tài liệu như: Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, Cách 
đánh du kích, Điều lệ Đảng, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu 
quốc, Thanh niên cứu quốc và đặc biệt là biên soạn bức 
thư Kính cáo đồng bào (ngày 6/6/1941), kêu gọi toàn dân 
đoàn kết đánh kẻ thù chung là thực dân Pháp, phát xít Nhật 
và Việt gian, giành độc lập, tự do. Ngày 4/5/1945, Bác Hồ 
cùng đoàn cán bộ rời Pác Bó về Tân Trào (Tuyên Quang) để 
chỉ đạo, tập hợp quốc dân tham gia tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền trong cả nước, khai sinh ra nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945), nay là nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Khi nhắc đến Pác Bó, người ta thường nhớ đến nơi 
đây là điểm dừng chân của Bác Hồ sau 30 năm 
bôn ba tìm đường cứu nước trở về, Bác chọn nơi 
này làm nơi ở và làm việc, lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam. 

Tuy nhiên, bên cạnh là một quần thể di tích, ở vùng này 
còn sở hữu một vẻ đẹp như nhiều người đã ví rằng “như 
chốn bồng lai tiên cảnh”, là nơi “non xanh, nước biếc, rừng 
thẳm, đất thiêng”, cảnh vật hữu tình, nên thơ, hùng vĩ, người 
dân chất phác, hiền lành, thuần hậu, đầy tình yêu quê hương, 
đất nước. Ngày nay, nơi đây là một khu di tích lịch sử cách 

mạng cấp quốc gia đặc biệt của nước ta. Thuộc bản Pác Bó, 
xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Cụm di 
tích lịch sử khu vực đầu nguồn là Hang Cốc Pó (tiếng Nùng 
có nghĩa là “đầu nguồn”) rộng 80 m2, cửa hang chỉ vừa một 
người đi. Đây là nơi Bác và các đồng chí cán bộ cách mạng 
ở từ ngày 8/2/1941 đến trung tuần tháng 3/1941. Trong hang 
hiện còn một bộ bàn ghế mà Bác đã từng ngồi làm việc với 
các cán bộ cách mạng và dịch, biên soạn các tài liệu quan 
trọng. Các hiện vật còn lại trong hang, chúng tôi nhìn và 
nghe thuyết minh mà lòng dâng trào bao nỗi niềm xúc động. 
Mộc mạc đơn sơ là thế, mà Bác Hồ của chúng ta đã từng 
sống và làm việc và vạch ra bao chủ trương, đường lối cho 
Cách mạng Việt Nam như đã nói ở trên.

Chúng tôi thăm nhà ông Lý Quốc Súng, là ngôi nhà Bác 
Hồ đã ở khi mới trở về Tổ quốc (từ ngày 28/1 đến 7/2/1941). 
Ngôi nhà này được xây dựng khoảng năm 1937, theo kiểu 
nhà sàn ở địa phương. Và, hang Lũng Lạn, là nơi Bác ở và 
làm việc trong khoảng cuối tháng 3/1941. Hang rộng 50 m2. 
Cũng trong khu vực này, còn có hang Ngườm Vài rộng 80 
m2. Đặc biệt là suối Lê Nin, thời gian ở Pác Bó, Bác thường 
ngồi câu cá ở suối này. Cô gái Nùng tên Hạnh đi cùng chúng 
tôi trước khi giới thiệu nơi Bác ngồi câu cá bên dòng suối Lê 
Nin lúc rảnh việc, bảo rằng: “Nơi đây linh thiêng lắm, các cô 
chú cẩn thận lời nói, cử chỉ đấy ạ”. Tôi có ý định ngồi vào 
tảng đá Bác đã từng ngồi để chụp bức ảnh kỷ niệm, nhưng 
khi nghe Hạnh nói thế, tôi dừng ý định. Tuy nhiên, khi trở ra 
ngoài, chúng tôi cũng có được nhiều tấm hình bên dòng suối 
Lê Nin và dưới chân núi Các Mác. Suối Lê Nin dẫu đông đã 
về, đã bắt đầu những cơn mưa mùa, nhưng nước vẫn trong 
veo, xanh màu ngọc bích, nhìn rõ từng viên đá nhỏ tận đáy, 
những bầy cá trắng tung tăng bơi lội, rất thân thiện với khách 
xa; theo người dân ở đây, chỉ có suối Lê Nin mới có loài cá 
đặc biệt này sinh trưởng. Đến đâu trong Khu di tích Pác Bó, 
cũng để lại trong tôi bao điều lưu luyến, đặc biệt là nhớ về 
Bác, về những điều Bác dạy cán bộ, đảng viên mà ngày nay 
chúng ta đang học tập và làm theo.

Lán Khuổi Nặm, là nơi Bác ở lâu nhất. Ngoài lán đầu tiên 
ra, để đảm bảo an toàn cho Bác, các đồng chí cán bộ đã làm 
thêm cho Người hai lán nữa (lán Khuổi Nặm II và III). Lán 
Khuổi Nặm có địa thế rất thuận lợi, nằm ngay ở cửa rừng, 
được che kín, bên ngoài nhìn vào không phát hiện được, 
nhưng ở bên trong quan sát ra thì rất rõ, khi có động tĩnh 
có thể rút lui, ngược dòng Khuổi Nặm qua mốc 109 sang 
Trung Quốc an toàn. Lán được dựng theo kiểu nhà sàn của 
người địa phương, với 2 gian nhỏ, có diện tích 12 m2. Hang 
Slí Điếng và hang Diêm Tiêu, là địa điểm được Bác sử dụng 
làm hòm thư bí mật, giai đoạn 1941-1945. Với những giá 
trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt của Khu di tích, 
ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp 

hạng Di tích lịch sử Pác Bó là Di tích Quốc gia đặc biệt. 

° Đây suối Lê Nin, kia núi Mác
Bác về Pác Bó, ở nơi đây, đứng trước một phong cảnh 

thiên nhiên tươi đẹp, trước các đồng chí và quần chúng Nhân 
dân cùng chung lý tưởng, trong lòng bậc vĩ nhân lại chan 
chứa một tâm hồn thi sĩ. Người vô cùng dạt dào xúc cảm 
và đã làm nên một bài thơ tuyệt tác với tiêu đề Pác Bó hùng 
vĩ: Non xa xa, nước xa xa/ Nào phải thênh thang mới gọi là/ 
Đây suối Lê Nin, kia núi Mác/ Hai tay gây dựng một sơn hà. 

Người đã đặt tên cho con suối Yang trước cửa hang Cốc 
Pó là suối Lê Nin, đặt tên cho núi Phja Tào là núi Các Mác, 
bởi chủ ý của Bác là chỉ theo đường của Các Mác, của Lê 
Nin chỉ dẫn mới đi đến tự do độc lập, bởi thế Người viết: 
“Đây suối Lê Nin, kia núi Mác”, tư tưởng của Mác cao ngất 
như ngọn núi, tư tưởng của Lê Nin như suối nguồn, đó là tư 
tưởng tiến bộ của loài người, là chân lý cách mạng. Từ lý 
luận khoa học đó sẽ tạo ra ý chí và hành động cách mạng cho 
Đảng ta, cho Nhân dân ta, và từ đó Người viết câu kết của 
bài thơ: Hai tay gây dựng một sơn hà. Người tin tưởng như 
thế và Người đã xây dựng lên, truyền cả niềm tin ấy vào các 
đồng chí của mình, vào quần chúng Nhân dân của mình. 

Bác còn có “Tức cảnh Pác Bó”: Sáng ra bờ suối, tối vào 
hang/ Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng/ Bàn đá chông chênh 
dịch sử Đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang. Đọc lịch sử, 
đọc các tư liệu, và giờ đây khi đến tận “nguồn cội”, tôi càng 
hiểu biết thêm, ngày ấy Bác hoạt động ở Pác Bó vô cùng gian 
nan, đầy hiểm nguy. Theo các tài liệu lịch sử đã ghi và các 
nhân chứng kể lại, ngày về thăm Pác Bó sau 20 năm xa cách, 
Người vẫn đi bộ từ Đôn Chương vào, cho dù tuổi Bác đã cao 
(71 tuổi), sức khỏe đã giảm sút, nhưng đến Pác Bó, Người 
vẫn giàu cảm xúc, vẫn lối làm thơ hồn nhiên, trong sáng, giản 
dị, Người đã ghi lại một chặng đường lịch sử gian nan mà có 
hậu: Hai mươi năm trước ở hang này/ Đảng vạch con đường 
đánh Nhật Tây/ Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu/ Non sông 
gấm vóc có ngày nay. Hai mươi năm trước, Người ở đây rất 
gian khổ, song từ nơi đây, Người với Đảng, với Nhân dân đã 
làm nên chiến thắng, giang sơn gấm vóc đã về ta. Lời thơ của 
Bác như là một sự tổng kết, một ghi chép về lịch sử đáng trân 
trọng, tự hào cả về quá khứ, hiện tại và hướng tương lai.

Giờ đây, đọc lại những vần thơ của Bác sáng tác ở Pác Bó, 
chúng ta vẫn thấy sự hồn nhiên, tự tại, hào sảng, khoan thai, 
thi vị ở các câu thơ của một bậc thi sĩ - vĩ nhân. Nghe kể về 
Bác khi Người ở và làm việc ở Pác Bó những năm tháng còn 
gian nan khổ cực, để rồi luôn nhớ Bác, ghi sâu công ơn trời 
biển của Bác, nguyện học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách của Bác để cùng nhau góp sức xây dựng cho đất nước, 
quê hương chúng ta ngày càng đổi mới, tươi đẹp, như lúc 
sinh thời Người vẫn hằng mong ước.

Di tích nơi Bác Hồ thường ngồi câu cá sau những buổi làm việc. Ảnh: Tư liệu
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Nghệ nhân đẽo tượng gỗ trong Triển lãm Thiên đường Tây Nguyên.

 TRIỀU KA 

Ấy là đường hướng mà những người con của Tây 
Nguyên như nhạc sĩ Krajan Dick, nhạc sĩ Krajan Plin đã 
làm và ca sĩ Krajan K’Druynh, nhạc công Roda Nai Vi 
đang, sẽ tiếp tục theo đuổi.

1. Trở về văn hóa nguồn cội là hành trình khao khát 
thẩm nhận các giá trị văn hóa cội nguồn, khơi dậy vẻ đẹp nội 
sinh, nhằm tìm ra con đường đi phù hợp cho nền văn hóa 
Tây Nguyên trong thế giới đương đại. Sự khát khao đó, luôn 
vang động, cồn cào, âm ỉ trong thẳm sâu tiềm thức nhạc sĩ 
Krajan Dick. “Tây Nguyên mãi là mạch nguồn cảm hứng cho 
nhiều sáng tác của tôi. Nơi đây, không chỉ có âm thanh cồng 
chiêng, còn có cả những điệu ru, những câu kể sử thi, những 
váy áo thổ cẩm tưng bừng sắc màu, những điệu múa uyển 
chuyển rung rinh đất mẹ...”, anh chia sẻ. Trên hành trình theo 
dấu chân cha ông, nhạc sĩ Krajan Dick nhận thấy, chính sự 
phong phú về sắc tộc, cùng địa bàn cư trú và hình thái kinh 
tế, làm nên tính đa dạng của văn hóa Tây Nguyên. Các sắc 
tộc bản địa ở đấy đã trỉa cắm trên quê xứ mình một nền văn 
hóa cực kỳ đặc sắc, cả hữu thể và vô thể. Thế rồi, anh chú 
tâm gom nhặt các giá trị văn hóa ấy của cha ông, biến chúng 
thành tư liệu, thành bối cảnh, thành nguồn cảm hứng và sáng 
tạo nên những sản phẩm du lịch từ di sản văn hóa bản địa 
Tây Nguyên. Nhạc sĩ Krajan Dick đã thành lập các đội cồng 
chiêng ngay tại quê nhà - dưới chân núi mẹ Lang Biang - để 
góp phần quảng bá nét đặc sắc trong âm nhạc cồng chiêng, 
kết hợp với văn hóa ẩm thực, cùng các tập tục của người 
K’Ho đưa đến với du khách trong và ngoài nước. Anh còn là 
một nhà khảo cứu văn hóa, một nghệ nhân cồng chiêng, một 
nhạc sĩ với một số ca khúc được công chúng mến mộ.

2. Theo một cách trẻ trung và hiện đại, nhạc sĩ Krajan 
Plin cũng biến di sản văn hóa bản địa K’Ho thành tài sản 
phục vụ du lịch tại thị trấn Lạc Dương. Có điều, cái gọi là 
bản sắc tộc người đã không còn ám ảnh anh tới mức cực 
đoan bởi việc truy tìm căn cước người K’Ho, hay sự hiện 
hữu của mỗi cá nhân người K’Ho trong xã hội đương đại 
nữa. Ở cách làm của nhạc sĩ Krajan Plin, biên độ và trường 
độ văn hóa Tây Nguyên đều được mở rộng với sự kết hợp 
đa văn hóa, liên văn hóa, chứ không chỉ gói gọn trong thuật 
ngữ bản địa đến tận gốc rễ. Đơn cử cho việc mở rộng biên 
độ và trường độ văn hóa Tây Nguyên của anh, thử nhìn qua 
phương cách Krajan Plin sử dụng âm nhạc cồng chiêng vào 
hoạt động du lịch sẽ rõ. Anh đã biết mở rộng biên độ giao 
lưu với thế giới bên ngoài, biết ứng dụng tiện nghi công nghệ 
hiện đại vào đời sống biểu diễn, biết tìm kiếm những ngôn 
ngữ biểu đạt mới, biết dung hợp những thứ tưởng chừng như 
không thể dung hợp. Tuy vậy, Tây Nguyên trong sâu thẳm 
con người nhạc sĩ Krajan Plin vẫn là một Tây Nguyên chân 
mộc, thô ráp, xa xăm. Chất điệu ấy, anh thể hiện rõ trong các 
ca khúc K’Bing ơi, Giữ ấm bếp hồng...

3. Cùng trở về nguồn cội văn hóa Tây Nguyên nhưng 
bằng một trải nghiệm riêng, ca sĩ Krajan K’Druynh, giọng 
ca lọt vào vòng chung kết Chương trình Tìm kiếm tài năng 
Việt - Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 - năm 2013, đã sáng 
tạo nên mô hình kinh doanh nghệ thuật mới, gắn với nhu cầu 
thị trường. Anh tâm niệm, phải làm sao cho du khách ai cũng 
hào hứng và thích thú khi tham gia trải nghiệm, khám phá về 
văn hóa Tây Nguyên. Ai đã đến rồi thì muốn đến nữa và lúc 
ra về phải vấn vương, lưu luyến. Muốn được như vậy, người 
tổ chức tour trải nghiệm cần tạo ra những câu chuyện phù hợp 

với thị hiếu của du khách, theo kiểu lấy di sản nuôi di sản. Đó 
có thể là trải nghiệm một câu chuyện văn hóa, cũng có thể là 
trực tiếp chế biến những món ăn dân dã cùng người bản địa, 
hoặc một trải nghiệm với nghệ nhân dệt thổ cẩm, hay xem 
nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng... Ca sĩ Krajan K’Druynh 
cho rằng, sinh cảnh của Tây Nguyên đã biến đổi nhiều. Vì 
thế, cách thức tổ chức tour trải nghiệm nghệ thuật trình diễn 
cồng chiêng phải khác xưa. Như trước đây, cồng chiêng chỉ 
được tấu khi dân bon có hội và không gian diễn tấu là ngoài 
trời. Nay, cồng chiêng đã được “giải thiêng” để tấu mỗi khi 
du khách có nhu cầu xem và hình thức sân khấu cũng không 
còn đơn giản một cách đơn điệu như trước kia nữa. Theo anh, 
ngôn ngữ cồng chiêng bây giờ phải là những ngôn ngữ động, 
múa xoang cũng phải tăng phần diễn hình thể, kết hợp những 
hoạt động tổng hợp để tăng giá trị của không gian sân khấu, 
giúp người xem có cảm giác gần gũi với cuộc sống hôm nay. 
Ấy là cách neo níu nguồn cội của ca sĩ Krajan K’Druynh, neo 
níu bằng cách sáng tạo thêm những yếu tố mới.

Trong khi đó, nhạc công Roda Nai Vi, Trung tâm Văn hóa 
Nghệ thuật Lâm Đồng, miệt mài chưng cất những tinh túy từ 
các di sản văn hóa bản địa Tây Nguyên, rồi đưa những giá trị 
văn hóa truyền thống Tây Nguyên trở về sống giữa cộng đồng. 
Những âm thanh Tây Nguyên do chị tạo ra đều mang giọng 
điệu Tây Nguyên. Nó tự nhiên có như thể hồn vía Tây Nguyên 
cũng tự nhiên có trong con người nhạc công Roda Nai Vi vậy!

Coi việc thay đổi là cơ hội tốt để bảo tồn, gìn giữ các giá 
trị văn hóa quý báu của cha ông, những người con của Tây 
Nguyên đang nỗ lực phát triển sinh kế của mình từ chính di 
sản văn hóa bản địa. Đây là một hướng đi cần được khuyến 
khích, vì “các di sản chỉ có giá trị khi nó mang lại lợi ích cho 
cộng đồng, cho cuộc sống đương đại”.

Khơi mạch nguồn 
nội sinh Tây Nguyên

Tiếng trống khai hội tại Triển lãm Tiếng trống khai hội tại Triển lãm 

Thiên đường Tây Nguyên.Thiên đường Tây Nguyên.

Văn hóa Tây Nguyên vẫn còn nhiều huyền bí cần được khám phá.

Một căn nhà truyền thống 
của người Tây Nguyên.
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 PHAN MINH ĐẠO 

Âm sắc cồng chiêng mê hoặc hồn người, vang vọng 
đại ngàn, giữ vòng xoang quanh hoa lửa thiêng và 
hương nồng rượu cần… Cồng chiêng là hiện thân của 
truyền khẩu, làm trụ cột cho không gian văn hóa đặc 
sắc, góp phần tạo nên văn hóa để “thực sự là nền tảng 
tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho 
phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.

° Chất chứa những khát vọng
Dải khăn quấn đầu, tấm choàng chéo vai màu trắng hay thổ 

cẩm sặc sỡ sắc họa tiết thiên nhiên của người Churu, K’Ho, 
Mạ, M’nông, Răglay, S’Tiêng là trang phục của đồng bào 
Nam Tây Nguyên trong các lễ hội truyền thống. Những lễ 
hội, sinh hoạt tín ngưỡng đưa con người neo với đại ngàn, tìm 
đồng vọng thân thiết để trải lòng yêu thương… “Hãy đánh 
những chiêng có âm thanh hay nhất, những chiêng kêu trầm 
nhất. Đánh nhè nhẹ cho gió đưa xuống đất, đánh cho tiếng 
chiêng vang xa khắp xứ. Đánh cho tiếng chiêng vượt qua nhà, 
vòng lên trời. Đánh cho khỉ trên cây cũng quên bám chặt vào 
cành đến phải ngã xuống đất. Đánh cho ma quỷ mải mê nghe 
đến quên làm hại con người. Đánh cho chuột, sóc quên đào 
hang, cho rắn nằm ngay đơ, cho thỏ phải giật mình, cho hươu 
nai đứng nghe quên ăn cỏ…”. Đó là khát vọng của đồng bào 
Ê Đê trong bộ sử thi Đăm Săn - “Klei khan Y Đam San” (Bài 
ca chàng Đam San), cũng là khát vọng của các tộc người sống 
dọc dãy núi Trường Sơn Đông. 

Chiêng Tha của người Brâu, chiêng Kuanh của người Mơ 
Nông, chiêng A ráp của người Gia Rai, chiêng Dlăng dăng, 
chiêng Kớt n’rat, chiêng Knah của người Ê Đê, chiêng Goong 
của người BaNa… Chiêng 6 được định danh, là trật tự của 
diễn tấu là thứ tự của phân âm giữ nhịp, hòa âm sắc: K’Nah 
Di (chị đầu), H’liang (chị thứ 2), Khơk (con trai lớn), H’liang 
(chị thứ 3), H’luê Khơk (con trai thứ 2) và H’luê Khơk điêt 
(con trai út). Cùng hòa âm làm nên những giai điệu quyến rũ, 
cuốn hút còn có chiêng Cêhar (chiêng ông), Ana (chiêng mẹ), 
M’đuêh (chiêng bố), Mong (chiêng ông cậu)… Bộ 6 chiêng 
bằng của người K’Ho, Mạ (cing droòng) được chỉ dấu: Vàng 
(mẹ), Rđơm (cha), Dơn (anh đầu), Thoòng (anh thứ 2), Thơ 
(anh thứ 3) và Thê (em út). 

Cồng chiêng là nhạc cụ, là phương tiện biểu đạt ngôn ngữ 
giao tiếp hàng đầu của con người với thế giới siêu nhiên. 
“Chiêng thiêng” mang những bản sắc của mỗi dân tộc làm 
nên những bản tấu riêng - tiếng nói riêng về tiết tấu, điệu thức, 
tầng bậc phối âm và phương thức khai âm, giữ âm, truyền 
âm... Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã trở 
thành “kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân 
loại” vào tháng 11/2005.

° Mong cho tiếng chiêng ngân mãi 
Năm tỉnh Tây Nguyên hiện có 17 dân tộc thiểu số bản địa 

thuộc nhóm ngôn ngữ Nam Á (Austro-Asian) và Nam đảo 
(Austronesian). Ở tỉnh Lâm Đồng có các dân tộc K’Ho, Mạ, 
Churu, M’Nông, Răglay và S’Tiêng, chiếm khoảng 17% dân 

số. Cũng như các dân tộc gốc Tây Nguyên, quá 
trình chuyển biến về kinh tế, xã hội và tín 
ngưỡng đã và đang làm thay đổi mạnh 
mẽ cuộc sống của các cộng đồng. Chủ 
tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
- GS.TSKH Tô Ngọc Thanh nhận xét: 
“Không gian văn hóa cồng chiêng 
Tây Nguyên đang đứng trước nguy 
cơ mai một rất lớn. Việc gìn giữ và 
chuyển giao các tri thức và bí quyết 
về cồng chiêng lại cho thế hệ tương 
lai gặp rất nhiều khó khăn. Phần vì 
nhiều nghệ nhân nắm giữ bí quyết qua 
đời, nhiều người không còn biết hết các 
nghi lễ truyền thống, thế hệ trẻ ít hoặc không 
quan tâm đến cồng chiêng do sức hút mạnh mẽ 
của cuộc sống hiện đại và văn hóa du nhập. Ở nhiều 
nơi, cồng chiêng bị tước khỏi ý nghĩa nguyên bản và không 
gian văn hóa linh thiêng. Cồng chiêng trở thành những vật 
buôn bán trao đổi, tái chế phục vụ cho các mục đích khác”. 

Có mặt tại các lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số Lâm Đồng, 
chúng tôi gặp gỡ những chủ nhân văn hóa cồng chiêng. Nghệ 
nhân ưu tú BiO, dân tộc Churu nói: “Mình mong muốn thường 
xuyên tổ chức những ngày hội như thế này để bà con đồng 
bào các dân tộc Tây Nguyên học hỏi lẫn nhau để bảo tồn gìn 
giữ được cái quý giá của cha ông để lại cho chúng ta. Với cá 
nhân tôi sẽ cố gắng hết mình truyền đạt cho các em trẻ để cùng 
phát triển”. Chị Điểu Thị B’rơt, dân tộc Mạ bày tỏ: “Là nơi xa 
nhất tỉnh Lâm Đồng (xã Đồng Nai Thượng), được tham gia 
ngày hội văn hóa như này, bà con mình rất vui vì được dịp thể 
hiện bản sắc văn hóa của mình và học hỏi thêm của các bạn 
khác”. Anh Ja Cha Bu Bảo huyện Di Linh cũng chia sẻ: “Mọi 
người trong đoàn rất vui là được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm để tiếp thu cùng gìn giữ bản sắc văn hóa cho anh em”. 
Còn anh K’Mak, phụ trách văn hóa của Trung tâm Văn hóa 
huyện Đạ Huoai nói: “Việc tổ chức như này là có ý nghĩa để 
bảo tồn văn hóa. Nó không phải là văn hóa hiện đại nhưng gắn 
bó với đời sống của bà con. Tôi mong các cơ quan chức năng 
có thể mở rộng lễ hội rộng ra như mời một số dân tộc thiểu số 
ở các tỉnh khác của Tây Nguyên để có dịp bà con Lâm Đồng 
hiểu biết và học hỏi. Đối với lớp trẻ, tôi rất mong các em cần 
học hỏi để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, đặc biệt 
là cồng chiêng rất cần phải giữ gìn, không nên để mờ đi trong 
văn hóa hiện đại”. Với Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, 
ông Liêng Hót Ha Hai bày tỏ: “Bản sắc văn hóa truyền thống 
của đồng bào dân tộc thiểu số cần được bảo tồn và phát huy. 
Nếu không có sự quan tâm bài bản, có cơ chế và chính sách 
hợp lý thì văn hóa sẽ mai một. Việc tổ chức lễ hội như thế này 
mới có dịp để thể hiện những tiềm năng văn hóa của đồng bào. 

Không được bộc lộ, không được thể hiện thì sẽ 
mất dần và không phát huy nó…”. 

° Giữ gìn, trân trọng 
và phát huy báu vật

Cồng chiêng như mạch nước ngầm 
thấm đẫm hơi thở cuộc sống của cư 
dân. Khôi phục các giá trị truyền 
thống, trả lại cho cồng chiêng linh 
hồn và cuộc sống đích thực của nó 
cần chung tay của ngành chức năng và 

cộng đồng. Việc tổ chức thường xuyên 
các lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số 

Tây Nguyên là một giải pháp có ý nghĩa để 
bảo tồn văn hóa. Tiến sĩ Bùi Trọng Hiền, nhà 

nghiên cứu của Viện Văn hóa - Nghệ thuật Quốc 
gia Việt Nam cho rằng: “Bây giờ chúng ta bảo tồn 

cồng chiêng trong không gian văn hóa của nó rất khó. Mà nghệ 
thuật cồng chiêng đã xác định rất rõ là giá trị đỉnh cao của nhân 
loại”. Theo ông, “tách nó ra khỏi cộng đồng, đưa nó vào cuộc 
thi mà thực chất của cuộc thi là liên hoan để khích lệ, khuyến 
khích tình yêu của lớp trẻ với cồng chiêng Tây Nguyên”. 

Để chấn hưng và phát triển văn hoá, tại Hội nghị Văn hóa 
toàn quốc tháng 11/2021, một trong những giải pháp được 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần tập trung 
thực hiện một cách quyết liệt và có hiệu quả thời gian tới là: 
“Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các 
giá trị văn hoá dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật 
thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với 
tiếp thu tinh hoa văn hoá của thời đại. Đó là tài sản vô cùng 
quý báu do Tổ tiên, Cha ông ta mấy nghìn năm để lại, không 
phải nơi nào cũng có được; chúng ta có trách nhiệm phải giữ 
gìn, trân trọng và phát huy”. 

Ngày 20/11/2022, tại Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị triển khai 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây 
Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Định hướng 
nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính nhấn mạnh phải tập trung hoàn thiện thể chế, 
xây dựng cơ chế chính sách đặc thù. “Thể chế chính sách 
phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn 
làm thước đo, nên các địa phương Tây Nguyên phải chủ động 
đề xuất”, Thủ tướng nói. Sau Hội nghị này, tại buổi làm việc 
của Thủ tướng với tỉnh Lâm Đồng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cũng kiến nghị tỉnh quan tâm 
triển khai chính sách dân tộc trong tình hình mới. Phát huy, 
bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói 
chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Tại Ngày hội Văn 
hóa - Thể thao vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng lần 
thứ V - năm 2022, ông Đặng Trí Dũng - 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh phát biểu: “Thời gian qua, các 

nhà nghiên cứu đã tốn khá nhiều thời gian, 
công sức và giấy mực để nói cái hay, cái đẹp, 
cái đặc sắc của cồng chiêng Tây Nguyên nói 

chung, cồng chiêng Nam Tây Nguyên nói 
riêng; với chúng ta, Ngày hội năm 

2022 là một dịp minh chứng 
sống động nhất cho những 

giá trị văn hóa đó”.

K hát vọngK hát vọng  
CỒNG CHIÊNGCỒNG CHIÊNG  

Cùng vòng xoang quanh cây nêu và bên nhà sàn. 

Sơn nữ cùng đánh chiêng và múa.



NHÀ KIẾN TRÚC TÂY HỌC 
MANG CỐT CÁCH ĐẠO GIA PHƯƠNG ĐÔNG
 UÔNG THÁI BIỂU 

Đó là một ngày của gần ba mươi năm trước, từ Đà 
Lạt, tôi về TP Hồ Chí Minh tìm ông, kiến trúc sư nổi 
tiếng Ngô Viết Thụ. Ông là một trong những nhân vật 
nổi danh mà tôi ngưỡng mộ từ thuở thiếu thời trong 
những câu chuyện nghe lõm bõm chắp nhặt đâu đó và 
lưu vào trí nhớ non trẻ…

 

Khi tôi đến trước cổng ngôi nhà số 22bis Trương 
Định, Quận 3 rụt rè bấm chuông, một người phụ 
nữ nhìn qua khe cửa và nói giọng Huế dịu nhẹ: 
“Cậu chờ ông chút!”. Khoảng mươi phút sau, 

KTS Ngô Viết Thụ với trang phục khăn đóng, áo dài, chân đi 
guốc son, chống gậy trúc bước ra tự tay mở cổng và đón tôi 
vào. Ông nói: “Tiếp người Đà Lạt nên tôi phải ăn vận tử tế”. 
Chính sự khiêm nhường và phong thái lịch lãm của vị kiến 
trúc sư lừng danh đã tạo nên sự gần gũi, thân mật và cởi mở. 

Trong quãng thời gian làm báo của mình, tôi đã được tiếp 
xúc với không ít nhân vật nổi tiếng, nhưng có lẽ, KTS Ngô 
Viết Thụ là một trong những chính nhân đã cho tôi mối giao 
cảm và ấn tượng đặc biệt. Sức thuyết phục trong ông không 
chỉ là đức độ, tài năng vốn sẵn mà còn là sự hóa giải những 
điều đó một cách khiêm nhường, hào hoa và nhã nhặn. Nhà 
kiến trúc nổi tiếng từng nói với tôi: “Tư tưởng phương Đông 
quan niệm, hình vuông lớn đến tận cùng là không có góc, như 
cái bánh chưng vuông của người Việt mình lại tượng trưng 
cho mặt đất bao la”. Tôi đã thấm lời dạy của ông để kiểm soát 
suy nghĩ và hành vi ứng xử của mình. Vâng, sự hiểu biết và 
thành công của mỗi con người chỉ là những giới hạn mong 
manh trong cõi vô cùng. Thái độ khiêm tốn của một người 
như ông không phải là chiếu lệ, bởi Ngô Viết Thụ là một nhân 
cách lớn mà những thành công của ông là khao khát, là nguồn 
cảm hứng của biết bao người…

* * *
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng Lang Xá (huyện 

Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), chàng thanh niên học 
giỏi nhưng gia cảnh bần hàn ấy đã phải vượt qua rất nhiều 
gian truân để theo đuổi con đường học vấn. Với ý chí mạnh 
mẽ, ông đã cố gắng học và đỗ tú tài năm 1948 và sau đó đỗ 
vào Trường Cao đẳng Kiến trúc Đà Lạt. Tốt nghiệp, ông được 
du học nước Pháp, được đào tạo chính quy tại Cao đẳng Mỹ 
thuật Paris rồi Học viện Kiến trúc đô thị Paris. Từ đó, ông là 
kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên được thừa nhận quốc tế: Năm 
1955, mới 30 tuổi, Ngô Viết Thụ đã vượt qua những tên tuổi 
lớn thế giới để đoạt Giải Khôi nguyên La Mã; ông đã tham 
gia nhiều đề án kiến trúc ở Pháp, Hoa Kỳ và châu Âu. Năm 
1960, Ngô Viết Thụ được nhận phần thưởng danh dự của Học 
viện Kiến trúc Hoa Kỳ và năm 1962 được bầu làm Viện sĩ 
danh dự Viện Hàn lâm Kiến trúc Hoa Kỳ. Nói thêm về Giải 
Kiến trúc Khôi nguyên La Mã, một giải thưởng ghi dấu ấn 
quan trọng của Ngô Viết Thụ với giới nghệ thuật kiến trúc thế 
giới. Ông từng kể: “Tôi sang Ý với sự tuyển chọn của nước 
Pháp. Gặp thành phố La Mã (Rome) xây dựng từ hơn 2000 
năm trước, tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp, không gian và 

bố cục tuyệt vời. Đi trên bất cứ con đường nào cũng thấy rõ 
trung tâm La Mã. Các công trình nổi bật có lâu đài Médicis, 
Viện bảo tàng Vatican, nhà thờ Saint Pierre de Rome, đấu 
trường La Mã. Chỉ điểm sơ cũng đủ thấy sự vĩ đại của kiến 
trúc Hy-La với cảm hứng vừa nên thơ, vừa hùng vĩ. Đi du học 
mà tôi luôn nghĩ về quê hương nên đã cố công tu luyện và 
học hỏi. Học những nét cao siêu trong sự sắp xếp, bố cục và 
xử lý không gian của các trung tâm, các công trình nổi tiếng. 
Tác phẩm đoạt Giải Khôi Nguyên La Mã, tức “Giải thưởng 
lớn Roma” (Priemier Grand Prix de Roma) của tôi là họa đồ 
một thánh đường với sức chứa 40 ngàn tín đồ. Tác phẩm đạt 
điểm cao nhất với 28 phiếu trên 29 phiếu giám khảo, như một 
nhà báo Pháp hồi đó viết: “29 phiếu trừ 1”. Dư luận hết sức 
ngạc nhiên bởi không tin một thanh niên Việt Nam nhỏ bé lại 
đoại giải thưởng lớn. Trong thời gian ở Ý, tôi đã tổ chức các 
cuộc triển lãm tại lâu đài Médicis. Các cuộc triển lãm đều có 
Tổng thống Ý Gronchi, Tổng thống Pháp René Coty chủ tọa; 
khách mời là ngoại giao đoàn, nhân sĩ trí thức và đông đảo 
báo giới…”.

Cậu khóa nghèo xứ Huế ấy vào đời và lập nên công danh từ 
nghị lực, tài năng thiên bẩm và lòng đam mê. Muốn thực hiện 
điều gì là ông quyết chí làm cho bằng được. Ví như học ngoại 
ngữ. Ngoài tiếng Pháp, tiếng Anh, ông còn thạo nhiều sinh 
ngữ khác và học rất nhanh: học ba tháng đã rành tiếng Nhật, 
sáu tháng xong tiếng Hán và nửa năm đã giỏi tiếng Nga. Ông 
chơi thuần thục piano, đàn cò và sáo trúc. Trong hội họa, ông 
để lại hàng trăm bức tranh sơn dầu từ tả thực đến trừu tượng. 
Ngô Viết Thụ là người đa tài, người khác có được một phần 
của ông cũng đã đủ làm nên một sự nghiệp.

Lúc sinh thời, ông từng tâm sự với tôi: “Tôi thích khí chất 
trượng phu của cụ Nguyễn Công Trứ. Tôi mê thơ cụ Nguyễn, 
thích cái chức Doanh điền sứ của cụ cũng như cái chí khai hoang, 
lập ấp, lấn biển, dựng nhà, mở mang bờ cõi. Hồi từ nước ngoài 
về, chính quyền đương thời có mời giữ chức Bộ trưởng Kiến 
thiết nhưng tôi từ chối, vì nhớ lời dạy của nhạc phụ tôi, cụ Võ 
Quang Tiềm, người Đà Lạt: Làm thượng thư thì chỉ có một thời, 
còn giật giải Khôi nguyên để phục vụ đất nước, phục vụ Nhân 
dân thì thời nào cũng trọng. Bởi vậy, tôi đã kiên quyết từ chối cái 
sở đoản để thực hiện khát vọng hợp với sở trường”. Ông nghĩ, 
với nghề kiến trúc, ở những vùng đô thị giàu có là có người phục 
vụ, còn những vùng nông thôn hẻo lánh ít ai lo. “Bắt chước cái 
chí của cụ Nguyễn, tôi đã góp chút sức nhỏ để xây dựng, mở 
mang những vùng đất khó”, ông nói. Hơn 30 đô thị, tỉnh lỵ và 
thị xã mới tại phía Nam đã được hình thành từ những đồ án quy 
hoạch của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, trong đó có những vùng xa 
xôi trên núi rừng Tây Nguyên như Quảng Tín, Vị Thanh, Cheo 
Reo… đã xuất phát từ khát vọng ấy. Nhà kiến trúc Tây học mang 
tinh thần đạo gia phương Đông đã từ chối mọi vinh hoa, phú 
quý để thực hiện những ý tưởng tốt đẹp và theo đuổi đam mê 
của mình. Cái cốt cách con người ông là sự tỏa sáng của trí tuệ 
khoa học được kết tinh từ những năm theo đòi học vấn phương 
Tây hòa kết trong một tinh thần văn hóa Việt Nam và tư tưởng 
phương Đông. Giữa duy lý và duy cảm trong ông có sự quy hợp, 
thế nên trong các công trình do ông thiết kế có sự nhất quán về 
tư tưởng, đó là thấm nhuần và thẩm thấu tư tưởng của cổ nhân 
trong phương pháp xử lý hiện đại. Ông từng lý giải với tôi: “dùng 
chất liệu và kỹ thuật kim thời để biểu tả tâm hồn Việt Nam”; hay 
“phối hợp bình đồ trong kiến trúc rất giống phép hòa âm trong 
âm nhạc hay gia giảm trong y thuật phương Đông”…

* * *

Ngô Viết Thụ đã chuyển hóa tất cả những tư tưởng mà ông 
tiếp thu vào công việc sáng tạo của mình một cách phù hợp. 
Ông là nhà kiến trúc sáng tạo trong tâm thức giải thoát, tự 
tại, không bị lệ thuộc. Giữa động và tĩnh vẫn giữ được trung 
chánh. Ông thấu hiểu từ cái cực tiểu đến cái cực đại, từ vĩnh 
cửu, biến diễn đến thường hằng. Ông luôn ý thức, nhà kiến 
trúc phải biết tạo nên sự cân bằng, hài hòa giữa con người, 
công trình với vũ trụ; kiến trúc sư chỉ góp sức tô điểm cảnh 
quan chứ không thể làm nên cảnh quan và không được phép 
phá vỡ bố cục của Tạo Hóa. 

 Thật khó liệt kê hết những công trình mà KTS Ngô Viết 
Thụ tham gia thiết kế và tham vấn, cũng như khó diễn tả đầy 
đủ những ý tưởng của ông, chỉ xin điểm: Ngoài 30 đồ án quy 
hoạch khắp các vùng phía Nam là Dinh Độc Lập (Hội trường 
Thống Nhất), Viện Nguyên tử Đà Lạt (nay là Viện Nghiên 
cứu hạt nhân), chợ Đà Lạt, Viện Đại học Huế, Phi trường Tân 
Sơn Nhất, Làng Đại học Thủ Đức, Công trường Mê Linh…; 
rồi ông tham gia quy hoạch tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội, 
thành phố Hải Phòng, thiết kế Ty Thủy lợi Đắk Lắk, Bệnh 
viện Sông Bé, Khách sạn Century Huế, Trúc Lâm thiền viện 
Đà Lạt… Ông còn là thành viên Ban Giám khảo quốc tế 
trong Cuộc thi Thiết kế quy hoạch đô thị Nam Sài Gòn. Hoài 
bão cuối đời của vị kiến trúc sư tài đức vẹn toàn là thiết kế 
những ngôi nhà cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long 
tránh lũ. Trên giường bệnh, ông vẫn trăn trở với lời hứa chưa 
trọn cùng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về ước nguyện này…

Hầu hết các tác phẩm của KTS Ngô Viết Thụ đều được tạo 
nên bởi sự nhất quán về tư tưởng, trong tổng thể chữ “nhất”. 
Ông nói: “Ngày xưa học chữ Hán, bạn bè hay chọc nhau: 
“Chữ nhất (–) cũng không biết. Chữ nhất là một gạch, ai cũng 
biết. Thật ra, để hiểu thấu đáo chữ nhất phải thông thiên văn, 
đạt địa lý, thấm nhuần triết học, toán học mới lắp ghép tất 
cả các mảnh rời thành một, hợp nhất tất cả, trong đó có tri 
và hành. Biết được chữ nhất ẩn chứa rất nhiều, nhưng cũng 
không cần diễn đạt nhiều. Tôi đã lấy những ý tưởng đó để 
xây dựng Dinh Độc Lập và nhiều công trình khác”. Ngẫm lời 
ông, tôi ngắm bức ảnh mà kiến trúc sư Ngô Viết Thụ (người 
thiết kế và chỉ đạo thi công Dinh Độc Lập) chụp chung với 
Anh hùng Nguyễn Thành Trung (người ném bom vào Dinh 
Độc Lập), Anh hùng tình báo Vũ Ngọc Nhạ (người làm việc 
trong dinh vì là cố vấn nhiều đời Tổng thống Việt Nam Cộng 
hòa) vào dịp lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thống nhất đất nước 
và thật sự thấm hơn về chữ nhất, hiểu thêm về ý nghĩa lớn 
lao của hai chữ “thống thất”. Cái chữ nhất đó ở công trình 
Lò nguyên tử Đà Lạt được ông thể hiện ý tưởng kỹ thuật hạt 
nhân là nhằm mục đích phục vụ hòa bình. Thế nên, xung 
quanh lò, ông đã cho trồng 500 cây anh đào quanh năm xanh 
tốt và nở hoa vào mỗi độ xuân về…

KTS Ngô Viết Thụ rời cõi tạm từ hơn hai thập niên trước, 
nhưng tôi luôn nhớ về ông, một con người với tài năng và 
nhân cách mà tôi hằng kính phục. Tôi không thể nào quên 
những lần về TP Hồ Chí Minh thăm ông, được ấm áp trong 
mối giao cảm cùng bậc trưởng lão có tâm hồn thanh cao và 
ấm áp ấy. Được tiếp xúc và được ông quý mến, với tôi là một 
phần thưởng vô cùng quý giá. Qua phong thái ung dung, tự 
tại của ông, được tiếp nhận năng lượng từ ánh mắt lấp 
lánh trí tuệ và lòng nhân hậu của ông, tôi như thấy 
lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản  
và an nhiên hơn.

Lò Phản ứng hạt nhân Đà Lạt - một trong những 
công trình do KTS Ngô Viết Thụ thiết kế. Ảnh: Nam Viên
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 DIỆU HIỀN 

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng mở rộng hợp tác với các 
bệnh viện tuyến trên chuyển giao khoa học - kỹ thuật 
hàng năm để từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật cao 
tiên tiến, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân 
dân trong tình hình mới. 

° Triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo 
Đầu tháng 11/2022, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) 

Lâm Đồng Lê Văn Tiến cho biết, Bệnh viện đã triển khai 
thành công kỹ thuật ECMO - tim phổi nhân tạo do Bệnh viện 
Chợ Rẫy chuyển giao giúp cứu sống một bệnh nhân 17 tuổi 
bị dập phổi nặng. Đây là kỹ thuật cao lần đầu tiên thực hiện 
thành công tại BVĐK Lâm Đồng. Kỹ thuật tim phổi nhân tạo 
- ECMO là phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, sử 
dụng một hệ tuần hoàn để thực hiện quá trình trao đổi oxy ở 
bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các 
bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. 

Bệnh nhân T.X.V. (nam, 17 tuổi, ở Đức Trọng) được đưa vào 
BVĐK Lâm Đồng trong tình trạng lơ mơ, đa xây xát, dập phổi 
và được chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Theo dõi 
sau vài giờ nhập viện, bệnh nhân diễn tiến nặng dần, khó thở 
nhiều, được xử trí đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Tuy nhiên, 
tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện dù được điều trị nội 
khoa tích cực và được cài máy thở hỗ trợ tối đa.

Bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - 
Chống độc đã hội chẩn với bác sĩ Trần Thanh Linh - Trưởng 
Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh 
để xin ý kiến về chỉ định áp dụng kỹ thuật ECMO. Một ekip 
của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến ngay BVĐK Lâm Đồng để 
triển khai chuyển giao kỹ thuật ECMO cho các bác sĩ BVĐK 
tỉnh thực hiện để cứu sống bệnh nhân nguy kịch này. Lúc 23 
giờ đêm 23/10, các bác sĩ của 2 bệnh viện đã thực hiện chạy 
ECMO cho bệnh nhân. Qua 10 ngày nhập viện, trong đó có 4 
ngày thực hiện kỹ thuật ECMO, tình hình sức khỏe bệnh nhân 
đã ổn định. Sau khi điều trị, bệnh nhân không còn mệt, khó thở, 
không cần hỗ trợ thở oxy, có thể tự ăn uống, vận động.

° Thay khớp gối nhân tạo 
Cuối tháng 11/2022, ca đầu tiên thay khớp gối nhân tạo được 

thực hiện thành công tại BVĐK Lâm Đồng cho một bệnh nhân 
cao tuổi. Kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo do Bệnh viện Chấn 
thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh chuyển giao cho các bác 
sĩ tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK Lâm Đồng trong 
chương trình hợp tác hỗ trợ chuyên môn. Các bác sĩ đã phẫu 
thuật cho một trường hợp có chẩn đoán thoái hóa khớp gối 

2 bên bằng phương pháp phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo. 
Bệnh nhân nữ (74 tuổi, ở Đà Lạt) trước đó nhập viện vì sưng 
đau khớp gối 2 bên đi lại khó khăn, sau khi thăm khám, hội 
chẩn với Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, 
bệnh nhân đã được chỉ định thay khớp gối nhân tạo.

 Đây là kỹ thuật mới được đội ngũ bác sĩ ở Bệnh viện Chấn 
thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh chuyển giao cho BVĐK 
Lâm Đồng. Kỹ thuật thay khớp gối nhân tạo được đánh giá là 
phương pháp điều trị có hiệu quả cao để thay thế khớp gối bị hư 
hại, bị bào mòn bởi các bệnh lý về xương khớp gối thường gặp 
như viêm khớp hay thoái hóa khớp. Phương pháp này được 
xem là giải pháp tối ưu cho bệnh nhân bị hư hại khớp nặng mà 
trong quá trình điều trị không có tiến triển. Việc áp dụng kỹ 
thuật mới này tại BVĐK Lâm Đồng, giúp cho các bệnh nhân 
bị bệnh lý về khớp gối có cơ hội được điều trị tại tuyến tỉnh, đỡ 
chi phí tốn kém khi chuyển tuyến, qua đó, góp phần nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

° Nội soi tán sỏi ngược dòng bằng máy laser
Trước đó, trong tháng 9/2022, lần đầu tiên BVĐK Lâm Đồng 

đưa vào sử dụng Hệ thống tán sỏi bằng laser được tỉnh đầu tư để 
triển khai kỹ thuật nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser. Trực tiếp 
chuyển giao kỹ thuật mới này, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn 
Kim Tuấn - Phó Trưởng Khoa Ngoại - Thận - Tiết niệu, Bệnh 
viện Trung ương Huế cho biết, nội soi tán sỏi ngược dòng bằng 
máy laser để tán những viên sỏi, phương pháp này có ưu điểm 
hiệu quả, ít xâm lấn và đem lại thẩm mỹ cao, thời gian nằm viện 
ngắn (2 ngày), rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân cũng 
như tiết kiệm về chi phí chữa bệnh, rất thuận lợi cho bệnh nhân. 
Sỏi niệu quản đa số là do sỏi từ thận rơi xuống và trên chỗ hẹp 
của niệu quản nên viên sỏi không ra được, không tự đào thoát 
được nên phải can thiệp. Phương pháp can thiệp tối ưu nhất hiện 
nay là tán sỏi nội soi ngược dòng.

Trước khi triển khai kỹ thuật này, các bác sĩ BVĐK Lâm 
Đồng được huấn luyện đào tạo tại Bệnh viện Trung ương Huế. 
Bác sĩ chuyên khoa II Lê Quang Huy -Trưởng Khoa Ngoại 
Tổng hợp, BVĐK Lâm Đồng cho biết, ở Lâm Đồng, bệnh 
lý sỏi đường tiết niệu rất nhiều, lâu nay tại BVĐK tỉnh đã có 
nhiều phương pháp mổ hở và mổ nội soi sau phúc mạc và đợt 
này triển khai phương pháp mới được Sở Y tế tỉnh và BVĐK 
tỉnh đầu tư máy để nội soi tán sỏi ngược dòng. BVĐK Lâm 
Đồng cũng đã cử ekip bác sĩ ra Huế học về kỹ thuật mới này. 
Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao cho BVĐK 
Lâm Đồng thực hiện trên 30 ca thì BVĐK tỉnh có thể tự chủ 
thực hiện kỹ thuật này trên bệnh nhân. 

BVĐK Lâm Đồng đang triển khai thí điểm nhiều kỹ thuật mới 
như: Đặt ống thông niệu quản qua nội soi; nội soi bàng quang 
chẩn đoán (nội soi bàng quang không sinh thiết); nội soi tán sỏi 

niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser); nội soi bàng quang sinh 
thiết; nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser hoặc bằng xung hơi. 
Trong đó, có 1 kỹ thuật vượt tuyến là đặt ống thông niệu quản 
qua nội soi mà trước đây phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

° Điều trị rối loạn nhịp tim
Cũng trong tháng 10/2022, BVĐK Lâm Đồng đã làm việc 

với Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh ký kết hợp tác 
chuyển giao 2 kỹ thuật mới thuộc lĩnh vực can thiệp tim mạch 
gồm: Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần và thăm dò 
điện sinh lý trong buồng tim thực hiện tại Đơn vị Can thiệp tim 
mạch BVĐK Lâm Đồng.

PGS-TS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất 
TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, thực hiện Đề án 1816 về 
cử cán bộ y tế hỗ trợ chuyên môn chuyển giao kỹ thuật từ tuyến 
trên cho tuyến dưới theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Thống 
Nhất đã cử nhiều bác sĩ, chuyên gia đến hỗ trợ kỹ thuật chuyên 
môn cho BVĐK Lâm Đồng, giúp BVĐK Lâm Đồng phát triển 
nhiều kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch can thiệp, từ đặt máy tạo 
nhịp vĩnh viễn cho đến điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao 
tần và thăm dò điện sinh lý trong buồng tim. Trong can thiệp tim 
mạch, còn nhiều kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Thống Nhất sẽ 
từng bước chuyển giao kỹ thuật giúp các bác sĩ của BVĐK Lâm 
Đồng làm chủ kỹ thuật mới. Với chương trình hợp tác này, Bệnh 
viện Thống Nhất sẽ cử chuyên gia đến hỗ trợ các bác sĩ Lâm 
Đồng thực hiện kỹ thuật cao về điều trị loạn nhịp ngay tại BVĐK 
Lâm Đồng, là đơn vị đầu tiên trong khu vực Tây Nguyên triển 
khai các kỹ thuật về điều trị loạn nhịp giúp bệnh nhân đỡ tốn kém 
thời gian, chi phí khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. 

Thạc sĩ - BS Nguyễn Hải Cường - Trưởng Đơn vị Can thiệp 
Tim mạch của BVĐK Lâm Đồng cho biết, sau một thời gian 
chuẩn bị máy móc, con người qua 2 năm đào tạo, hiện BVĐK 
Lâm Đồng đủ ekip tiến hành một mảng mới trong điều trị tim 
mạch can thiệp cho bệnh nhân bị rối loạn nhịp. Đây là kỹ thuật 
mới, rất khó, cần thời gian lâu dài để đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật 
và lần đầu tiên triển khai tại BVĐK Lâm Đồng. 

Giám đốc BVĐK Lâm Đồng Lê Văn Tiến cho hay: “Trong 
công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học - công nghệ 
cùng với việc triển khai Đề án 1816 và sự hỗ trợ về chuyên 
môn kỹ thuật của tuyến trên, chúng tôi đã thực hiện được nhiều 
kỹ thuật mới như: Phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống có sử 
dụng hệ thống định vị thần kinh Navigation, thay khớp; phẫu 
thuật ung thư tuyến giáp, ung thư vú; điều trị tái thông trong 
bệnh lý đột quỵ não, can thiệp nhồi máu cơ tim, đặt máy tạo 
nhịp tạm thời và vĩnh viễn trong các bệnh lý tim mạch… Các 
kỹ thuật này được các bác sĩ thực hiện tại BVĐK Lâm Đồng 
mà không cần phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên và cứu 
sống được nhiều bệnh nhân”.

Hồi sinh từ 
CHUYỂN GIAO 
KỸ THUẬT CAO Giám đốc Bệnh viện 

Thống Nhất TP Hồ Chí 
Minh và BVĐK Lâm Đồng 

ký kết hợp tác chuyển giao 
kỹ thuật mới trong lĩnh vực 
can thiệp tim mạch.

Ê kip thực hiện 
kỹ thuật Khảo sát 
và triệt đốt 
rối loạn nhịp 
bằng năng lượng 
tần số radio tại 
BVĐK Lâm Đồng.

Các bác sĩ Bệnh 
viện Trung ương 

Huế và BVĐK 
Lâm Đồng cùng 

phối hợp triển 
khai kỹ thuật nội 
soi niệu quản tán 

sỏi ngược dòng 
bằng laser.
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 NDONG BRỪM 

Trải qua bao thăng trầm, biến đổi của lịch sử, dòng 
Krông Nô hùng vĩ ngày nào nay vẫn xanh trong hiền 
hòa. Bên dòng sông xanh mát ấy, những nét đẹp văn 
hóa truyền thống của dân tộc K'Ho, M’nông… vẫn được 
giữ gìn, duy trì và trao truyền cho thế hệ con cháu, góp 
phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo 
của các dân tộc bản địa Tây Nguyên cho đến mai sau. 

Huyện Đam Rông có trên 20 dân tộc anh em sinh 
sống, trong đó có 3 dân tộc tại chỗ là M’nông, 
Kơ Ho, Mạ. Với đồng bào dân tộc bản địa nơi 
đây, sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, múa xoang, 

hát ru, hát giao duyên… là những hoạt động không thể thiếu 
trong đời sống tinh thần mỗi khi cộng đồng tổ chức các lễ 
hội truyền thống. Những nét đẹp văn hóa này đã và đang 
được cộng đồng các dân tộc bản địa nơi đây gìn giữ và trao 
truyền qua nhiều thế hệ. 

Cùng với Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 
đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và Di 
sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, người dân mà đặc biệt 
là người trí thức, nghệ nhân, già làng tâm huyết, am hiểu về 
văn hóa truyền thống ở huyện Đam Rông vẫn luôn miệt mài, 
ghi chép, sưu tầm và lưu giữ để góp phần bảo tồn di sản văn 
hóa của các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. 

Ngoài cồng chiêng đã được phát huy giá trị, kho tàng văn 
hóa dân gian của các dân tộc Tây Nguyên nói chung cũng 
khá đồ sộ từ truyền thuyết, truyện cổ tích, luật tục đến sử 
thi… cũng đã được các trí thức, nghệ nhân, già làng và người 
dân ở nơi đây quan tâm. Già Đa Cát Tư (dân tộc M’nông) - 
Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đạ Tông, cho biết: Là một 
phần không thể thiếu trong kho tàng văn hóa dân gian của 
các dân tộc Tây Nguyên nói chung và người M’nông nói 
riêng, sử thi Ot N’drong của người M’nông đã có các trí 
thức, nghệ nhân tâm huyết dày công sưu tầm và được lưu 
truyền. Còn với già Đa Cát Tư, những năm qua, già chủ yếu 
sưu tầm Mpơt Ntong, truyện cổ tích và 5.000 bài hát dân ca 
như: Ye Yăng Kon Tàng, Pan Yô Bồng Kon Chong… 

Già Đa Cát Tư tâm sự, có được vốn văn hóa dân gian 
M’nông như ngày hôm nay là nhờ từ thời thiếu niên già Tư 
nhiều lần theo ông cha tham dự các lễ hội văn hóa truyền 
thống và được nghe những bậc tiền bối hát đối đáp, giao 
duyên, hát kể về Mpơt Ntong, nên kể từ đó nó đã ngấm 
sâu vào máu thịt của già. Giờ già cũng đã 71 mùa rẫy rồi, 
mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần, những truyện cổ 
tích, bài hát dân ca… vẫn còn hằn sâu trong tâm trí; dù vậy 
nếu không được lưu giữ bài bản, khoa học thì sẽ có nguy 
cơ bị mai một rất cao, bởi hiện nay trong cộng đồng người 
M’nông ở huyện Đam Rông hiếm có người còn am hiểu và 
có khả năng hát kể Mpơt Ntong rành mạch. Ý thức được 
điều đó, những năm qua, già Tư đã mày mò, học hỏi và tự 
mình đánh máy từng con chữ được hàng trăm trang giấy, 
có truyện cổ nay già đã đóng thành tập, góp phần lưu giữ tư 
liệu có giá trị cho đời sau. 

Theo già Đa Cát Tư: “Sử thi người M’nông thường đề cập 
đến các chủ đề chính về sự hình thành của vũ trụ, con người 

và xã hội; ca ngợi cuộc sống trù phú và hạnh phúc của cộng 
đồng; các cuộc chiến tranh và đề cao nhân vật anh hùng. 
Tóm lại, sử thi của dân tộc M’nông luôn gắn liền với sự hình 
thành và phát triển của cộng đồng người M’nông; chứa đựng 
các tri thức về tự nhiên, xã hội và con người, như: kể về các 
hiện tượng và quan hệ ứng xử để thích nghi, tồn tại và phát 
triển của con người trong môi trường tự nhiên; về sinh hoạt 
đời sống vật chất và tinh thần; về mối quan hệ gia đình, dòng 
tộc; về tính cách, lối sống phẩm chất con người…”. 

Ngoài già Đa Cát Tư còn nhiều nghệ nhân, già làng rất tâm 
huyết với văn hóa truyền thống, họ vẫn miệt mài duy trì giữ 
gìn và góp sức bảo tồn. Trong số đó, có thể kể đến già Ntơr 
Băng (nghệ nhân đan lát nghề truyền thống), Nghệ nhân dệt 
thổ cẩm Kơ Ja K’ Song (ở xã Đạ Long), Nghệ nhân cồng 
chiêng K’ Chung (xã Đạ K’nàng) và già làng Cil Nếu (xã Đạ 
Tông)… Họ xứng đáng được ghi danh là những “bảo tàng 
sống” của cộng đồng, của văn hóa dân gian, vì đã có nhiều 
đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống đặc sắc của dân tộc bản địa ở địa phương. 

Nghệ nhân Kơ Ja K’ Song dân tộc K'Ho (nhánh Cil) là 
người say mê, tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm truyền thống 
và cũng được học nghề từ các bà, các mẹ đi trước. Bằng 
những hiểu biết và kinh nghiệm của mình, những năm qua, 
bà K’ Song không những là người trực tiếp hướng dẫn, 
truyền dạy, truyền lại kỹ thuật dệt, cách tạo hoa văn cho 
các học viên của lớp học nghề dệt thổ cẩm và bà con trong 
vùng, mà còn là người “truyền lửa” đã có nhiều đóng góp 
trong công tác bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại địa 

phương. Hiện nay, con gái bà K’ Song là Kră Jăn Riôn đã 
mở tiệm may, nhận thiết kế để may đồ thổ cẩm, đầm thổ cẩm 
cách tân dùng mặc trong các dịp lễ hội, dạ hội… cho khách 
hàng có nhu cầu. “Tôi rất mừng vì Đảng, Nhà nước cũng 
như chính quyền địa phương luôn quan tâm đến việc bảo 
tồn văn hóa của các dân tộc. Chúng tôi hy vọng các cấp, các 
ngành cần sớm thành lập làng nghề, giúp bà con có nơi dệt, 
trưng bày sản phẩm, góp phần để thế hệ trẻ nâng cao ý thức 
gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tinh thần của ông cha”, 
Nghệ nhân Kơ Ja K’ Song phấn khởi.

Có thể khẳng định, những bài hát kể sử thi, bài hát dân gian, 
sản phẩm đan lát, trang phục thổ cẩm truyền thống và nhiều 
loại nhạc cụ khác… mà bà con đã và đang gìn giữ là những 
thành tố văn hóa quan trọng và không thể thiếu trong di sản 
văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu 
số trên dãy Trường Sơn Tây Nguyên. Những thành tố đó 
không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc, mà còn chứa đựng giá 
trị nghệ thuật sâu sắc, giá trị lịch sử của từng tộc người tồn tại 
từ nhiều đời nay, là thông điệp kết nối giữa quá khứ và hiện 
tại, đặc biệt trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay. 

Mùa xuân đã về với các bon làng bên dòng Krông Nô, 
đồng bào các dân tộc nơi đây háo hức chào đón xuân mới, 
chào mừng công trình Dự án Khu bảo tồn văn hóa dân 
tộc được huyện Đam Rông xây dựng tại xã Đạ Tông. Từ 
đây, những tiếng cồng, tiếng chiêng, những lời hát ru, giao 
duyên… mượt mà, đằm thắm và sâu lắng sẽ được tiếp nối, 
hòa quyện cùng những điệu múa xoang truyền thống vang 
vọng mãi khắp núi rừng Krông Nô.

Đam Rông phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng.

Trang phục thổ cẩm truyền thống không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc, mà còn chứa đựng giá trị nghệ thuật đặc sắc.

Giữ gìn nét đẹp văn hóaGiữ gìn nét đẹp văn hóa
BÊN DÒNG KRÔNG NÔ



 NHẬT QUÂN 

Chuẩn Đô đốc, PGS, TS. Đỗ Minh Thái - nguyên Phó Tham 
mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, trông nhỏ 
nhắn và bình dị hơn thân thế của ông rất nhiều. Về hưu 
tròn 3 năm rồi, nhưng ông vẫn giữ tác phong sinh hoạt, rèn 
luyện như thời gian còn trong quân ngũ, là đi bộ mỗi sáng, 
mỗi chiều hàng cây số, ăn uống đơn giản, theo dõi tin tức… 
Đặc biệt, ông thích ngắm nghía những kỷ vật được lưu giữ 
từ thời quân ngũ và dành những không gian đẹp trong nhà 
để trưng bày, với số lượng kỷ vật chưa thể thống kê được.

° Gia sản từ cuộc đời binh nghiệp...

Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái kể, đây là những kỷ vật được ông 
lưu giữ tại đơn vị công tác ở Hải Phòng, khi nghỉ hưu ông mới 
mang về nhà. “Rồi thủng thẳng làm cái kệ, cái tủ để trưng bày, chứ 
không có ý định làm gì to tát cả!”. Là ông nói thế, nhưng mỗi kỷ 
vật dù là trên tường, trong tủ, trên giá kệ… đều được sắp đặt trang 
trọng. Và, các kỷ vật đều được liên kết với những sự kiện, chủ đề, 
hoặc cái này nối với cái kia, đan xen vào nhau làm nên một phần 
hành trang trong cuộc đời quân ngũ của người lính hải quân…

Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, có cha là 
học viên Trường võ bị Trần Quốc Tuấn khóa đầu tiên - năm 
1946 (nay là Trường Sĩ quan Lục quân I), Chuẩn Đô đốc Đỗ 
Minh Thái nối tiếp truyền thống gia đình, nhập ngũ tháng 
10/1975, sau một năm, ông trở thành lính hải quân và liên 
tục gắn bó suốt 44 năm cho đến ngày về hưu (12/2019). 

Căn nhà 4 tầng trong con hẻm nhỏ ở quận Cầu Giấy - Hà 
Nội, từ cửa vào đã có thể nhìn thấy những món đồ vô cùng 

hiếm lạ, như chiếc chuông đồng, mô hình tàu ngầm - tàu 
chiến, phù hiệu hải quân các nước, cờ - huy hiệu hải quân, 
những tấm ảnh, biểu trưng và những cuốn sách… là những 
kỷ vật ông được cất giữ trong quá trình làm việc, giao lưu, 
gặp gỡ đối tác, tham gia chương trình tham vấn hải quân quốc 
tế, hợp tác khoa học quân sự, trao đổi huấn luyện - đào tạo… 
từ châu Á - Thái Bình Dương đến châu Mỹ, châu Âu…

Thời quân ngũ, ông đã đi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tham 
gia nhiều nghi lễ ngoại giao, quân sự… nên trong bộ kỷ vật có 
những món rất độc đáo. Có thể kể đến là, biểu tượng tàu khu trục 
của Mỹ mang tên Thượng nghị sĩ John McCain, bộ lịch vĩnh cửu 
của Tổ chức Thủy đạt Anh quốc - Hải quân hoàng gia Anh; bộ đồ 
chơi golf bé tí tẹo được dùng để pha chế cocktail; biểu tượng đại 
bàng 2 đầu của nước Nga; bình rượu bằng gốm nhưng tạo dáng 
theo dạng cuốn sách “Sông Đông êm đềm” của M. Sholokhov có 
kèm 2 chiếc ly uống rượu; chai rượu được lồng từ 3 chai để đựng 3 
loại rượu khác nhau; bình rượu mang hình dáng điện Kremly,…

Ngoài ra, trong bộ sưu tập của Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh 
Thái còn có những biểu tượng văn hóa của các nước Nga, 
Indonesia, Philippines…, đồng hồ trung tâm thành phố Praha 
(Czech), mô hình mũ thợ lặn của Ấn Độ, mô hình tàu buồm cổ 
của Đức, mô hình máy dò tàu ngầm, bình đựng trà của dân tộc 
ở Thái Lan, gấu Bắc cực của Nauy, chiếc búa dùng để đập bình 
gốm lấy ra chai rượu quý mừng khách của người Hàn Quốc,…

° ... Những ký ức vô tận 
của người lính biển

Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái cho biết, bộ kỷ vật chính là gia 
sản trong suốt cuộc đời binh nghiệp của ông. Mỗi món đồ lưu 
niệm đều được ông nhớ kỹ về nguồn gốc, công dụng (nếu có), 
nhân duyên được tặng và những câu chuyện sâu hơn về nghi thức, 
phong cách ngoại giao, tiếp đãi khách quý; trong đó, có những 
biểu tượng mang ý nghĩa văn hóa, tình hữu nghị, tinh thần quốc 
tế… Trong bộ kỷ vật của ông còn có bộ cờ hiệu của những người 

đi biển, gồm cả cờ hiển thị bằng các chữ cái và các số; khi treo cờ 
lên, người khác nhìn vào sẽ biết tín hiệu phát ra là mong muốn gì.

Với ông, “kỷ niệm vô cùng nhiều, nhưng không có gì đặc 
biệt lắm, bởi cuộc đời binh nghiệp diễn ra chủ yếu trong 
thời bình!”. Tuy nhiên, ai cũng biết, với người lính thì trách 
nhiệm và nghĩa vụ với Tổ quốc, với Nhân dân luôn đặt lên 
hàng đầu, luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng bảo vệ vùng lãnh 
hải quốc gia và hỗ trợ ngư dân bám biển. 

Trong gia tài của Chuẩn đô đốc, còn có những kỷ vật dân dã 
rất “đời” của những người lính biển. Đó là cây bàng vuông, quả 
bàng vuông, nhánh lan rừng, thậm chí cả cái chân vịt và mỏ 
neo xuồng công tác ở Trường Sa và nhà dàn DK1, những đồng 
xu lưu niệm của lực lượng hải quân... Đặc biệt, cây bàng vuông 
được ông chăm chút rất kỳ công trên sân thượng mấy năm nay, 
mùa đông nào cũng phải ủ ấm và mang cây vào nhà tránh rét.

Dù về hưu, Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái vẫn tham gia 
giảng dạy ở các cơ sở đào tạo của quân đội. Hằng ngày, ông 
thường viết facebook mà chủ đề là về cuộc sống thường nhật, 
những lần gặp gỡ bạn bè, đồng đội, xen lẫn những ký ức thời 
quân ngũ. Với tâm tính giản dị, câu chữ của ông rất dung dị, 
đời thường. Thỉnh thoảng, ông cũng nêu quan điểm về một 
hiện tượng xã hội nhẹ nhàng mà sâu sắc như cái cách ông triết 
lý về cuộc sống sau những năm tháng binh nghiệp…

Ông cũng hay kể những câu chuyện về sinh hoạt hằng ngày của 
người lính Hải quân, như việc câu cá, trồng rau, lấy nước ngọt; 
hoặc, những công việc rất đỗi bình thường ở trên đất liền, nhưng 
ở đảo lại là vấn đề lớn, như: khám bệnh cho chị em, nuôi chó đàn, 
lai tạo giống vịt bơi được trong nước biển; hoặc các hoạt động hỗ 
trợ ngư dân là dự trữ và cung cấp nước ngọt, bán xăng dầu theo 
giá trên bờ, sửa chữa tàu thuyền chỉ tính tiền vật tư thay thế…

Vợ ông - một nhà báo, hiểu, yêu và kính trọng cuộc đời 
binh nghiệp của chồng; nên cũng trân quý những kỷ vật ông 
mang về và đang cùng ông nâng niu, giữ gìn gia tài kỷ vật 
ấy một cách trang trọng, tạo nên những vùng ký ức vô cùng 
đáng yêu, đáng quý, đáng tự hào và ngập tràn cảm xúc trong 
gia đình Tướng quân Đỗ Minh Thái!

KHO TÀNG KỶ VẬT KHO TÀNG KỶ VẬT 

CỦA TƯỚNG QUÂNCỦA TƯỚNG QUÂN

Chuẩn Đô đốc Đỗ Minh Thái giới thiệu bộ kỷ vật của các Đô đốc Hải quân quốc tế trao tặng.
Sách và hình ảnh thời tại ngũ cũng là những kỷ vật quý của Chuẩn Đô đốc.

Cái chân vịt và mỏ neo xuồng công tác ở Trường Sa và DK1. Góc trưng bày biểu trưng các chương trình, hội nghị… 
của Hải quân mà ông tham dự. 

Bộ sưu tập đại bàng 2 đầu - biểu tượng của nước Nga. 
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 NAM VIÊN 

Những ngày cuối năm, khi anh đào vừa chúm chím nụ 
hồng, tiết xuân đã về trên phố núi Đà Lạt, những câu 
thơ đầy day dứt trong bài “Ông đồ” của Vũ Đình Liên lại 
vọng về trong tôi. Và tôi quyết định đi tìm xem “Những 
người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?”.

° Duyên cùng mực tàu, giấy đỏ
Người đầu tiên tôi tìm gặp là nhà thư pháp Mưu Lê. Ngoài 

70 tuổi và ngót nghét 20 năm bén duyên cùng mực tàu, giấy 
đỏ, Mưu Lê là một trong những người viết thư pháp thuộc 
hàng lão làng, thực sự là “ông đồ già” ở phố núi. Là dân kinh 
tế (làm kế toán trưởng một công ty ở Đà Lạt trước khi về 
hưu), nhưng vốn văn chương, chữ nghĩa của ông thật đáng 
nể. Trước khi đến với thư pháp, ông làm thơ, viết bài cộng 
tác cho nhiều tờ báo và là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật 
tỉnh Lâm Đồng, thuộc chuyên ngành Văn học. Trong những 
lần hội ngộ bạn thơ, ngâm nga tặng nhau những câu thơ hay, 
nhiều người muốn viết lại bằng hình thức thư pháp để làm 
kỷ niệm. Vốn có hoa tay nên ông không ngần ngại cầm bút. 
Thư pháp đến với ông tình cờ, nhưng ông đón nhận một cách 
nghiêm túc. Ông cho rằng: “Người viết chữ đẹp chưa hẳn viết 
được thư pháp, nhưng viết thư pháp thì trước hết là chữ phải 
đẹp”. Từ đó, ông miệt mài luyện nét, tạo cho mình một phong 
cách riêng và một chỗ đứng trong lòng người yêu thư pháp. 

Khác với Mưu Lê, Nguyễn Mậu Pháp là một “ông đồ” 
đúng nghĩa đen: học Văn, dạy Văn và hiện là Phó Hiệu 
trưởng Trường THPT Lang Biang, huyện Lạc Dương. Ông 
kể: “Năm 2004, tôi hữu duyên gặp hai nhà thư pháp là Bùi 
Hiếu và Hồ Công Khanh. Qua trò chuyện, tôi được truyền 
cảm hứng và thấy được ý nghĩa của việc viết thư pháp, ngoài 
giá trị nghệ thuật, còn là phát huy nét đẹp truyền thống, nét 
văn hóa độc đáo của dân tộc. Từ đó, tôi bắt đầu luyện tập viết 
thư pháp”. Theo Nguyễn Mậu Pháp, luyện tập để viết được 
thư pháp là một quá trình miệt mài, nếu không có sự đam 
mê chắc hẳn sẽ bỏ cuộc. Ông thường dành thời gian tìm đến 
những “tiền bối” trong nghệ thuật viết thư pháp, chăm chú 
nhìn cách họ viết cả về phong thái lẫn nét chữ, rồi về nhà 

luyện tập theo cách riêng của mình để tránh 
sự trùng lắp. Có khi viết đi, viết lại nhiều 
lần một ký tự, hay một chữ, một câu 
đối… “Một điều may mắn với tôi, 
đó là hồi nhỏ, tôi đã được cha chỉ 
dạy cho một vài đường nét chữ 
Hán, dùng bút lông, nên việc 
luyện nét thư pháp cũng thuận 
lợi hơn”, ông chia sẻ. 

Không chỉ những “ông 
đồ già”, gần đây, du khách 
và người dân phố núi còn 
bắt gặp hình ảnh “ông đồ” 
còn rất trẻ đang cho chữ ở 
Khu du lịch Đường hầm đất 
sét (hồ Tuyền Lâm). Thuộc 
thế hệ 9x, nhà thư pháp Nhân 
Trần gắn bó với thư pháp vì tình 
yêu nghệ thuật, nhưng cũng là nghề 
mưu sinh. Từng bôn ba ở TP Hồ Chí Minh, 
Cà Mau, và rồi Nhân Trần đã chọn Đà Lạt làm điểm 
dừng, bởi theo anh, Đà Lạt là nơi dung dưỡng những tâm hồn 
nghệ thuật, hướng con người vào điều thiện, vào nghệ thuật 
hơn là cơm áo, gạo tiền. Hiện nay, ngoài tham gia viết thư 
pháp, Nhân Trần còn mở lớp dạy thư pháp với mong muốn 
trao truyền đam mê cho các bạn trẻ. Anh cũng mở một trà 
quán nhỏ và góc thư pháp trên đường Trạng Trình - không 
gian dành cho những người thích tĩnh tâm, hoài niệm. 

° Cho người ước vọng đầu xuân
Mưu Lê, Nguyễn Mậu Pháp, Nhân Trần chỉ là 3 trong số 

nhiều “ông đồ” ở phố núi Đà Lạt mà tôi được gặp. Mỗi người 
một độ tuổi, một nghề nghiệp và một cơ duyên đến với thư 
pháp khác nhau, nhưng điểm chung ở họ là tâm hồn hoài cổ, 
trân trọng và muốn lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống dân tộc, đó là tục lệ xin chữ - cho chữ đầu xuân. 

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, xin chữ - cho chữ đầu 
xuân là nét đẹp văn hóa có từ xa xưa, thể hiện sự trọng chữ 

nghĩa, trọng tri thức của người Việt. Người 
cho chữ là những “ông đồ” có vốn 

văn hóa, chữ nghĩa thâm sâu. Còn 
người xin chữ, họ không coi bức 

thư pháp đơn thuần là tác phẩm 
nghệ thuật, mà trong đó còn 
chứa đựng những ước vọng 
năm mới. Nhà thư pháp 
Mưu Lê cho biết, dịp đầu 
xuân, người ta thường xin 
những chữ mang ý nghĩa 
may mắn, tròn đầy, sum vầy, 
hạnh phúc. Đó là chữ “An” 

để cầu mong sự bình an; chữ 
“Phúc” để cầu phúc cho bản 

thân và gia đình; chữ “Thọ” 
để cầu mong sức khỏe, sống lâu; 

người kinh doanh buôn bán thì xin 
chữ “Phát”, “Lộc”. Bên cạnh đó, nhiều 

người xin chữ “Hiếu” để nhắc nhở bản thân 
và con cháu hiếu thảo, báo đáp công ơn cha mẹ; 

hoặc chữ “Nhẫn” nhằm dặn lòng cần kiên nhẫn, nhường 
nhịn để đi đến thành công…

Còn theo nhà thư pháp trẻ Nhân Trần, không chỉ dừng lại 
ở việc cho những chữ mang tính kinh điển, anh còn thông 
qua thư pháp để gửi gắm những thông điệp cuộc sống đến 
mỗi người. Đôi lúc, không hẳn cứ xin gì là cho nấy, mà còn 
phải nhìn người để cho chữ, rồi giảng giải ý nghĩa để họ biết 
mà hướng tới, mà phấn đấu để đạt được điều mong muốn. 
Anh kể: “Có người xin mình chữ “Đăng Khoa” hoặc chữ 
“Đỗ” với mong muốn thi cử, học hành đỗ đạt, nhưng mình lại 
cho chữ “Học” để gửi gắm rằng sự đỗ đạt không phải tự nhiên 
đến, mà cần phải chăm chỉ học hành”. 

Một mùa xuân nữa đang về. Không nhộn nhịp như 
những phố ông đồ ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, nhưng 
“những người muôn năm cũ” ở phố núi Đà Lạt cũng đang 
rộn ràng sửa soạn mực tàu, giấy đỏ để nắn nót cho đời, 
cho người những ước vọng, niềm tin tươi mới. 

Nhà thư pháp Nhân Trần tặng chữ cho “tiền bối” Mưu Lê.

Đi tìmĐi tìm  
Những người  muôn năm cũ

Cho chữ đầu xuân. Ảnh: Văn Báu

“Ông đồ” Nguyễn Mậu Pháp.“Ông đồ” Nguyễn Mậu Pháp.
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 VĂN VIỆT 

Cuối năm 2022 về thôn Ka Đơn, xã 
Ka Đơn, huyện Đơn Dương trở về 
thời gian đã qua 15 năm dốc tâm 
sức khôi phục và phát triển môi 

trường sinh thái hữu cơ, Trang trại Thiên Sinh 
mới bắt đầu khép kín một vòng tuần hoàn 
công nghệ cao chăm sóc vật nuôi, cây trồng 
trên tổng diện tích 15 ha. 

Ngồi trên chiếc xe bán tải của chủ nhân 
Nguyễn Quốc Thắng (50 tuổi) chạy êm êm 
trên cung đường bê tông dài khoảng 5 km rẽ 
qua từ cung đường nhựa lớn, tôi vào Trang 
trại Thiên Sinh được chào đón bởi hai hàng 
cây với hơn 400 cây tùng 11 năm tuổi bung 
tán xanh ngát trên cao. Đây là lần thứ 3 trong 
vòng 7 năm qua, mỗi lần đến trang trại đều 
mang lại cho tôi cảm nhận mới mẻ, dễ chịu 
trong không khí trong lành. Thời điểm mùa 
khô cao nguyên Lâm Đồng chạm ngõ, bên 
những rặng dã quỳ vàng rực thấp thoáng là 
đồng cỏ voi tươi tốt thẳng tắp như những 
ngọn nến thắp xanh lên bầu trời. Anh Thắng 
cho biết, đồng cỏ của trang trại đến cuối 
năm 2022 chuyên canh trên tổng diện tích 2 
ha theo hình thức cuốn chiếu, mỗi ngày thu 
hoạch khoảng 1 tấn đưa về hệ thống cơ giới 
nghiền nhỏ làm thức ăn tươi đủ dinh dưỡng 
cho đàn bò thịt trong ngày. Tôi đến gần đàn 
bò thịt 40 con trong quy mô chuồng trại diện 
tích 500 m2 nuôi dưỡng theo quy trình hữu cơ, 
từng con bò thịt nhai ngon lành những nắm 
cỏ tươi trải đều trên máng sạch bóng, trông 
thật thích mắt. Đàn bò thịt lúc này đang vào 
bữa ăn trưa, còn hồi sáng cũng đã “điểm tâm” 
mỗi con 5 lít sữa chua tiệt trùng để bảo vệ hệ 
thống tiêu hóa, tạo chất lượng thịt ngon hơn 
khi đưa ra thị trường. 

Tôi đếm tất cả 40 con bò thịt đều căng tròn 
da thịt, anh Thắng thông tin chi tiết hơn với 
5 con đực và 35 con cái, đã bước sang 8 năm 
tuổi, con nặng nhất lên đến 800 kg, con nhẹ 
nhất cũng khoảng 100 kg. Trong một năm 
vừa qua, đàn bò sinh sản tại trang trại tổng 
cộng 20 con, cung cấp nguồn giống nhân đàn 
vật nuôi mới cho nông dân trong và ngoài 
huyện Đơn Dương. Riêng lớp nền đệm lót 
sinh học dày cộm trên nền chuồng trại cho bò 
thải phân tươi xuống hàng ngày rồi cứ định 
kỳ 2 tháng “thu hoạch” một mẻ khoảng 60 
m3 chuyển ra khu vực ủ hoai mục bón cho 
tất cả các loại cây trồng hữu cơ trong trang 
trại. Thời gian ủ phân hoai mục bằng men 
sinh học khoảng 2 tháng. “Dùng lượng phân 
chuồng này bón đủ dinh dưỡng hàng ngày 
cho cây trồng rau, củ, quả hữu cơ trong trại. 
Và khi thu hoạch, sơ chế, những phụ phẩm 
rau, củ, quả ở đây trở lại sử dụng làm thức ăn 
cho bò…”, anh Thắng giới thiệu sơ khởi về 

Một vòngMột vòng
trang trạitrang trại
tuần hoàntuần hoàn
Thiên SinhThiên Sinh

quy trình chăn nuôi, trồng trọt tuần hoàn của 
trang trại. Cũng đúng lúc này, nhân viên trang 
trại đang cho thêm khẩu phần ăn trong ngày 
từ sản phẩm rau, củ, quả sơ chế tận dụng băm 
nhỏ cho đàn bò thịt tất cả 40 con này…

Trong không gian chăn nuôi bò thịt hữu cơ 
Thiên Sinh đều được quy hoạch bố trí từng 
phân khu chức năng, trong đó có khoảng 800 
m2 diện tích ủ phân chuồng phối trộn rơm rạ, 
phế phẩm rau, củ, quả tại chỗ; 1.000 m2 diện 
tích sân vườn cho bò tắm nắng, ăn dặm thêm 
rơm vàng. Đặc biệt, những sợi rơm vàng còn 
có thêm chức năng trải đều lên từng luống để 
giữ ẩm độ cho đất, ngăn côn trùng phát sinh 
gây hại. Để minh chứng, anh Thắng dẫn tôi 
đến các khu vực nhà kính cà chua đã và đang 
thu hoạch cách sân vườn thả rông đàn bò 
chừng vài trăm mét. Ở đây mỗi căn nhà kính 
có diện tích 1.000 m2 lắp đặt đồng bộ các thiết 
bị thông minh tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa 
đấu nối đến từng luống cây cà chua được phủ 
một lớp rơm vàng bên trên, bên dưới là lớp 
đất tơi xốp phối trộn với phân vi sinh hữu cơ 
sản xuất tuần hoàn. Theo đó, các luống cây cà 
chua đang trong thời kỳ thu hoạch phải thường 
xuyên bổ sung một lớp rơm vàng bao quanh 
từ gốc cây này đến gốc cây khác để ngăn chặn 
cỏ dại sinh sôi. Còn các luống cây cà chua thu 
hoạch lứa trái cuối cùng, trang trại thu gom 
toàn bộ gốc rễ, thân cành, lá chuyển về khu 
vực ủ phân hữu cơ; riêng lớp rơm vàng sau 
đó được phủ lên một lớp đất để nhanh chóng 
được phân hủy, tạo thêm độ mùn trong đất cho 
các vi sinh vật có ích sinh sôi. 

Với phương pháp sản xuất rau, củ, quả 
hữu cơ trong nhà kính và ngoài nhà kính của 
Trang trại Thiên Sinh là luân canh và đa canh. 
Như cây cà chua được trồng bằng nguồn 
giống chất lượng cao, đa dạng chủng loại 
beef, chocolate, baby, trái cây, chăm sóc trong 
thời gian khoảng 90 ngày thu hoạch đạt năng 

suất khoảng 2 tấn/1.000 m2. Tiếp nối 
lứa cà chua, trang trại xuống giống 
trồng đậu cove, đậu nành Nhật… Rồi 
lứa mới với ớt ngọt, dưa leo, cải thảo... Và 
có thể tuần hoàn trở lại trồng lứa mới cà chua. 
Hoặc đa canh trên cùng một khu vực diện tích 
phân bổ nhiều luống cây lơ baby, cải bó xôi, 
cà tím, dưa leo, củ cải, cải kale, mướp đắng, 
hành tây… trồng đan xen nhau, giăng mắc 
bẫy sinh học dẫn dụ tiêu diệt côn trùng gây 
hại, bảo vệ môi trường sinh thái hữu cơ phát 
triển lý tưởng cho các loài thiên địch có lợi 
như ong, bọ, nhện bắt mồi... 

Anh Thắng và tôi cùng hái xuống mấy 
trái dưa leo mọng nước ăn tươi tại 
vườn, cảm nhận chất lượng tự nhiên 
kết tinh từ vùng đất mát lành nơi này. 

Đây là một trong khoảng 15 loại nông sản 
hữu cơ luân canh và xen canh trên diện tích 
6 ha hàng ngày thu hoạch, sơ chế, đóng gói 
khoảng 1 tấn cung cấp theo đơn hàng của hệ 
thống siêu thị mini, cửa hàng phân phối của 
thị trường TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha 
Trang, Đà Nẵng… Trang trại đã lắp đặt 2 kho 
lạnh, mỗi kho lạnh có công năng giữ tươi 2 
tấn rau, củ, quả hơn một tuần, nhưng thực tế 
tiêu thụ hết sản lượng thu hoạch trong ngày, 
cho thấy thương hiệu nông sản hữu cơ Thiên 
Sinh đã không ngừng khẳng định và nâng 
cao giá trị, chất lượng trong suốt 15 năm qua. 
Nếu so sánh với giải pháp sản xuất rau, củ 
quả thông thường thì giải pháp sản xuất rau, 
củ, quả hữu cơ của Trang trại Thiên Sinh đạt 
năng suất chỉ bằng 50%, nhưng bù lại giá thị 
trường đầu ra tăng lên trung bình gấp 2,5 - 3 
lần. Đặc biệt, hiệu quả vô giá hơn đối với 
Trang trại Thiên Sinh là đã xây dựng hoàn 
chỉnh quy trình sản xuất hữu cơ tuần hoàn, 

góp phần nâng cao nhận thức và hành động 
bảo vệ bền vững môi trường và sức khỏe của 
cộng đồng. 

Năm 2020, các đơn vị khoa học của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ 
chức lấy mẫu phân tích các thành tố về chất 
lượng đất, nước, quy trình canh tác, sử dụng 
vật tư nông nghiệp, chất lượng sản phẩm thu 
hoạch…, kết quả đã cấp Chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn hữu cơ đối với Trang trại Thiên Sinh. 
Tiếp theo đó, Trang trại Thiên Sinh cũng đã 
được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Lâm Đồng xây dựng Mô hình Chăn nuôi bò 
thịt hữu cơ, dự kiến hoàn thành các tiêu chí 
cấp chứng nhận vào năm 2023 tới. 

Tính đến cuối năm 2022, Trang trại Thiên 
Sinh mở rộng tổng diện tích 15 ha trồng trọt, 
chăn nuôi hữu cơ tuần hoàn tại thôn Ka Đơn, 
xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương. Trong đó cây 
rau, củ, quả hữu cơ công nghệ cao trong năm 
2023 tập trung đầu tư thâm canh lên diện tích 
12 ha, nâng tổng sản lượng tiêu thụ hàng ngày 
lên 2 tấn. Như vậy kể từ lúc khởi động trồng 
rau, củ, quả hữu cơ vài ngàn mét vuông tại xã 
vào năm 2007, nhìn lại đến nay qua 15 năm, 
anh Nguyễn Quốc Thắng đã tích lũy làm giàu 
kỹ thuật và kinh nghiệm phát triển trang trại 
trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ tuần hoàn của 
mình để sẵn lòng trao đổi, chia sẻ cho các nhà 
doanh nghiệp, nhà nông theo nhu cầu. 

Riêng tôi với 3 lần đến trong 7 năm qua, 
Trang trại Thiên Sinh đã mở rộng quy mô 
sản xuất, chăn nuôi từ 8 ha lên 15 ha. Trong 
cảnh quan môi trường ngày càng lập lại đầy 
đủ trạng thái hữu cơ tuần hoàn, tôi lại được 
hòa mình giữa màu xanh của 400 cây tùng 
hơn 11 năm tuổi sau khi trải nghiệm ra về. 
Hóa ra đây là tấm lá chắn rộng lớn để ngày 
đêm bảo vệ không gian sinh tồn của vật 
nuôi, cây trồng tuần hoàn tự nhiên của Trang 
trại Thiên Sinh này.

Khu vực ủ phân 
chuồng phối trộn 

với phế phẩm rau, 
củ, quả sau thu 
hoạch, sơ chế.

Đàn bò thịt ăn cỏ 
thức ăn được trồng 
theo tiêu chuẩn hữu 
cơ tại trang trại.

Cà chua sinh trưởng 
trên lớp phân chuồng, 

bên trên phủ lớp rơm 
vàng giữ ẩm.

Luống rau lơ baby 
hữu cơ xen canh với 

nhiều loại rau khác 
trong nhà kính. 

Khu vực mở rộng 7 ha sản 
xuất rau, củ, quả hữu cơ 
của Trang trại Thiên Sinh 
trong năm 2023.

Giăng mắc bẫy 
có chất dính sinh 
học để dẫn dụ, tiêu 
diệt côn trùng gây hại.

Mỗi ngày Trang trại Thiên Sinh Mỗi ngày Trang trại Thiên Sinh 
sơ chế, đóng gói cung cấp cho thị sơ chế, đóng gói cung cấp cho thị 
trường trong nước khoảng 1 tấn trường trong nước khoảng 1 tấn 

rau, củ, quả hữu cơ các loại.rau, củ, quả hữu cơ các loại.
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Nhớ Nhớ 
những những mùa hồngmùa hồng

 VĂN BÁU 

Đầu thu, miền đất lạnh lớm chớm màu vàng óng của 
những vườn hồng lặng lẽ quấn quanh các căn nhà 
nhỏ mé ngoại ô. Đấy là lúc cảm xúc lâng lâng bất chợt 
hiện về trong mỗi người dân, du khách!

Vườn hồng mùa xuân, những lá hồng xanh biêng 
biếc cứ như ngời lên trong nắng, trong gió… 
Đứng ở trên những đồi cao của Đà Lạt phóng 
tầm mắt xuống thung lũng mà thấy cả một dải 

màu xanh mênh mang, thì nhất định đấy là vườn hồng đang 
hồi sức sau một mùa cho trái... Cứ thế những vườn hồng 
lặng lẽ xanh theo ngày tháng, xanh lẫn vào những cỏ cây, 
có những lúc dường như người ta quên mất sự hiện diện của 
những cây hồng khi mới kết trái cũng xanh như lá, để rồi 
vào một ngày mưa tháng 8, khi mùa Trung thu về, bất chợt 
gặp những trái hồng căng mọng, màu vàng cam dưới những 
lòng thung lũng, trên các triền đồi hiện hữu thì đó là lúc báo 
hiệu thêm một mùa hồng nữa đã về.

Khách phương xa khi đến Đà Lạt vào mùa hồng, 
không ai không ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy. Lẫn 
trong rừng thông quanh năm xanh mướt là sắc vàng 
óng vọng lên trong ánh nắng mùa thu của những 
vườn hồng đang vào kỳ thu hoạch. 

Vào mùa hồng chín, mỗi buổi sáng, du khách không 
khó để gặp những chiếc xe máy mà người ngồi sau vác 
một cái sào tre dài, đầu sào có một cái lồng hình thuôn 

thuôn… ấy là những người đi hái hồng. Thường thì 
những người đàn ông đảm nhiệm khâu hái hồng, phụ nữ 
sẽ làm công việc nhẹ nhàng hơn: cắt tai những trái hồng 
rồi xếp vào giỏ. Chỉ những trái hồng ủ chín mới cần cắt 
tai để khi hồng chín mềm căng mọng không bị những cái 
tai này đâm thủng…

Người ta có thể thưởng thức trái hồng từ lúc ươm ươm 
cho đến lúc chín. Món quà mà người Đà Lạt hay trân trọng 
gửi biếu người thân, họ hàng ở quê vào mùa này chính là 
những trái hồng giòn. Ngày xưa, các bà, các chị làm hồng 
giòn bằng cách ngâm với nước vôi. Giờ đơn giản hơn, 
người Đà Lạt đã có bí quyết làm hồng giòn mà không cần 
ngâm vôi nữa, chỉ cần cho trái hồng vào đóng trong bịch 
ni lon, cột lại và chừa chỗ cho một phần không khí trong 
bịch, như vậy là xong. Mỗi bịch hồng giòn bây giờ bên 
ngoài đều có ghi ngày mở ra để ăn, rất tiện cho việc du 
khách mua về làm quà biếu cho người thân. 

Hồng giòn, hồng chín cây và rồi hồng khô… Chẳng biết 
kỹ thuật làm hồng khô có tự bao giờ, chỉ biết rằng từ lâu 
lắm rồi du khách đến Đà Lạt chơi, khi về nhất định phải 
mua cho bằng được vài bịch hồng khô làm quà. Hồng khô 
có thể để từ mùa này sang mùa khác, vị ngọt của trái hồng 
cứ thế mà tươm ra, ngon nhất là những trái hồng đã lên 
phấn... Ai không biết tưởng trái hồng bị mốc, nhưng đó 
mới chính là tuyệt đỉnh của hồng khô. Trái hồng bẻ ra, bên 
trong nâu thẫm, mật ngọt óng ánh từ từ ứa ra… Cắn một 
miếng, cảm giác thơm ngon đậm đà khó tả lưu mãi trong 
lồng miệng.

Khoảng cuối tháng 11 là kết thúc một mùa hồng… 
những lá hồng bắt đầu đồng loạt chuyển màu cam đỏ rồi 
rụng lá vào mùa đông, theo thời gian mà vườn hồng sẽ đẹp 
theo nhiều kiểu khác nhau… Nhìn những cành hồng ấy 

khó ai có thể tưởng tượng ra rằng chỉ cần mùa xuân đến 
là chúng đồng loạt nứt những lá non. Chỉ vài hôm thôi đã 
phủ kín những thung lũng, những triền đồi một màu xanh 
đến nao lòng… Để rồi, đến mùa thu năm sau ấy, những 
trái hồng lại rực lên trong gió, trong mưa Đà Lạt…

Vài năm gần đây, một số doanh nghiệp, hộ trồng hồng 
đã thực hiện phương pháp sấy hồng theo công nghệ Nhật 
Bản. Hồng sấy theo công nghệ Nhật Bản là sản phẩm 
được sấy khô bằng gió và nắng tự nhiên. Khi trái hồng 
thu hoạch về sẽ trải qua quá trình tuyển chọn, sàng lọc 
kỹ càng, những trái hồng đạt chuẩn sẽ được đưa vào sơ 
chế, loại bỏ tạp chất rồi chuyển qua giai đoạn diệt khuẩn. 
Tiếp đến, hồng được cho vào máy gọt vỏ, treo lên dây và 
đưa vào phòng vô trùng để sát khuẩn, chống nấm mốc và 
hơi ẩm. 

Sau đó, sản phẩm được sấy khô ở nhiệt độ 500 - 600 
độ C trong vòng 3 tiếng rồi được treo thành từng dây và 
tiếp tục được sấy khô tự nhiên bằng ánh nắng mặt trời, 
gió và máy quạt. Sau khi phơi khoảng 20 ngày, hồng tươi 
sẽ chuyển thành những trái hồng thơm dẻo, mật quả đặc 
quánh bao quanh rất hấp dẫn. Do hồng được sấy trong 
thời gian dài, khô từ từ nên sẩn phẩm làm ra có chất dinh 
dưỡng, độ ngọt trong trái hồng khá cao và không qua tẩm 
ướp hóa chất bảo quản nên vẫn giữ nguyên được hương vị 
thơm ngon tự nhiên, ngọt thanh và không độc hại do được 
sấy trong môi trường tự nhiên, lại đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm.

Hiện tại Đà Lạt, hồng có diện tích khoảng 370 ha, hầu 
hết trồng xen trong vườn cà phê. Hồng Đà Lạt được trồng 
chủ yếu tại các phường 3, 4, 5, 7, 10 và các xã Xuân Thọ, 
Xuân Trường, Tà Nung, với sản lượng quả tươi hàng năm 
đạt trên 12.500 tấn.

Cây hồng gắn bó mật thiết với người dân Đà Lạt.
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 VĂN VIỆT 

Sau gần ba năm chuyển nhanh theo quy trình công 
nghệ số, vườn dâu tây Nam Anh, Tổ 4, thôn Lộc Quý, xã 
Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt trên diện tích 2 ha không 
chỉ giảm hơn một nửa số lượng nhân công chăm sóc, 
mà còn tăng thêm giá trị thu nhập trên đơn vị diện 
tích đất sản xuất lên đến hơn 30%. 

° Đồng bộ công nghệ số 
chăm sóc 20.000 m2 dâu tây Nhật
Một sáng nắng trong cuối năm 2022, chủ nhân vườn dâu 

tây Nam Anh Trần Đức Nam làm “hướng dẫn viên” cho 
phóng viên “mục sở thị” toàn bộ hệ thống công nghệ số 
đang vận hành ở đây. Kiểm tra toàn bộ môi trường sinh 
trưởng của từng khu vườn dâu tây trên tổng diện tích 2 ha 
nhà kính trong lúc này, chủ nhân Trần Đức Nam mở một 
chương trình phần mềm trên smartphone hiển thị thông 
báo chi tiết về nhiệt độ, tốc độ hướng gió, lượng mưa, 
độ ẩm đất, cường độ ánh sáng. Tiếp tục lướt ngón tay 
cảm ứng màn hình smartphone lên trên, hiện ra các hoạt 
động điều khiển trên từng khu vực vườn dâu như lượng 
nước tưới nhỏ giọt, thời gian tưới, lượng phân bón hòa 
tan, độ dẫn điện trong đất, độ pH trong đất. Phần dưới là 
thông báo kết luận “đạt yêu cầu”. Lướt lên phía trên cùng, 
smartphone hiển thị “phần cảnh báo: chưa có dữ liệu, kết 
quả an toàn”. 

Chủ nhân Trần Đức Nam cho biết thêm, vườn dâu tây 
Nam Anh cũng đã có thời điểm smartphone phát sáng 
tín hiệu cảnh báo về độ pH trong đất và nhiệt độ trong 
nhà kính tăng lên quá cao hoặc xuống quá thấp, hệ thống 
nước tưới nhỏ giọt kết hợp với châm phân bị tắc nghẽn 
một số vị trí, tình trạng sương muối ngoài trời có thể ảnh 
hưởng đến sinh trưởng cây dâu trong nhà kính... “Nhận 
được tín hiệu cảnh báo từ smartphone, bộ phận kỹ thuật 

vườn dâu tây Nam Anh chúng tôi lập tức xử lý bằng 3 
chế độ điều khiển trên phần mềm smartphone; biện pháp 
cơ học khơi thông một số vị trí đường ống tưới nhỏ giọt 
kết hợp với châm phân bị tắc nghẽn; xử lý bằng máy đối 
với độ pH trong đất, độ dẫn điện EC, hệ thống tưới nước 
phun mưa để giảm nhiệt độ trong nhà kính…”, chủ nhân 
Trần Đức Nam chia sẻ. 

Theo chân của “hướng dẫn viên” Trần Đức Nam, phóng 
viên được “soi” cận cảnh hệ thống máy chủ lắp đặt ở vị 
trí đầu tiên hoặc cuối cùng của từng khu vườn dâu tây 
nhà kính diện tích từ 4.000 m2 đến 7.000 m2. Thiết kế của 
hệ thống máy chủ khá “gọn gàng” với chiều cao khoảng 
1,2 m, chiều rộng khoảng 0,8 m, bên trong gắn các bảng 
vi mạch kết nối với thiết bị cảm biến tự động đo toàn bộ 
thông số kỹ thuật chăm sóc cây dâu trong nhà kính hàng 
ngày, có kích thước mỗi cạnh chỉ bằng một gang tay đặt 
tại khu vực trung tâm vườn dâu; đồng thời, kết nối và điều 
khiển trực tiếp hệ thống nước sạch bơm lên từ giếng khoan 
sâu dưới lòng đất, hòa tan với phân hữu cơ vi sinh trước 
khi phân phối tưới tự động nhỏ giọt theo đường ống đến 
mỗi gốc cây dâu hoặc tưới tự động bên trên phun mưa 
xuống tán lá cây theo các chế độ lập trình phù hợp từng 
giai đoạn sinh trưởng.

Cụ thể, vườn dâu tây Nam Anh trồng cây giống chất 
lượng cao nhập khẩu từ Nhật Bản, trồng trên giá thể xơ 
dừa phối trộn với nguyên liệu đá núi lửa trải đều trên 
từng luống dài khoảng 6 m, rộng 40 cm, cách ly mặt đất 
1,2 m, hàng cách hàng 1 m, cây cách cây 1 m. Kết cấu 
nhà kính khung sắt cao 6 m, mái lợp ni lông trắng, không 
cần thiết lắp đặt thêm lớp lưới đen vì đã có hệ thống tưới 
phun mưa để điều hòa ánh sáng những ngày nhiệt độ lên 
cao. Tổng kinh phí xây dựng nhà kính cùng trang bị, vận 
hành khép kín hệ thống công nghệ số ở vườn dâu tây 
Nam Anh khoảng 100 triệu đồng/1.000 m2. Kết quả vận 
hành hệ thống công nghệ số đồng bộ chăm sóc trên diện 
tích 20.000 m2 ở vườn dâu tây Nam Anh sau 90 ngày 
bước vào thu hoạch đến 5 năm sau mới thay đồng loạt 
giống mới. 

° Chuyển giao rộng rãi cho nông dân 
Đặc biệt vườn dâu tây Nam Anh trồng dặm bổ sung trong 

quá trình canh tác đều sử dụng cây giống gốc nhập từ Nhật 
Bản, hoàn toàn không sử dụng cây “ngó” (cây con mọc 
lên từ rễ cây mẹ), nên năng suất thu hoạch lên đến 1.000 
kg/1.000 m2/năm. Giá bán dâu tây trong 3 năm qua đạt 
trung bình 350 - 400.000 đồng/kg, nhân thành tổng doanh 
thu 350 - 400 triệu đồng/1.000 m2/năm. Thị trường dâu tây 
thương hiệu Nam Anh Đà Lạt khá ổn định với lượng khách 
du lịch tham quan trải nghiệm và mua về sử dụng; hệ thống 
phân phối từ các cửa hàng ở các tỉnh miền Đông, miền Tây 
Nam Bộ, duyên hải miền Trung; hệ thống siêu thị TP Hồ 
Chí Minh. So sánh trên diện tích này trồng khoai tây, carrot, 
bắp sú… luân canh trước đó thì trồng cây dâu tây theo công 
nghệ số của Nam Anh Farm đã tăng thêm doanh thu và lợi 
nhuận từ 30% trở lên. Đồng thời số nhân công lao động trực 
tiếp cũng giảm và chuyển sang công việc khác từ 10 người 
xuống còn 5 người. 

Hiện tại, vườn dâu tây Nam Anh với diện tích 20.000 m2 
tại thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, Đà Lạt tiếp tục tuân thủ sản 
xuất, chăm sóc theo quy trình công nghệ số, đạt chứng nhận 
tiêu chuẩn VietGAP; đồng thời, nâng cấp để đạt các tiêu 
chí xếp hạng 4 sao OCOP vào năm 2023, qua đó nâng cao 
uy tín và giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” do 
UBND TP Đà Lạt cấp. 

“Trong tương lai gần, vườn dâu tây Nam Anh chúng tôi 
xây dựng và phát triển chuỗi liên kết, chuyển giao công 
nghệ số kết nối vạn vật cho nông dân trong TP Đà Lạt 
sản xuất dâu tây gắn với tiêu thụ ổn định trên thị trường. 
Trước mắt vườn dâu tây Nam Anh mong muốn trở thành 
điểm đến cần thiết cho nông dân Đà Lạt tiếp cận công 
nghệ số hoàn chỉnh vận hành chăm sóc vườn dâu đạt hiệu 
quả kinh tế và môi trường, qua đó góp phần nâng cao 
nhận thức của người nông dân Đà Lạt về mục đích, yêu 
cầu chuyển đổi giải pháp canh tác truyền thống thủ công 
sang giải pháp canh tác thông minh hiện nay… ”, chủ 
nhân vườn dâu tây Nam Anh Trần Đức Nam nhấn mạnh 
định hướng của mình.

VƯỜN DÂU NAM ANH 

Ảnh 1: Các chuyên gia trồng dâu 
Hàn Quốc tham quan, trao đổi kỹ thuật, 

kinh nghiệm canh tác công nghệ số 
tại vườn dâu tây Nam Anh Đà Lạt.

Ảnh 2: Cảm biến hiển thị nhật ký canh tác 
trong vườn dâu trên smartphone.

Ảnh 3: Dâu tây Nam Anh Đà Lạt phần lớn đóng gói tiêu thụ 
tại hệ thống siêu thị và cửa hàng phân phối từ TP Hồ Chí Minh, 

các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và duyên hải miền Trung.

chuyển nhanh công nghệ sốchuyển nhanh công nghệ số

1
2

3

51 

Xuân Quý Mão



 VIỆT QUỲNH 

Tròn 10 năm miệt mài ra vào phòng thí nghiệm, học hỏi 
bất kể khoảng cách địa lý, thương hiệu M’Lalin - Organic 
Skincare Ideas do cô gái Đà Lạt Phương Thuỳ Vy sáng lập 
và điều hành không những không mở rộng quy mô, mà 
thậm chí còn thu hẹp hơn, cắt giảm hệ thống phân phối. 
Thoạt nhìn như một sự “lùi bước”, nhưng đó lại là niềm tự 
hào lớn lao của cô gái ấy bởi sự phát triển mạnh mẽ từ bên 
trong của những sản phẩm mỹ phẩm organic (hữu cơ).

°Khởi nghiệp từ chính nhu cầu 
của bản thân
Nói về cơ duyên đến với ngành mỹ phẩm, Phương Thùy Vy 

chia sẻ, từ nhỏ, da của cô vốn đã rất nhạy cảm, dễ kích ứng, dị 
ứng với các sản phẩm chăm sóc da. Vy đơn thuần nghĩ rằng 
điều này là bẩm sinh, không thể tránh né được, chỉ còn cách 
chấp nhận. Cho đến khi đang là sinh viên Đại học Kiến trúc, 
cô tình cờ biết được rằng ở châu Âu có những dòng sản phẩm 
chăm sóc da có nguồn gốc thiên nhiên, hữu cơ cực kỳ lành 
tính, phù hợp cho mọi loại da, kể cả những làn da cực nhạy 
cảm như Vy. Vấn đề là ở Việt Nam lúc bấy giờ không có bán 
những sản phẩm như vậy, nếu có thì cũng là những sản phẩm 
được xách tay với số lượng rất ít và mức giá cực kỳ cao.

Lúc này, ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Thuỳ Vy là tại sao 
mình không thể làm được những sản phẩm như họ. Nghĩ là 
làm, Vy lao vào tìm tòi học hỏi khắp nơi. Sau một thời gian 
dài, những sản phẩm đơn giản nhất đã ra đời để tự phục vụ 
chính mình. Nhiều người thân, bạn bè biết được câu chuyện 
này cũng muốn dùng thử và cho phản hồi khả quan. Đó 
chính là lý do, cũng là động lực để năm 2012, những sản 
phẩm thương mại đầu tiên được Vy đưa ra thị trường.

Tuy những sản phẩm đầu tiên rất đơn giản, cơ bản, nhưng 
chính sự lành tính và dịu nhẹ đặc biệt của nó đã thuyết phục 
khách hàng. Số lượng khách hàng tăng theo cấp số nhân, 
Phương Thùy Vy có hàng chục đơn vị mong muốn trở thành 
đại lý phân phối.

°Mở lối đi riêng 
Những tưởng câu chuyện phát triển này sẽ liên tục như bao 

câu chuyện về các doanh nghiệp thành công khác, thì lúc này 

Vy chia sẻ rằng, càng học thêm, cô nhận ra rằng làm sản phẩm 
cho chính mình hay một số lượng nhỏ khách hàng khác rất 
nhiều với sản phẩm cho số đông người dùng. Sản phẩm phải 
đảm bảo rất nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, cũng 
như phải đảm bảo sự hiệu quả, phù hợp cùng lúc cho rất nhiều 
loại da mang đặc tính cá nhân của hàng ngàn người.

Với suy nghĩ đó, Phương Thuỳ Vy cắt giảm hệ thống phân 
phối, hoạt động cầm chừng, ra nước ngoài học thêm nhiều 
kiến thức chuyên sâu về ngành mỹ phẩm hữu cơ, bởi Việt 
Nam không có cơ sở đào tạo chuyên sâu về ngách nhỏ này 
của ngành mỹ phẩm. 

Nắm được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của 
châu Âu, cộng thêm các công nghệ sinh học mới 
nhất trên thế giới, năm 2017, thương hiệu M’Lalin 
chính thức ra đời như một cột mốc đánh dấu sự 
chuyển mình lớn lao của Phương Thuỳ Vy.

Ổn về mặt lý thuyết, công nghệ rồi thì nguồn nguyên liệu 
đảm bảo hữu cơ cũng là một khó khăn. Bởi mỹ phẩm hữu 
cơ không đơn giản là lấy những nhành cây, lá thuốc ngoài 
vườn vào chế biến là xong; yêu cầu nghiêm ngặt đến từ 
điều kiện trồng trọt, cho đến thu hoạch, xử lý. Thành phẩm 
cũng cần được nghiên cứu, chứng minh lâm sàng về hiệu 
quả, độ an toàn. “Rất may là một số nhà phân phối quốc tế 
tại Việt Nam cũng bắt đầu mang về các nguyên liệu hữu cơ, 
còn các nhà phân phối nước ngoài cũng đồng cảm và hỗ trợ 
xuất khẩu những lô hàng có số lượng rất nhỏ cho một Indie 
Brand (nhà sản xuất độc lập) như M’Lalin”, Vy cho hay.

Từ những kiến thức về mỹ phẩm, sinh học, đặc điểm làn 
da, cơ thể người, Vy biết rằng để có một làn da khỏe đẹp, chỉ 
sản phẩm chăm sóc da là không đủ, nó là sự phối hợp chặt 
chẽ của chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, tâm lý, và mỹ phẩm. 
Do đó, mỗi ngày, M’Lalin chỉ nhận tối đa 15 - 20 đơn hàng để 
đảm bảo mỗi khách hàng đều nhận được sự tư vấn toàn diện 
của đội ngũ skincoach (tư vấn, hướng dẫn tổng thể) về tất cả 
những vấn đề liên quan, từ đó mang lại hiệu quả tốt nhất.

Vy bảo rằng cô hoàn toàn hài lòng với việc tập trung phát 
triển chiều sâu thay vì bề ngang. Vì sự giới hạn số lượng 
khách hàng, sản phẩm của M’Lalin không dễ dàng tìm được 

trên kệ hàng hay các sàn thương mại điện tử. Thay vào đó, 
mỗi một khách hàng đến với M’Lalin đều được tư vấn riêng. 
Với việc không làm marketing, M’Lalin đã dành phần chi phí 
lớn đó cho nghiên cứu và phát triển, cho nguyên vật liệu. Từ 
đó giúp tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhưng giá 
cả phù hợp. Và phần tiền khách hàng chi trả chính là cho thực 
tế sản phẩm, chứ không phải những giá trị vô hình. 

° Sản phẩm thân thiện với môi trường
Có một điều dễ nhận thấy trong cách nghĩ và lối sống của 

Phương Thùy Vy, đó là cô luôn tôn trọng môi trường. Vy chia 
sẻ: “Một số thương hiệu mỹ phẩm hiện nay đã bắt đầu chú 
trọng việc lựa chọn nguyên liệu thiên nhiên, phân huỷ sinh 
học, không thử nghiệm trên động vật. Còn tại M’Lalin, ngoài 
các tiêu chí trên đã được xem như bắt buộc từ lâu, Vy còn quan 
tâm đến quá trình tiền sản xuất và sản xuất nguyên liệu đó”. 
Tức là nguồn nguyên liệu đó phải là nguồn nguyên liệu bền 
vững, ưu tiên xuất phát từ nông nghiệp hữu cơ, không được 
khai thác vô tội vạ, có kế hoạch trồng, khai thác, tái tạo phù 
hợp, không ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Quá trình sản xuất 
phải đảm bảo hạn chế khí thải, chất thải, năng lượng tối đa.

Nghĩa là không chỉ đơn giản có nguồn gốc thiên nhiên, dịu 
nhẹ với làn da, an toàn với môi trường mà M’Lalin còn khai 
thác thiên nhiên một cách có trách nhiệm và bền vững. Quá 
trình nghiên cứu, sản xuất tại M’Lalin cũng phải dựa trên cơ 
sở khoa học, các tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi sản phẩm đều được 
thử nghiệm đầy đủ bởi chính M’Lalin và các tổ chức uy tín.

Là người con được sinh ra và lớn lên ở thành phố hoa mơ 
mộng, với Vy, Đà Lạt là nhà, là tuổi thơ, là tình yêu thương 
vô bờ bến mà mình dành cho gia đình, cũng là nguồn động 
lực to lớn mỗi khi nhớ về. “Một nơi chốn bình yên giản dị 
với hệ sinh thái tuyệt vời đã nuôi lớn tình yêu thiên nhiên 
bên trong mình. Sự độc đáo, nét dịu dàng của vùng đất tuổi 
thơ đã phần nào tạo nên phong cách sống và làm việc nhiệt 
huyết nhưng cũng không thiếu hơi thở nghệ thuật của Vy 
hiện tại”, cô chia sẻ.

Vẫn luôn chú trọng nuôi nấng tâm hồn nghệ sĩ của một 
kiến trúc sư, Vy so sánh việc xây dựng nên M’Lalin giống 
như một bộ sưu tập tranh của chính mình. Với tất cả tình 
yêu và niềm đam mê của tuổi trẻ, đến tận ngày hôm nay, Vy 
vẫn đang học hỏi thêm từng ngày, từng giờ, cập nhật kiến 
thức, công nghệ, khoa học mới nhất trên thế giới để nâng 
cấp, cải tiến sản phẩm, tiếp tục theo đuổi mục tiêu kết hợp 
nhuần nhuyễn giữa thiên nhiên và khoa học công nghệ.

HÀNH TRÌNH TIẾN LÊN BẰNG CÁCH “ĐI LÙI” 
CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU VIỆT

1 2

3

4

Ảnh 1: Các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành chính là những 
người dẫn dắt Vy và đội ngũ tiếp thu cái nhìn mới 

về công cuộc nghiên cứu phát triển hiệu quả 
thực sự của sản phẩm trên cơ thể người. 

Ảnh 2: Phương Thùy Vy vẫn hàng ngày miệt mài 
trong phòng thí nghiệm để tìm kiếm các công thức 

mỹ phẩm organic.

Ảnh 3: Đội ngũ M’Lalin liên tục cập nhật những 
xu hướng nghiên cứu mới, công nghệ mới 

từ khắp nơi trên thế giới để ứng dụng và 
phát triển các sản phẩm không thua kém 

bất cứ đối tác nước ngoài nào.

Ảnh 4: Những hộp gỗ, giấy gói, 
chai lọ của M’Lalin được tái chế 

cho rất nhiều ý tưởng trồng cây.
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Halal, chứng chỉ bắt đầu được nhiều doanh nghiệp 
Lâm Đồng xây dựng, với mục tiêu đưa hàng hóa Lâm 
Đồng sang một thị trường rộng lớn: các quốc gia Hồi 
giáo và các thị trường có người Hồi giáo cư trú. Theo 
hành trình phát triển của doanh nghiệp và luồng 
xuất khẩu hàng hóa, Halal đang trở thành một trong 
những điều kiện để doanh nghiệp vươn xa hơn.

° Mở đường vào thị trường Hồi giáo
Công ty Cổ phần Viên Sơn đóng trên địa bàn huyện Đức 

Trọng là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng cả nước 
về xuất khẩu nông sản, trong đó có nông sản đã qua chế 
biến và nông sản tươi. Nhưng ít ai biết, khi mới bắt đầu, 
Viên Sơn đã chật vật để tìm lối đi trong thị trường có nhiều 
các công ty xuất khẩu lớn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Đa, Giám đốc Viên Sơn kể lại, khi mới 
bắt đầu, vốn ít, công nghệ chưa có gì, doanh nghiệp đã tìm 
lối nhỏ để có hướng đi riêng. Lúc ấy, vùng Đức Trọng, Đơn 
Dương, địa bàn của Viên Sơn vốn nổi tiếng về khoai lang 
Nhật, thứ khoai tiếng Anh gọi là sweet potato Japan có vỏ 
đỏ, ruột vàng, độ ngọt cao. “Khi ấy chúng tôi định hướng 
xuất khẩu khoai sang Singapore và Malaysia, hai thị trường 
ưa chuộng dòng khoai lang Nhật. Và ngay từ khi bắt đầu, 
Viên Sơn xác định phải xây dựng chứng chỉ Halal để được 
thị trường Malaysia chấp nhận”, ông Nguyễn Duy Đa tâm 
sự và cho biết thêm, Viên Sơn chọn xuất khẩu khoai lang, 
trước tiên là các thị trường gần gũi với doanh nghiệp. Có thể 
nói, Viên Sơn là một trong những doanh nghiệp Lâm Đồng 
tiên phong trong xây dựng và áp dụng Halal để đưa hàng 
hóa vào thị trường Hồi giáo. 

Ông Nguyễn Duy Đa chia sẻ, để đáp ứng  các tiêu chuẩn 
cho chứng nhận Halal, không chỉ liên quan đến nguyên liệu 
của sản phẩm mà còn bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất, 
chế biến, đóng gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển. Như 
vậy, để xây dựng và đạt Halal, Viên Sơn phải rà soát, hoàn 
chỉnh từ khâu nông trại tới bàn ăn, đảm bảo không có điều 
cấm nào trong toàn bộ quy trình. Ông Đa kể lại: “Như vườn 
của nông dân thì các vật nuôi thường hay vào vườn chạy 
nhảy. Tuy nhiên, khi xây dựng Halal, chúng tôi phải đảm 
bảo vườn không được để vật nuôi chạy vào, không có chất 
thải trong vườn. Nếu xảy ra vi phạm, sẽ ngay lập tức bị mất 
chứng chỉ. Tổ chức giám sát hoàn toàn độc lập và thường 
xuyên kiểm tra bất thường, do đó chúng tôi phải quản lý rất 
chặt từ khâu nông trại cho tới sản xuất”. 

Không chỉ Công ty Cổ phần Viên Sơn, Công ty TNHH 
Thực Phẩm An Vạn Thịnh, doanh nghiệp đóng chân trên 
địa bàn TP Bảo Lộc cũng xây dựng Halal từ nhiều năm nay. 
Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Nhà máy An 
Vạn Thịnh Food cho biết, đơn vị chuyên sản xuất các mặt 
hàng nông sản cấp đông như khoai lang, khoai tây, xoài, 
chanh leo… phục vụ xuất khẩu. Ngoài sản xuất hàng của 
doanh nghiệp, An Vạn Thịnh Food còn gia công cho các 
thương hiệu, trong đó phục vụ xuất khẩu là đa số. Bởi vậy, 
An Vạn Thịnh Food xây dựng chứng chỉ Halal và duy trì 
suốt quá trình phát triển doanh nghiệp. Chị Ánh Tuyết đánh 
giá: “Halal gần như là cửa để mở vào thị trường Hồi giáo, 
người Hồi giáo chỉ tin và được phép sử dụng các sản phẩm 
được chứng nhận Halal. Vì vậy, muốn hàng hóa vào được 
các nước Hồi giáo hay các nước có cộng đồng Hồi giáo 
sinh sống, doanh nghiệp phải xây dựng Halal. Như An Vạn 
Thịnh Food, chúng tôi có thể đáp ứng mọi đơn hàng mà 
khách hàng cần có Halal để xuất khẩu”. 

Xây dựng Halal giúp doanh nghiệp mở cửa thị trường 
Hồi giáo, nhất là Việt Nam nằm tại Đông Nam Á, nơi có thị 
trường người tiêu dùng Hồi giáo lớn của thế giới. Như Công 
ty Viên Sơn, việc xây dựng và duy trì Halal nhiều năm nay 

đã giúp doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Maylaysia 
gần 2 ngàn tấn khoai lang/năm. 

° Xác định vị thế của Halal
Thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cho biết, Lâm Đồng hiện có 9 doanh nghiệp đang có chứng 
chỉ Halal. Tất cả 9 doanh nghiệp đều hoạt động trong lĩnh 
vực trồng, chế biến nông sản xuất khẩu, chủ yếu là rau, củ, 
quả, chè và cà phê. Trong đó có 4 doanh nghiệp trồng và chế 
biến chè các loại xuất đi thị trường Trung Đông, Pakistan đã 
xây dựng, đạt chứng chỉ Halal và xuất đi hàng ngàn tấn chè 
xanh, chè đen các loại mỗi năm như Trà Phương Nam, Trà 
Thiện Phương, Trà Hậu Hương, Trà Nguyên Thống. 

Bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm 
Đồng chia sẻ, Sở đặc biệt quan tâm tới các chứng chỉ an 

mỏ” lớn với nông sản Lâm Đồng. Theo ông Phạm S, hiện 
nay trên thế giới có khoảng 2 tỷ người Hồi giáo với mức chi 
tiêu cho thực phẩm Halal là 1.400 tỷ USD; dự báo sẽ tăng 
hơn 10 lần lên tới 15.000 tỷ USD vào năm 2050. Nhu cầu về 
sản phẩm Halal gia tăng mạnh không chỉ vì sự tăng nhanh 
của dân số Hồi giáo mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng 
của nhiều người không theo đạo Hồi ở những nền kinh tế 

lớn như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU… Đây 
là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam 

nói chung và doanh nghiệp Lâm Đồng nói 
riêng, nhất là Lâm Đồng có nguồn nông 

sản nguyên liệu dồi dào. Tuy nhiên, 
doanh nghiệp Lâm Đồng hiện còn 

khá ngại ngần khi tham gia vào 
sân chơi còn xa lạ này. Ông 
Phạm S khẳng định, tỉnh 
Lâm Đồng sẵn sàng đồng 

hành cùng doanh nghiệp trong 
quá trình vươn lên hoàn thiện quy 
trình trồng trọt - sản xuất, xây 
dựng chứng chỉ Halal tiến bước 
vào thị trường Hồi giáo. 

Halal, theo tiếng Ả rập có nghĩa là  hợp pháp  hay  hợp 
quy (được phép) chỉ về quy chuẩn tôn giáo mang tính phù 
hợp với chuẩn mực và giá trị của đạo Hồi, sự hợp pháp 
ở đây phải theo chuẩn của Kinh Qur’an. Chứng nhận 
Halal là xác nhận rằng sản phẩm nào đó đạt yêu cầu về 
các thành phần và hội đủ điều kiện trong sản xuất và đáp 
ứng yêu cầu Tiêu chuẩn Halal, người Hồi giáo được phép 
sử dụng. Chứng nhận Halal được cấp sau một quá trình 
thẩm tra kỹ càng; đồng thời vẫn tiếp tục giám sát thời 
gian sau đó, với những lần kiểm tra đột xuất. Nếu doanh 
nghiệp vi phạm những tiêu chuẩn Halal có thể bị thu hồi 
chứng chỉ. Khi hết hạn chứng nhận, doanh nghiệp phải 
xin cấp hiệu lực mới với thời gian 4 năm/lần chứng nhận.

Theo dấu chân 
Halal

Đồi chè của Phong Giang - doanh nghiệp đang xây dựng Halal.

Khoai lang tươi xuất khẩu sang thị trường Hồi giáo - 
sản phẩm thế mạnh của Công ty Viên Sơn.

toàn của doanh nghiệp, trong đó có chứng 
nhận Halal. Theo bà Thanh, thị trường Hồi 
giáo là một thị trường vô cùng tiềm 
năng, đặc biệt nhiều nước Hồi 
giáo có điều kiện địa lý ở 
cùng khu vực với Việt 
Nam như Maylaysia, 
Indonesia hoặc các thị 
trường truyền thống như 
Trung Đông, Pakistan. Vì vậy, 
Lâm Đồng tích cực hỗ trợ các 
doanh nghiệp xây dựng và 
chứng nhận Halal, mở cửa 
hàng hóa Lâm Đồng vào 
thị trường Hồi giáo. . 

Ông Phạm S - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm 
Đồng, người đã tham dự 
Diễn đàn “Tiềm năng thị 
trường thực phẩm Halal 
toàn cầu và cơ hội đối với 
Việt Nam” đánh giá, thị trường 
Hồi giáo có thể coi là một “khu 
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“Đó là một hành trình tuyệt vời suốt hơn 20 năm làm 
cà phê của mình. Nó khiến mình nhận ra cà phê mình 
làm ngon thế nào và mình đang đứng ở đâu”, anh 
nông dân Cil Sommy Pat nói về trải nghiệm của mình 
khi là một trong những đại diện của cà phê Việt Nam 
có mặt tại SCAJ - Lễ hội Cà phê Đặc sản thế giới năm 
2022 tại Nhật Bản.

Hình ảnh một cặp vợ chồng trong trang phục 
thổ cẩm truyền thống lạ mắt gây chú ý với 
hơn 40.000 khách hàng tại triển lãm cà phê 
đặc sản lớn nhất châu Á và có uy tín trên 

thế giới. Và họ đã phải trầm trồ khi biết hai người đến 
từ đất nước Việt Nam.

°       Hạt cà phê của tình bạn
“Along time story” - Kiyotaka Yamaoka đã dùng câu nói 

này để nói về quãng thời gian hơn 3 năm, kể từ lần đầu tiên 
anh gặp và mua cà phê của một người nông dân K’Ho dưới 
chân núi LangBiang (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương).

Trong ấn tượng của Kiyotaka Yamaoka, đó là người đàn 
ông hiền lành, ít nói, với màu da và nụ cười rất đặc trưng. Khi 
đồng ý “bắt tay” với Cil Pat, anh Kiyotaka không ngờ rằng 
chặng đường có thể đi xa, và đạt được những thành công đầu 
tiên chỉ sau hơn 3 năm, chưa kể một quãng thời gian dài ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh.

Mối duyên hạnh ngộ của Kiyotaka Yamaoka và Cil 
Sommy Pat ngỡ như không tưởng bởi sự khác biệt về sắc tộc, 
màu da, văn hóa, ngôn ngữ, quan điểm sống… Nhưng có 
một sợi dây kết nối không ngờ, đó chính là tình yêu đối với cà 
phê và cả ước mong làm ra được hạt cà phê ngon nhất.

Kiyotaka Yamaoka vốn là một nhiếp ảnh gia người Nhật. 
Vì yêu mến đất nước Việt Nam, từ năm 2010, anh đã dành 
nhiều thời gian rong ruổi để cảm nhận vẻ đẹp trên khắp dải 
đất hình chữ S. Cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong 
rang xay và kinh doanh cà phê ở Nhật Bản, đến năm 2016, 
anh bắt đầu cuộc sống và mở một quán cà phê ở TP Hồ Chí 
Minh. Khi đã lập gia đình với một 
cô gái Việt Nam, Kiyotaka 
muốn trở thành một phần 
của nơi đây và anh nghĩ 
đến việc trở thành cầu 
nối để đưa hạt cà 
phê Việt Nam thơm 
ngon đến thế giới, 
mà đầu tiên là quê 
hương Nhật Bản 
của mình.

“Tôi không 
dám khẳng 

định mình đã đi hết những vùng đất trồng cà phê ở Việt 
Nam nhưng những nơi nổi tiếng như Sơn La, Khe Sanh 
(Quảng Trị), các tỉnh Tây Nguyên, Cầu Đất (Đà Lạt)… thì 
tôi đã đi hết. Nhưng đến đây, dường như có một sự thu hút 
đặc biệt. Cà phê ở đây rất ngon nhưng lại không nổi tiếng. 
Tôi muốn nhiều người biết đến nơi này”, anh Kiyotaka 
Yamaoka nói.

Đó cũng là câu trả lời cho việc chuyển cả gia đình lên sinh 
sống ở thị trấn Lạc Dương, và trở thành hàng xóm với Cil 
Sommy Pat. Anh Pat giống như hàng trăm nông dân khác ở 
xứ này, lớn lên từ những ngày tháng hạt cà phê chứa đầy một 
bụng, như một loại trái cây của trẻ em miền núi. 
Theo truyền thống ông bà để lại, anh canh tác 
cà phê trên những triền đồi xanh tốt, chăm 
chỉ thu hái từng trái ngọt theo tự nhiên. 
Cứ như thế từ khi còn là thanh niên, 
đến khi lập gia đình, trở thành cha 
của những đứa trẻ. 

Nhưng rồi khi trong làng bắt 
đầu có những người làm sơ 
chế cà phê như K’Ho Coffee, 
anh tập tành làm thử. Kể từ 
đó, cuộc sống của anh và 
gia đình cũng đã có nhiều 
chuyển biến, công việc tuy 
có vất vả hơn nhưng đổi lại 
bằng thu nhập cao hơn. Những 
hạt cà phê nhân xanh lần lượt 
theo đối tác có mặt ở Nhật và cả 
Úc, Mỹ… nhưng phải đến khi làm 
việc với Kiyotaka Yamaoka trong dự 
án Lang Biang Coffee Project, anh mới ý 
thức được việc mình cần phải chăm chút, đầu 
tư hơn và quyết tâm hơn để cải thiện cuộc sống của 
mình và buôn làng.

°Cà phê và thổ cẩm K’Ho giữa Tokyo
Cà phê Việt Nam rất nhiều, rất ngon, nhưng trên thế giới 

chưa khẳng định được tên tuổi và chưa định vị được trên 
thị trường. Tại sao người ta biết đến hình ảnh các buôn làng 
ở Brazil, Colombia rất nổi tiếng nhưng dường như ở Việt 
Nam chưa có được điều này? Đó là những thắc mắc trong 
đầu Kiyotaka Yamaoka từ khi anh bắt đầu tìm hiểu về cà 
phê Việt Nam.

Chính vì vậy, sau nhiều ấp ủ, Kiyotaka Yamaoka đã cùng vợ 
chồng anh Cil Pat tham dự Triển lãm SCAJ World Speciality 
Coffee Conference and Exhibition 2022. Tại đây, bên cạnh các 
doanh nghiệp Nhật Bản, các gian hàng đến từ các nước trồng, 
sản xuất cà phê nổi tiếng ở Trung và Nam Mỹ, Đông Nam Á, 
châu Phi đã tạo nên màu sắc đa dạng, thu hút đông đảo lượng 
khách tham quan đến từ nhiều thành phần như các công ty 
kinh doanh, công ty rang xay cà phê, công ty phân phối bán 
lẻ, các nhà hàng, khách sạn, các công ty liên quan đến chế 
biến thực phẩm, cá nhân yêu thích cà phê... 

“Đây cũng là nơi các thương hiệu cà phê nổi tiếng trên 
thế giới giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, là 

nơi khách tham quan được trải nghiệm và thưởng 
thức nhiều loại hương vị cà phê đặc sắc khác 
nhau. Chúng tôi may mắn là 1 trong 2 đơn vị 

của Việt Nam có gian hàng tại triển lãm. 
Khách hàng bị thu hút và tò mò bởi một 
màu da, một bộ trang phục của một dân 
tộc. Họ bất ngờ khi biết chúng tôi là đại 

diện một dân tộc thiểu số đến từ một vùng đất của Việt 
Nam”, Kiyotaka Yamaoka nói. 

Có lẽ với một người nông dân như Cil Sommy Pat đó là 
chuyến đi mà cả đời này khó quên. Việc xuất hiện ở Nhật Bản 
trong triển lãm - là hiện thực mà cả trong mơ anh chưa từng 
nghĩ đến. Chính tay anh đưa từng hạt cà phê mình trồng đến 
những chuyên gia, tập đoàn nổi tiếng thế giới trong bộ trang 
phục truyền thống của dân tộc K’Ho dưới chân núi LangBiang. 
“Tự hào lắm chứ. Cũng hồi hộp, lo lắng không kém vì mình 
không biết tiếng Anh. Nhưng khi khách hàng từ khắp các nơi 
đến thưởng thức cà phê tại quầy, dù không thể giao tiếp trực 

tiếp với họ thì nhìn cái cách họ ngửi và trầm ngâm 
sau khi nhấp một ngụm cà phê và ra dấu 

like (yêu thích), thậm chí uống 2, 3 ly thì 
mình biết cà phê của mình rất ngon. 

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ vui rồi”, 
anh Cil Pat kể lại.

Triển lãm SCAJ là ấp ủ của 
Kiyotaka Yamaoka từ khi bắt 
đầu LangBiang Coffee Project. 
Để thực hiện được nó, họ đã 
cùng nhau trải nghiệm, thử 
nghiệm và thay đổi nhiều 
cách sơ chế khác nhau để 
làm ra những hạt cà phê đặc 
sản - Specialty coffee. Và giấc 

mơ đó đã được đặt những viên 
gạch đầu tiên. “Một đơn vị đặt 

hàng 3 tấn cho năm nay và 10 tấn 
cho năm sau. Đó là một tín hiệu tốt. 

Vấn đề còn lại của mình là làm sao để 
đạt sản lượng và chất lượng tốt nhất”, anh 

Kiyotaka Yamaoka cho biết thêm.
Sâu trong thâm tâm của Kiyotaka Yamaoka và Cil 

Sommy Pat, ngoài sự vui mừng khi cà phê mình làm ra được 
một thị trường lớn như Nhật Bản chấp nhận, thì việc giúp người 
nông dân dưới chân núi Lang Biang hiểu được giá trị của cà phê 
với cuộc sống của chính họ cũng quan trọng không kém. 

Giờ đây, khi ngày càng nhiều người K’Ho ở Lạc Dương 
tạo dựng cho mình thương hiệu cà phê như trước đó 
có K’ho Coffee, sau này là Zanya Coffee, Yu M’nang 
Coffee… thì chắc chắn, cà phê ở vùng Lang Biang nói 
riêng và thương hiệu Lạc Dương chắc chắn còn vang xa. 
Nhưng với những gì mà hai anh Kiyotaka Yamaoka và Cil 

Sommy Pat đã làm được, 
đây sẽ là một trong 

những con đường ngắn 
hơn để thế giới biết 
đến cái tên Lang Biang 
- một địa phương ở 
Lâm Đồng, xuất hiện 
trên bản đồ cà phê 
đặc sản thế giới trong 

tương lai không xa.

Kiyotaka Yamaoka và Cil Sommy Pat.
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 Từ công việc sơ chế cà phê, anh Cil Sommy Pat cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa 
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. Từ công việc sơ chế cà phê, anh Cil Sommy Pat cũng tạo thêm việc làm cho người dân địa 
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 VIẾT TRỌNG  

Vào mạng toàn cầu để tìm kiếm, tự bỏ tiền túi, tự 
trang bị mọi thứ để đến Đà Lạt tham dự những hành 
trình đầy gian nan trên những con đường rừng trơn 
trượt, những dốc cao ngút ngàn. Tất cả chỉ để được 
trải nghiệm một thành phố hoa rất khác, cách khám 
phá trên đôi chân.

° Đến Đà Lạt trên đôi chân
Khi Hà Thu Hiền đặt bước chân đầu tiên lên những viên 

đá lát trên Quảng trường Lâm Viên để tiến về đích cách 
đó không xa, cô biết rằng mình đã vừa hoàn thành một cột 
mốc, một dấu ấn lớn trong cuộc đời, đó là nỗ lực tự vượt 
qua được chính mình.

Năm nay 41 tuổi (sinh 1981), người TP Hồ Chí Minh, 
chuyên viên luật của một công ty, Hiền đã suy nghĩ rất 
nhiều về chuyến đi bộ lên Đà Lạt này. Phải mất một khoảng 
thời gian khá lâu để tự hỏi rằng, không biết có nên tham gia 
hay không, và rồi cuối cùng chị quyết định tham gia.

Không phân vân sao được khi đó là chặng đi bộ dài 135 km. 
Một “ Siêu đi bộ - Ultra Walk”. Chưa bao giờ chị Hiền đi như vậy. 
Đây là chuyến siêu đi bộ do Công ty Tropiad tại TP Hồ Chí Minh 
tổ chức. Công ty này thành lập từ năm 2018, chuyên về các hoạt 
động ngoài trời, trong năm 2020 bắt đầu tổ chức các chuyến đi 
bộ trong nước, chủ yếu là lên Đà Lạt. Cho đến nay, Tropiad đã tổ 
chức được 4 chuyến đi như thế, 1 chuyến trong đó là khám phá 
rừng U Minh Hạ ở Cà Mau với cự ly 80 km; 3 chuyến còn lại đều 
xuất phát từ các tỉnh xung quanh Lâm Đồng với cự ly trên 100 
km, đích đến là Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt. 

Theo Hứa Phi Quyên - Công ty Tropiad, trong nước hiện 
nay có không ít các công ty, đơn vị đứng ra tổ chức các cuộc 
chạy, từ chạy đường bằng đến chạy địa hình, tuy nhiên, lại 
không có đơn vị nào tổ chức các cuộc đi bộ. Thế là Tropiad 
đầu tư vào hướng này, đứng ra tổ chức các Ultra Walk và cho 
đến nay đây là đơn vị duy nhất trong nước tổ chức những 
chuyến đi như vậy. 

Chuyến siêu đi bộ đầu tiên lên Đà Lạt được Công ty 
Tropiad tổ chức trong năm 2020 với hơn 30 người tham gia, 
lộ trình đúng 100 km. Từ Nha Trang, đoàn được đưa đến 
điểm xuất phát gần đèo Khánh Lê, toàn bộ vượt đèo trên đôi 
chân, xuyên qua huyện Lạc Dương để về TP Đà Lạt. 

Sau một thời gian dịch bệnh phải ngừng hoạt động, 
chuyến đi bộ thứ 2 lên Đà Lạt được Tropiad tổ chức trong 
đầu mùa khô năm 2022, với lộ trình 130 km từ Cam Ranh 

cao trên đèo như mời gọi mình. Rồi dịp cuối năm hoa quỳ 
nở rất đẹp. Tất cả như đang chào đón mình khi đến đích Đà 
Lạt. Đây là một trải nghiệm không bao giờ quên trong đời”, 
chị Hiền mỉm cười trên vạch đích. 

° Từ “Ultra Walk” đến “Ultra Trail”
Thành phố Đà Lạt lâu nay đã nổi tiếng trong nước với các 

đường chạy địa hình đường dài và siêu đường dài đầy thử 
thách. Nổi tiếng nhất trong đó là Giải Dalat Ultra Trail, đến 
nay đã tổ chức đến lần thứ 5 với khoảng 5 nghìn vận động 
viên (VĐV) tham gia mỗi năm. Dalat Ultra Trail thường có 4 
cự ly chạy gồm 10 km, 21 km, 42 km, 70 km với các đường 
chạy xuyên rừng trên địa bàn Đà Lạt và các huyện xung quanh. 
Trong năm 2022, dù đại dịch COVID-19 mới được kiểm soát 
nhưng cũng có đến khoảng 4 nghìn người trong khắp cả nước 
về đây tham dự, trong đó có trên 350 VĐV nước ngoài. 

Cùng đó là rất nhiều giải chạy địa hình khác cũng được 
các đơn vị tổ chức tại Đà Lạt lâu nay, như giải chạy địa 
hình hồ Tuyền Lâm, giải chạy Mai anh đào ở Cầu Đất, giải 
chạy địa hình LaAn trên địa phận Đà Lạt và Lạc Dương…, 
mỗi giải chạy như thế quy tụ từ vài trăm đến cả nghìn 
VĐV tham dự. 

Gần đây nhất là giải Lamdong Trail, do một công ty tổ 
chức sự kiện tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Lâm Đồng lần đầu tổ chức tại Đà Lạt 
nhưng đã thu hút gần 2 nghìn VĐV tham gia, trong đó có 
khoảng 170 VĐV người nước ngoài.

Có thể thấy, các giải chạy bộ đang bùng nổ trong nước những 
năm gần đây góp phần thúc đẩy một lối sống lành mạnh và 
nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho mọi người. Đà Lạt 
nói riêng và Lâm Đồng nói chung có một thế mạnh không nhỏ 
về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên trong việc tổ chức 
các giải thi đấu như vậy để đưa du khách đến với vùng đất này. 

Trong tháng 11/2022, chúng tôi đã có dịp gặp ông Kris 
Van de Velve, người sáng lập hệ thống chạy địa hình Asia 
Master Trail trên toàn châu Á trong chuyến ông đến Đà 
Lạt để kiểm tra ứng viên Lamdong Trail cho hệ thống Asia 
Master Trail của ông. Kris Van de Velve cho biết, hiện nay 
trong nước ở phía Bắc có 2 giải chạy địa hình đã được đưa 
vào hệ thống Asia Master Trail; phía Nam có Dalat Ultra 
Trail cũng đã được đưa vào hệ thống này từ lâu. Chính nhờ 
đưa vào hệ thống chạy địa hình châu Á nên các giải đấu này 
có rất nhiều VĐV nước ngoài biết để đến Việt Nam tranh 
tài. Ông hy vọng khi ứng viên Lamdong Trail đạt chuẩn 
thì Đà Lạt sẽ có đến 2 giải trong hệ thống châu Á và lúc đó 
không chỉ VĐV trong nước mà đông đảo các VĐV nước 
ngoài trên khắp thế giới sẽ đổ về đây dự giải hằng năm.

- Khánh Hòa vượt qua Bác Ái - Ninh Thuận rồi leo đèo 
Ngoạn Mục, tiếp tục vượt đèo Dran để về Đà Lạt, cũng 
khoảng 30 người tham dự.

Chuyến thứ 3 tổ chức vào trung tuần tháng 11/2022, hành 
trình dài 135 km, có 35 người tham gia. Đoàn xuất phát từ 
huyện Bắc Bình (Bình Thuận), vượt đèo Đại Ninh - Đức Trọng 
rồi vòng qua Lâm Hà, vượt đèo Tà Nung để đến Đà Lạt.

“Địa điểm yêu thích nhất của Công ty chúng tôi lâu nay vẫn 
là TP Đà Lạt”, Hứa Phi Quyên cho biết. Một nguyên do, người 
sáng lập Công ty - Nguyễn Tử Anh, là một người Đà Lạt, học 
và lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Tử Anh muốn đưa người 
đến Đà Lạt để thấy vùng đất này đẹp như thế nào và đó cũng là 
cách trả lại ơn cho vùng đất đã nuôi mình khôn lớn. 

Một lý do nữa chính là khí hậu tuyệt vời của Đà Lạt 
giúp ích rất nhiều cho người đi bộ. Sẽ dễ dàng hơn cho 
một người đi bộ đường dài, xuất phát từ vùng khí hậu 
nóng ẩm ven biển để dần đi lên một đới khí hậu miền núi 
mát lạnh như Lâm Đồng - Đà Lạt, giúp người đi không 
mất sức nhiều. “Để tăng độ hấp dẫn cho người đi, lộ trình 
mỗi chuyến được khảo sát cẩn thận với những cung đường 
khác nhau để người đi có cảm giác chinh phục các tuyến 
đường mới lên Đà Lạt”, Hứa Phi Quyên cho biết.

Mỗi người tham gia đoàn đi như thế phải đóng tiền 
đăng ký, chừng 5 triệu đồng trở lại, chuẩn bị hành trang 
cùng đôi giày đi bộ. Ban Tổ chức sẽ lo mọi thứ hậu cần 
trên đường, từ thực phẩm, nước uống, ăn, chỗ ở ban đêm, 
nếu không có nhà dân hay địa điểm nghỉ thì cắm trại đêm 
ngoài trời, trên đường đi đoàn bố trí người tại các điểm rẽ 
để chỉ đường, có nhân viên y tế chăm sóc, ai mệt bỏ cuộc 
thì lên xe ô tô bám sau đoàn để cùng đưa về đích. 

Họ phải thức dậy từ 4 giờ sáng, ăn sáng xong và xuất phát 
từ mờ sáng. Mỗi người mỗi ngày phải đi bộ từ 12 - 13 tiếng 
đồng hồ, trưa chỉ nghỉ chút rồi đi tiếp mới kịp lộ trình, đến 
tối mịt mới tới điểm nghỉ chân. “Lý tưởng nhất là chặng 
đi từ 100 - 130 km, đi trong 3 ngày, chúng tôi tính toán tổ 
chức chuyến đi vào thứ 6 và đi tiếp trong 2 ngày thứ Bảy và 
Chủ nhật đến Đà Lạt rồi sau đó đưa người về lại TP Hồ Chí 
Minh để sáng thứ Hai kịp đi làm”, chị Quyên cho biết. 

Trong 35 người tham gia chuyến đi bộ trong tháng 
11/2022, hầu hết là những người sống tại TP Hồ Chí Minh 
và các tỉnh chung quanh, nhưng cũng có người ở xa hơn, 
hầu hết khoảng trên 30 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng 
trên 50 tuổi, có 15 người bỏ cuộc vì chặng đường quá thử 
thách, còn lại hầu hết đều về đến đích tại Đà Lạt. Với Hà 
Thu Hiền, đây là lần đầu tiên chị đi xa đến thế. “Không 
nghĩ là mình đã làm được. Đã có những lúc mệt quá cứ 
nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nhưng rồi cứ đi tiếp. Cung đường 
thật đẹp, núi rừng với mây trắng bao phủ, những con dốc 

 Trao thưởng cho các VĐV về đầu trong một nội dung tại Giải Dalat Ultra Trail.Về đích một cự ly tại Lamdong Trail.
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  LÊ TRỌNG 

Đôi bàn chân sưng tấy vì ngâm trong nước nhiều 
giờ liền… Đôi bàn tay rơm rớm máu vì gặp phải 
những viên đá sắc nhọn… Đó là những gì mà “Vua 
săn đá” Nguyễn Phi Hải (65 tuổi) ở số 51, vòng xoay 
Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng 
đã từng nếm trải suốt mấy chục năm qua trong 
cuộc hành trình dọc dài đất nước để thỏa mãn thú 
chơi đá “không đụng hàng” và cũng “không giống 
ai” của mình.

° Gian nan nghề... “săn đá”!
Tôi có dịp được mục sở thị chuyến đi “săn đá” của 

nghệ nhân Nguyễn Phi Hải thật tình cờ tại bãi đá lộ 
thiên nằm phía dưới chân núi Voi thuộc địa bàn xã Hiệp 
An, huyện Đức Trọng. Cũng giống như bao chuyến 
“lên rừng xuống suối” khác, xem ra việc cất công kiếm 
tìm những viên đá tự nhiên (theo trường phái Suiseki) 
để thỏa mãn thú chơi đá của “Vua săn đá” Nguyễn Phi 
Hải quả thật không đơn giản một chút nào! Dõi theo 
từng bước chân anh đi, bước thấp bước cao, cặm cụi 
bới tìm từng viên đá… tôi mới hiểu phần nào sự gian 
nan, vất vả mà anh đã từng nếm trải suốt mấy chục năm 
qua trong những cuộc hành trình dọc dài đất nước để 
thỏa mãn thú chơi đá của mình. Thì ra, thú chơi đá lắm 
gian nan, đòi hỏi ở người chơi sự kiên trì, nhẫn nại và 
cũng lắm công phu. Theo nghệ nhân Nguyễn Phi Hải, 
trên thực tế không phải chuyến đi “săn đá” nào cũng 
thu lượm được những viên đá đẹp, ưng ý mang về. 
Thậm chí, nhiều lúc có khi đi cả ngày trời bở cả hơi 
tai, bàn chân tê cứng, sưng tấy vì phải ngâm nhiều giờ 
trong nước… bàn tay rớm máu vì gặp phải những viên 
đá sắc nhọn nhưng chẳng tìm được viên đá nào vừa ý là 
chuyện bình thường! 

Nhưng hôm ấy, dưới chân núi Voi có lẽ là một ngoại 
lệ! Niềm vui trên cả sự mong đợi bỗng vỡ òa khi anh 
vừa tìm được một vài viên đá ưng ý mang về như một 
duyên may. Ngay sau khi khệ nệ mang những viên đá 

về nhà, anh Hải cùng với hai nghệ nhân thân hữu khác 
là Nguyễn Đình Quý Hương và Nguyễn Văn Ngà đã 
ngồi lại bàn thảo xung quanh câu chuyện đặt tên “khai 
sinh” cho những viên đá. Sau một hồi nâng lên đặt 
xuống ngắm nghía, bằng đôi mắt nhà nghề của mình, 
cuối cùng các nghệ nhân cũng đã đi đến thống nhất 
đặt tên cho một số tác phẩm đá tự nhiên vừa tìm được. 
Và rồi, niềm vui được nhân 3 khi một số tác phẩm đá 
tự nhiên đã được các nghệ nhân đặt tên và nâng lên 
ở tầm nghệ thuật: “Mái đình làng Việt”, “Chiếc cuốc 
thời tiền sử” hay như “Đò ngang”, “Sợi chỉ mong 
manh”… là kết quả của niềm đam mê, sự hoài công 
kiếm tìm và trên hết là giá trị nhân văn được gởi gắm 
vào trong từng tác phẩm. Tuy nhiên, để sở hữu khối 
gia tài đồ sộ nằm ngổn ngang và rất “nặng ký” như 
hiện nay, anh Hải đã phải dành nhiều thời gian và tâm 
sức mới may mắn có được. Như để động viên an ủi 
mình, anh hài hước: “Nghề của mình chủ yếu là rong 
chơi, nhưng lại hái ra tiền đấy nhà báo ạ”. 

° Bảo tàng đá “vạn người mơ”
Đam mê, yêu thích và bắt đầu tìm đến với bộ môn 

đá từ những năm 90 của thế kỷ trước, sau mấy chục 
năm lặn lội đi “săn đá” đến nay nghệ nhân Nguyễn 
Phi Hải đang sở hữu một bảo tàng đá lên đến hơn 
2.000 tác phẩm các loại với đủ hình dáng, kích cỡ và 
giá trị khác nhau, trong đó khoảng 90% là tác phẩm 
đá tự nhiên theo trường phái Suiseki, còn lại là một ít 
tác phẩm đá được gia công, chế tác theo trường phái 
Biseki. Nghệ nhân Nguyễn Phi Hải bật mí: Hiện nay, 
giá một tác phẩm đá tự nhiên của anh thấp nhất là “5 
xị” (tức 500.000 đồng), cao nhất lên đến…“vài chục 
xị”! Có tác phẩm anh chỉ để... ngắm, chứ không bán 
với bất cứ giá nào. Ngoài bộ “Đàn đá mi-ni” xinh 
xắn, hiếm có phát ra những thanh âm trong vắt thì 
một số tác phẩm đá hiện đang được nghệ nhân lưu 
giữ tại nhà riêng như: “Gái quê”, “Bóng cây Kơ-nia”, 
“Bàn chân Việt”, “Một thoáng quê hương”,“Dãy 
Trường Sơn”, “Thạch cầm”, “Lặng lẽ”... được xem 
là những tác phẩm độc và lạ mà bất kỳ ai cũng muốn 
sở hữu. 

Đây cũng là những tác phẩm đã đưa tên tuổi 
anh vượt ra khỏi “lũy tre làng” với rất nhiều 
giải thưởng danh giá tại các hội thi sinh vật 
cảnh trong và ngoài tỉnh, khu vực... 

Sở hữu những tác phẩm đá đẹp, “biết nói” và “có 
hồn” đã khó, thế nhưng để nhận biết giá trị thực của 
nó là điều còn khó hơn gấp bội. “Người chơi đá phải 
có đôi mắt tinh tường và cả một quá trình tích lũy kinh 
nghiệm từ rất nhiều năm. Tiêu chí chọn và chơi đá 
theo trường phái Suiseki đòi hỏi phải hội đủ 3 yếu tố 
đó là: Kỳ - dị - mỹ” - “Vua săn đá” Phi Hải nói chắc 
nịch. Không chỉ âm thầm “săn đá” trên những cung 
đường dọc dài đất nước để tìm kiếm những viên đá 
đẹp về hình khối, vóc dáng; nội hàm giàu sức liên 
tưởng, lạ và độc, mà nghệ nhân Nguyễn Phi Hải còn 
là một người rất gần gũi và cởi mở, đặc biệt là việc 
hỗ trợ, sẻ chia về mặt chuyên môn và truyền lửa đam 
mê cho những nghệ nhân trẻ yêu thích bộ môn đá tại 
địa phương. Mặt khác, nói đến một tác phẩm đá đẹp, 
ngoài yếu tố vật chất cấu thành nên nó không thể 
không nói đến khâu làm đế, làm đôn cho tác phẩm. 
Đây chính là yếu tố không thể thiếu, là “chiếc áo” làm 
nên vẻ lấp lánh, tôn thêm sự duyên dáng và vẻ đẹp cho 
từng tác phẩm đá - “Vua săn đá” Phi Hải chia sẻ. 

Có thể nói, công việc kiếm tìm những viên đá tự 
nhiên để thỏa mãn thú chơi của “Vua săn đá” Phi Hải 
được ví như thể “tìm kim đáy bể”. Chỉ có niềm đam mê 
thực sự mới đủ hấp lực thôi thúc nghệ nhân bước tiếp, 
dù rằng trong cuộc hành trình đi tìm cái đẹp mà tạo hóa 
đã hào phóng ban tặng cho con người ở phía trước là 
không ít cam go và đầy ắp những khó khăn. Ít ai biết 
rằng, những viên đá vô tri với đủ kích cỡ, màu sắc được 
nghệ nhân Nguyễn Phi Hải “thổi hồn” đã trở thành 
những tác phẩm nghệ thuật biết nói, biết phô diễn vẻ 
đẹp trần trụi mà tạo hóa đã ban tặng. Đặc biệt, nó càng 
trở nên hữu dụng và có giá trị hơn gấp nhiều lần dưới 
con mắt tinh đời và cả trong tầm ngắm của những tay 
chơi đá chuyên nghiệp hiện nay.

1

Xuân Quý Mão

Ảnh 1:Ảnh 1: Bộ “đàn đá mi ni”. Bộ “đàn đá mi ni”.
 Ảnh 2: Ảnh 2: Làm đế, làm đôn - khâu quan trọng  Làm đế, làm đôn - khâu quan trọng 
tôn thêm vẻ đẹp cho tác phẩm đá.tôn thêm vẻ đẹp cho tác phẩm đá.
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 Xuân Đinh Mão. Xuân Đinh Mão. Tranh của Bùi Xuân Phái. Tranh của Bùi Xuân Phái.

Mèo. Mèo. TTranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.ranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.

Mèo đôi. Mèo đôi. Tranh của họa sĩ Nguyễn Sáng.Tranh của họa sĩ Nguyễn Sáng.

 TRỊNH CHU 

 Năm nay - 2023 - Quý Mão, là sự kết hợp giữa can Quý 
với chi Mão.

Trong khi phương Tây chỉ lấy con số để tính 
năm, thì lịch pháp phương Đông lại đặt tên 
các năm theo thiên can và địa chi. Mỗi thiên 
can ứng với một năm dương lịch có số cuối cố 

định, ví như: Canh - 0, Tân - 1, Nhâm - 2, Quý - 3... Mỗi 
địa chi được biểu trưng bằng một con vật: tý - chuột, 
sửu - trâu, dần - hổ, mão - mèo (thỏ)... Theo chu kỳ luân 
chuyển của lịch pháp, ở Việt Nam, mèo được giao quản 
năm Mão, quản tháng Hai, quản buổi bình minh. Vì thế, 
mão thường gắn với mùa xuân, thuộc hành Mộc, ứng 
với phương Đông, hàm ý dương khí khởi vượng, vạn vật 
sáng tươi. Từ giờ Mão (5 giờ đến 7 giờ), ánh dương bắt 
đầu nhuộm hồng chân trời, rồi tỏa lan những tia nắng 
đẹp. Tháng Hai có khí trời ấm áp, với mưa xuân lất phất 
bay, cây cối nảy lộc đâm chồi cho con người cảm giác dễ 
chịu, khoan khoái. Tháng Hai cũng là tháng có nhiều lễ 
hội nhất trong năm, mặt người luôn vui tươi, hớn hở.

Tuy vậy, con vật có vẻ ngoài lừ đừ và nghiêm nghị 
này, không phải lúc nào cũng biểu trưng cho những điều 

đẹp đẽ. Trong mắt người đời, mèo đôi lúc hiện lên như 
một kẻ... phản diện: cường hào, ác bá, chuyên quyền, 
tráo trở. Dân gian đã phản ánh điều đó qua câu chuyện 
ngụ ngôn “Đám cưới chuột”. Mèo nhận hối lộ rồi cho 
chuột tổ chức đám cưới. Nhưng khi hạnh phúc đến 
với gia đình nhà chuột - đàn con ra đời, mèo đã vồ tất. 
Có khi mèo lại là bài học cho lối ứng xử ở xã hội tiểu 
nông. Trong làm ăn, người Việt xưa có câu “Mèo bé bắt 
chuột bé”, nói về loại người không rõ nguồn gốc thì câu 
“Mèo mả gà đồng”, về cách ứng đối bất công với láng 
giềng có “Mèo ăn một miếng không tha/ Cọp vồ con 
lợn trơ ra mà nhìn”... Đỉnh cao cho lối ứng xử ở xã hội 
tiểu nông chính là bức “Đám cưới chuột”, hoặc còn gọi 
“Chuột vinh quy” của dòng tranh dân gian Đông Hồ. 
Người nghệ sĩ dân gian đã thông qua việc miêu tả cảnh 
đám cưới để gửi gắm vào tờ tranh cả một lẽ sống, rất 
sâu sắc: Chặn đầu đoàn rước là con mèo tổ chảng ngồi 
chảnh chọe, giơ một chân trước lên, dáng dấp rất hách 
dịch. Gặp phải hoàn cảnh ấy, họ hàng nhà chuột cử ngay 
một “phái bộ” đi thương thuyết, cũng đánh trống, thổi 
kèn hẳn hoi. Ngoài ra, họ hàng nhà chuột còn công khai 
mang theo chút “lễ mọn” - cá và chim, đút lót cho mèo 
nhằm đạt được việc lớn mà vẫn không ảnh hưởng quá 
nhiều đến tài sản, hoặc sinh mạng cá nhân nào, quan 
trọng hơn, để đám rước được suôn sẻ. Ấy là lối ứng biến 
cực khôn khéo của Nhân dân lao động trước người có 
quyền thế, rộng hơn nữa là lối ứng xử của kẻ biết mình 

yếu trước kẻ mạnh, để yên ổn chung sống trong hòa 
bình. Bài học về ứng xử của cha ông ta xưa đến nay còn 
nguyên giá trị.

 Mèo còn đi cả vào nghệ thuật tạo hình hiện đại trong 
tư cách một đối tượng mang nhiều tính thẩm mỹ. Qua 
bàn tay già dặn của các họa sĩ bậc thầy Việt Nam như 
Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Lê 
Bá Đảng, mèo có lúc mạnh mẽ đúng chất một tiểu hổ, 
lắm khi lại phảng phất nét hồn nhiên như thể đó là cái 
nhìn của con trẻ trước mùa xuân, trước đất trời nhiều 
bỡ ngỡ, đáng yêu và đôi lúc lộ rõ sự trầm mặc, uyên 
nguyên, cũng có khi giản đơn đến khắc nghiệt... Tất cả 
những khám phá thẩm mỹ: màu sắc, đường nét, bố cục 
nơi con vật cầm tinh năm Mão của các họa sĩ bậc thầy 
Việt Nam chính là sự thể nhập, chiêm nghiệm, dự tưởng, 
cũng là xác nhận về thời khắc người họa sĩ đang sống, 
đang mải miết trôi trong một tâm thức thụy du.

Mỗi con giáp ẩn ngầm một vận hội, một biểu trưng 
ước mong của cư dân nông nghiệp. Bởi thế, mèo dù bị 
gắn với hàm nghĩa xui rủi hay mang ý nghĩa may mắn 
thì nó vẫn là con vật có nhiều... công trạng, giúp gia 
chủ khỏi bị chuột quấy phá, cắn các vật dụng, mặt khác 
qua... tính xấu của mèo phản tỉnh con người để con 
người lánh ác, tìm thiện. Chưa kể, ngày nay, mèo còn 
nằm trong những bộ ảnh, bộ tem thư của nhiều nước 
trên thế giới. Trông chúng thật ngộ nghĩnh, đáng yêu, 
xinh xắn.

Mèo 
TRONG TÂM THỨC  VIỆT

Xuân Quý Mão
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ĐẢNG ỦY - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ 
TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRUNG THÀNH VÔ HẠN - ĐOÀN KẾT KỶ CƯƠNG 
TỰ LỰC TỰ CƯỜNG - QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG

Xuân Quý Mão

20232023

Chúc Mừng Năm Mới
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Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Thăm doanh nghiệp, công nhân lao động KCN Lộc Sơn.

Hội diễn Tiếng hát công nhân - người lao động năm 2022. Tặng giếng nước cho Trường TH Đa Kao, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông.

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống 
chính trị năm 2023, ngay từ đầu năm, các cấp 
Công đoàn trong tỉnh chủ động thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Tổ chức thành công đại hội Công đoàn 
các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng 
lần thứ X, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt 
Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tập trung phát triển đoàn viên, thành 
lập công đoàn cơ sở ở ngoài khu vực 
Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động 
Công đoàn theo tinh thần Kế hoạch số 
21-KH/TU ngày 06/9/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Chương 
trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 
20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng 

LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 
02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII): 
Tăng cường nhiệm vụ đại diện, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ; Quan 
tâm xây dựng nguồn lực tài chính chăm 
lo cho đoàn viên, NLĐ và đảm bảo các 
hoạt động; Đẩy mạnh và phát huy hiệu 
quả công tác truyền thông, lan tỏa hoạt 
động của các cấp Công đoàn. 

Phối hợp với chính quyền, chuyên môn, 
chủ doanh nghiệp phát động các phong trào 
thi đua yêu nước; Vận động đoàn viên, 
NLĐ ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chuyên môn và công tác Công 
đoàn; Mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 
sở đăng ký và thực hiện xây dựng 1 công 
trình sản phẩm mới, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh nhà…

Công ty vinh dự được Tổng 
L Đ L Đ  Vi ệ t  N a m ,  B ộ 

LĐTB&XH, VCCI vinh danh 
“Doanh nghiệp tiêu biểu vì người 
lao động 2022”, Công đoàn sẽ tiếp 
tục tham gia cùng lãnh đạo Công 
ty đảm bảo việc làm, cải thiện 
điều kiện làm việc, có thu nhập và 
chính sách phúc lợi tốt hơn; CĐCS 
làm “cầu nối” tổ chức đối thoại, 
thương lượng để lãnh đạo Công ty 
và NLĐ được chia sẻ, đồng thuận, 
xây dựng Công ty ngày càng phát 
triển bền vững.

Hưởng ứng Phong trào thi đua 
“Lao động giỏi, lao động sáng 

tạo” và phát huy những sáng kiến 
đã được ghi nhận, chúng tôi tiếp tục 
nghiên cứu, tìm những cách làm mới, 
hiệu quả hơn. Hy vọng năm 2023 sẽ có 
những sáng kiến, giải pháp mới được 
áp dụng thành công, nâng cao năng 
suất và giảm sức lao động cho anh chị 
em công nhân.

Mỗi người cùng thi đua lao động 
tốt hơn, chắc chắn Công ty sẽ hoạt 
động hiệu quả hơn; khi ấy tiền lương, 
thu nhập sẽ cao hơn, được Công ty và 
Công đoàn chăm lo phúc lợi tốt hơn.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Đồng chí HOÀNG LIÊN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: “Chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác Công đoàn”

Chị TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH: Chủ tịch CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH 
May mặc First Team Việt Nam (KCN Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc): 
“Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; cùng doanh nghiệp 
chăm lo cho NLĐ”

Anh VÕ VĂN PHÚ, công nhân xưởng cơ khí Công ty cổ phần Dịch vụ 
đô thị Đà Lạt: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao 
năng suất lao động và thu nhập”

Trên cơ sở định hướng của Tổng LĐLĐ 
Việt Nam và Nghị quyết số 22-NQ/TU 

ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về 

Chào đón năm mới 2023, 
cán bộ đoàn viên, người 
lao động (NLĐ) và các 
cấp Công đoàn phấn khởi, 
quyết tâm thi đua hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, 
lập thành tích chào mừng 
đại hội Công đoàn các cấp 
nhiệm kỳ 2023 - 2028. Một 
số ý kiến dưới đây đã ghi 
nhận điều đó.

“ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN”
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Phát huy hiệu quả truyền thống 
của ngành 
Năm 2022, ngành Giáo dục, đào tạo tỉnh Lâm 

Đồng tiếp tục phát huy những thành quả và đã 
nỗ lực giành nhiều thành tích mới đáng tự hào. 
Ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT) đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua 
năm học 2021 - 2022 và phát động phong trào thi 
đua năm học 2022 - 2023 với chủ đề “Đổi mới, 
sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, ban 
hành nhiều văn bản triển khai, tổ chức các phong 
trào thi đua, công tác khen thưởng đến đơn vị; chú 
trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương 
pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng 
cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, 
khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do UBND tỉnh 
giao. Theo đó, bám sát chủ đề năm 2021 của Tỉnh 
ủy Lâm Đồng “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành 
động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XI”.

Là năm học cả nước chịu ảnh hưởng lớn dịch COVID-19, 
Sở GDĐT Lâm Đồng hưởng ứng phong trào do Thủ tướng 
Chính phủ phát động thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, 
chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng 
đại dịch COVID-19”. Theo đó, truyền thống yêu nước, sức 
mạnh đoàn kết tập thể và với tinh thần “tương thân, tương 
ái”, “giúp bạn chính là tự giúp mình”, cùng chung sức, đồng 
lòng, san sẻ những khó khăn của đoàn viên, người lao động 
trong ngành Giáo dục được phát huy với nhiều kết quả rất 
ấn tượng như tổ chức dạy và học có chất lượng, hiệu quả 
bằng hình thức trực tuyến; giúp đỡ các địa phương trong các 
hoạt động giáo dục có chất lượng cũng như hỗ trợ người lao 
động trong ngành Giáo dục có hoàn cảnh khó khăn...

Tháng 05/2022, Sở GDĐT tiến hành sơ kết phong 
trào thi đua, Giám đốc Sở GDĐT đã tặng Giấy khen 56 
tập thể, 221 cá nhân trong ngành đạt thành tích xuất sắc 
trong 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công 
chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong 
ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 2025. 
Tháng 11/2022, Sở GDĐT tiếp tục sơ kết Phong trào 
thi đua, Giám đốc Sở GDĐT đã tặng Giấy khen 124 cá 
nhân trong ngành đạt thành tích xuất sắc Phong trào thi 
đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học 
tập” ngành Giáo dục Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025. 
Toàn ngành có 46 tập thể, 125 cá nhân được tặng Bằng 
khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT có thành tích xuất sắc 

trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản 
lý, giảng dạy và học tập”. Có 05 cá nhân nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2022 được tôn vinh tại Lễ 
tôn vinh do Bộ GDĐT tổ chức. Bên cạnh đó, Sở GDĐT 
Lâm Đồng liên tục được Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng 
khen có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Đổi 
mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Năm học 2021-2022, học sinh Lâm Đồng liên tục ở tốp đầu 
về thành tích học tập của khu vực Tây Nguyên. Tại kỳ thi học 
sinh giỏi quốc gia có 27 học sinh đoạt giải, trong đó 01 giải 
Nhất, 05 giải Nhì, 07 giải Ba và 14 giải Khuyến khích; có 02 
học sinh tham gia đội tuyển Olympic năm 2022. Toàn tỉnh có 
1.293 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 
tỉnh. Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Lâm Đồng có 
01/02 đề tài đoạt giải Triển vọng; 04 học sinh xuất sắc đoạt 
giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2022; 02 dự 
án của học sinh Trường THCS-THPT Đống Đa đoạt giải Vô 
địch Bảng và Vô địch toàn Cuộc thi lập trình quốc tế Coolest 
Project Malaysia 2022; học sinh Trường THPT Chuyên Bảo 
Lộc đoạt huy chương Vàng và giải Đặc biệt tại Cuộc thi Khoa 
học và sáng chế quốc tế năm 2022; rất nhiều học sinh và giáo 
viên đoạt các huy chương tại các cuộc thi, hội thi thể thao toàn 
quốc và của tỉnh…

Kết thúc năm học 2021-2022, ngành Giáo dục Lâm Đồng 
có 190 tập thể Lao động xuất sắc, 36 tập thể nhận cờ thi đua 
UBND tỉnh, 05 tập thể nhận cờ thi đua Chính phủ, 06 tập 

thể nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 33 
tập thể nhận bằng khen Bộ trưởng Bộ GDĐT, 
45 tập thể nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, 
227 tập thể nhận giấy khen UBND huyện, thành 
phố và 03 tập thể nhận giấy khen Giám đốc Sở 
GDĐT. Cùng với đó, có 4.903 cá nhân đạt danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 66 cá nhân CSTĐ 
cấp tỉnh, 07 cá nhân nhận bằng khen Thủ tướng 
Chính phủ, 79 cá nhân nhận bằng khen Bộ 
trưởng Bộ GDĐT, 265 cá nhân nhận bằng khen 
Chủ tịch UBND tỉnh, 1.860 cá nhân nhận giấy 
khen UBND huyện, thành phố và 260 cá nhân 
nhận giấy khen Giám đốc Sở GDĐT.

Vị thứ đứng đầu 
về công nghệ thông tin

Một điểm sáng của ngành Giáo dục Lâm Đồng 
trong năm qua nữa là triển khai nhiệm vụ ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục. 

Cuối tháng 11/2022, đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT trực tiếp 
khảo sát tại tỉnh Lâm Đồng. Kết quả cho thấy, tại Sở GDĐT, 
công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và kết quả triển khai 
thực hiện hiệu quả cao. Trong đó, cụ thể hoá về hướng dẫn 
thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống 
kê giáo dục năm học 2022 - 2023; chỉ đạo triển khai toàn 
ngành việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử trên hệ thống phần 
mềm VnEdu; ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tại các 
nhà trường và phòng GDĐT; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi 
dưỡng giáo viên khai thác, sử dụng các công cụ CNTT trong 
tổ chức dạy và học; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông triển khai hệ thống trục liên thông văn bản điện tử và ký 
số trên hệ thống; tích cực phối hợp với các nhà cung cấp dịch 
vụ triển khai nhiều hệ thống phần mềm cho ngành. Trong 
năm 2021, Sở GDĐT được UBND tỉnh xếp hạng 1/20 sở, 
ban, ngành của tỉnh về lĩnh vực CNTT. 

Nhìn nhận chung về một số kết quả nổi bật, ngoài Sở 
GDĐT tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng và kịp thời ban 
hành các văn bản về chỉ đạo, hướng dẫn triển khai ứng dụng 
CNTT và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục, đó còn là 
triển khai nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, thống nhất 
trong toàn ngành. Một số kết luận từ Đoàn kiểm tra của Bộ 
GDĐT là niềm phấn khởi và khích lệ, như công tác tổ chức 
dạy học trực tuyến của ngành Giáo dục Lâm Đồng đã tổ 
chức thành công; vai trò đặc biệt quan trọng trong triển khai 
ứng dụng CNTT và chuyển đổi số đã được Sở GDĐT và 
các cơ sở giáo dục, phòng GDĐT tiếp tục phát huy, đồng 
thời đã đảm bảo an toàn thông tin mạng… 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận khai giảng năm học mới 2022-2023.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các học sinh giỏi
cấp quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp và Giám đốc Sở GDĐT Phạm Thị Hồng Hải tặng hoa cho các Nhà giáo Ưu tú.

Ngành Giáo dục giữ vững 
và tiếp tục giành nhiều thành tích nổi bật
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM ĐỒNG
** Số 01 Phạm Ngọc Thạch - Phường 6 - TP Đà Lạt Số 01 Phạm Ngọc Thạch - Phường 6 - TP Đà Lạt

** Giám đốc - BSCKII Lê Văn Tiến Giám đốc - BSCKII Lê Văn Tiến

ChúcChúc  mừngmừng  nămnăm  mớimới  

2023

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Y tế và BVĐK Lâm Đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm Khoa Ung bướu BVĐK Lâm Đồng vừa đầu tư máy xạ trị gia tốc 
synergy năng lượng cao.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và BVĐK Lâm Đồng ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn, 
chuyển giao kỹ thuật về Ung bướu, ECMO, Nội cơ xương khớp và SPECT /CT.

Khai trương hệ thống SPECT/CT tại BVĐK Lâm Đồng.

KỶ CƯƠNG - LƯƠNG TÂM - TRÁCH NHIỆM
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng là bệnh viện đa khoa hạng II, hiện đã 

và đang thực hiện hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh, trong đó:
° Bệnh lý tim mạch: Thực hiện kỹ thuật can thiệp mạch vành, mạch não, 

mạch máu, gan; thăm dò điện sinh lý tim và cắt đốt cơ tim bằng sóng cao tần 
trong điều trị rối loạn nhịp tim.

° Nội khoa: Điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, tuyến giáp, chạy thận nhân 
tạo chu kỳ/suy thận mạn .v.v.

° Ngoại khoa:  Phẫu thuật thần kinh cột sống; phẫu thuật nội soi thay khớp 
gối, khớp háng nhân tạo; tán sỏi nội soi laser ngược dòng.

° Điều trị ung thư đa mô thức: Phẫu thuật - Hóa trị - Xạ trị.
° Các dịch vụ xét nghiệm tầm soát ung thư; Chẩn đoán hình ảnh - Thăm 

dò chức năng: Chụp CT - Scanner, cộng hưởng từ MRI; siêu âm tim, mạch 
máu, siêu âm đàn hồi mô; nội soi tiêu hóa .v.v.

° Tiêm vắc xin phòng bệnh.
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện đăng ký lịch hẹn khám qua tổng 

đài 1900585865 và thực hiện thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh không dùng 
tiền mặt qua POS, Internet Banking, thẻ khám bệnh, ví điện tử, quét QR-Code.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và BVĐK Lâm Đồng khai trương Phòng khám 
Nội cơ xương khớp tại BVĐK tỉnh.
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2023
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THÀNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ BẢO LỘC

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
Xuân Quý Mão Xuân Quý Mão 20232023  

- “An khang - “An khang --Thịnh vượng”Thịnh vượng”
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HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐỨC TRỌNG

C h ú c  m ừ n g  n ă m  m ớ i 

Xuân Quý MãoXuân Quý Mão   20232023
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HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Xuân Quý Mão
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HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN LÂM HÀ

XUÂN QUÝ MÃO XUÂN QUÝ MÃO 20232023
Chúc Mừng Chúc Mừng Năm MớiNăm Mới  

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn 
thể và Nhân dân huyện Lâm Hà đã vượt qua khó 
khăn, tập trung triển khai tổ chức thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đạt được kết quả quan 
trọng, khá toàn diện.

Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) ước 
đạt 7.246,4 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm 2022; tăng 9,1%. 
Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.340 tỷ đồng, vượt 
40 tỷ đồng so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn ước đạt 556 tỷ đồng, vượt 156 tỷ đồng so với kế hoạch. 

Số lượng khách du lịch đến Lâm Hà trong năm 2022 ước đạt trên 
102.000 lượt, đạt 350% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện (theo 
tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,44%. Tỷ lệ người dân tham 
gia bảo hiểm y tế ước đạt 92,5%/kế hoạch 92%. Trong năm 2022, 
quốc phòng, an ninh trên địa bàn Lâm Hà tiếp tục được giữ vững, 
không có diễn biến phức tạp xảy ra. 

Đến nay, toàn huyện Lâm Hà có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, trong năm 2022, huyện Lâm Hà được UBND tỉnh công nhận 
thêm 02 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu 
mẫu. Với những thành tích đã đạt được, ngày 12 tháng 7 năm 2022, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 812/QĐ-TTg 

công nhận huyện Lâm Hà, đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 
2020. Ngày 19/10/2022, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 
1185/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà đã có 
thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Với quan điểm phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của địa 
phương, nỗ lực vượt qua khó khăn, tận dụng hiệu quả các thời cơ để tạo 
động lực phát triển mạnh mẽ, Huyện ủy Lâm Hà xác định chủ đề năm 
2023 là: “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, đổi mới; tập trung đẩy nhanh 
tiến độ các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm của huyện”.

Diện mạo Lâm Hà khởi sắc phát triển.Diện mạo Lâm Hà khởi sắc phát triển.

Trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lâm Hà.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền 
và Nhân dân huyện Lâm Hà.và Nhân dân huyện Lâm Hà.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được huyện Lâm Hà 
tổ chức để nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng huyện Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng huyện Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới 
và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
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Năm 2022, tuy trong bối cảnh thế giới và Việt Nam chịu 
ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19 và những bất ổn 
về kinh tế, chính trị của thế giới cũng như tác động khó 
lường của biến đổi khí hậu; song với sự tập trung chỉ 
đạo quyết liệt của Huyện ủy và UBND huyện, cùng sự 
nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, huyện 
Di Linh đã đạt nhiều thành quả phấn khởi; trong đó 
nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt 
Đó là tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành chủ yếu (giá so 

sánh 2010) đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng; 
tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 145% dự toán... Đó còn 
là tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 99,8%; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm từ 5,4% xuống còn 3,9%, trong đó hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số giảm từ 9,2% xuống còn 6,7%; tỷ lệ lao động qua 
đào tạo 46%; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới 100% và 
100% xã đạt chuẩn văn hóa, thị trấn giữ vững văn minh đô thị; 
tỷ lệ độ che phủ của rừng 51,6% (kế hoạch 51,55%)... Bên cạnh 
đó, các chỉ tiêu như tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom; tỷ lệ dân 
cư nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh; tỷ lệ dân cư đô 
thị sử dụng nước sạch đều đạt và vượt kế hoạch. Kết thúc năm 
2022, huyện Di Linh có 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 01 
xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu như kế hoạch đề ra.

Những thành quả về các lĩnh vực 
giáo dục, văn hóa, thể thao 
Huyện Di Linh tiếp tục phát huy nội lực của mình, từ lãnh đạo, 

chỉ đạo đến triển khai thực hiện, bức tranh về văn hóa - xã hội 
của huyện thực sự đổi mới với những gam màu khởi sắc. Trong 
đó, toàn huyện đã có 63/79 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 
79,75%; công tác xã hội hoá giáo dục được thực hiện tốt, đã huy 
động hơn 10 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao các điều 
kiện dạy học, giáo dục trong nhà trường. Huyện có 19/19 trạm 
y tế xã đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có 
bác sỹ tham gia khám, chữa bệnh, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 
toàn dân ước đạt 93%. Công tác khôi phục, bảo tồn và phát huy 
truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là cồng chiêng 
Tây Nguyên được quan tâm, huyện đã hỗ trợ kinh phí mở 7 lớp 
truyền dạy cồng chiêng cho các xã, thị trấn và chỉ đạo triển khai 
việc truyền dạy cồng chiêng tại các địa phương trong huyện. 

Trong năm 2022, Di Linh đã tổ chức thành công các môn thi 
đấu tại Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ V và tham gia 
toàn bộ các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm 
Đồng lần thứ IX đoạt thứ hạng cao (huyện Di Linh đứng thứ 3 
toàn đoàn, dẫn đầu nhóm các huyện trong tỉnh), trong đó có nhiều 
môn đứng đầu tỉnh như: Việt dã đoạt 6 HCV; thể dục dưỡng sinh 
đoạt 2 HCV, đại diện cho tỉnh Lâm Đồng thi đấu toàn quốc và 
đoạt 5 HCV, giành giải Nhất toàn đoàn; môn bóng đá nam đoạt 
HCV, giành ngôi vô địch sau 17 năm nỗ lực phấn đấu... 

Phát huy lợi thế ngành Trồng trọt 
Thành quả ấn tượng của huyện Di Linh là sự phát triển lĩnh vực 

trồng trọt tương đối toàn diện. Trong năm, huyện đã chú trọng 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là cây trồng chủ lực; năng 
suất, chất lượng nông sản ngày càng được nâng cao và đáp ứng 

nhu cầu của thị trường. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 
60.523 ha, đạt 100,98% kế hoạch, tăng 1,42% so với cùng kỳ, 
trong đó diện tích cây cà phê là 44.802 ha, năng suất ước đạt 33,2 
tạ/ha, sản lượng 143.424 tấn. Năm 2022, toàn huyện thực hiện 
tái canh được 1.869 ha/1.800 ha, đạt 103,9% kế hoạch. Chương 
trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được lãnh đạo huyện chỉ 
đạo tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các địa phương rà soát, lập hồ sơ 
thủ tục sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn huyện có 07 sản phẩm 
OCOP được công nhận tại 06 xã (gồm cây cảnh nội thất, mắc-ca 
sấy, cà phê bột ở Tân Nghĩa, Đinh Lạc, Hòa Trung, Liên Đầm, 
Gia Hiệp, Hòa Nam). Lãnh đạo huyện cho biết, hiện, Di Linh 
đang xây dựng hoàn thiện 05 dự án, kế hoạch để hỗ trợ kinh phí 
để phát triển 05 chuỗi liên kết, đến nay có 02 chuỗi (mắc ca và 
bơ) đã được Hội đồng Thẩm định chuỗi của huyện thẩm định, 
đang bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt; 
03 chuỗi còn lại đang hoàn thiện hồ sơ dự án kế hoạch trước khi 
trình Hội đồng thẩm định. Huyện Di Linh phối hợp với Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các đơn vị hướng dẫn và lập hồ 
sơ mã số vùng trồng, mã số đóng gói đối với sầu riêng, mắc ca, 
chuối, xoài,…Cùng với đó, hiện, trên địa bàn huyện có 45 trang 
trại, góp phần tích cực trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường 
tiêu thụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Ổn định quốc phòng, an ninh
Cùng với việc tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội, trong năm qua, công tác quân sự, quốc phòng địa phương 
luôn được quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; kết hợp chặt 
chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng- an 
ninh. Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, 
kế hoạch của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu; chỉ đạo diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã 
đối với 05 địa phương (Đinh Trang Hòa, Hòa Ninh, Hòa Trung, 
Hòa Bắc, Hòa Nam). Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân 
dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt chỉ tiêu giao 
nhận quân năm 2022, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng dân 
quân tự vệ, dự bị động viên chặt chẽ, đúng chỉ tiêu; tổ chức huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số, chất lượng cao nhất. 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, 
trên địa bàn không phát sinh ”điểm nóng”. Công tác trực ban, trực 
chiến được tuân thủ theo quy định, tuyệt đối an toàn; công tác đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được chú trọng.

Tăng cường công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị
Trong thời gian qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn 

quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. 
Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp 
ủy và các tổ chức Đảng; nâng cao tính giáo dục, chiến đấu và 
hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường đấu tranh, 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục sắp xếp, kiện 
toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; quan tâm thực hiện công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai thực hiện tốt quy trình rà soát, 
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa 
XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và các quy định về nêu gương. Công tác kiểm tra, giám sát, 
thi hành kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công 
tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm. 
Công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền; vai trò, 
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã 
hội tiếp tục được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của Đảng; hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động, điều hành của chính quyền; kỷ luật, kỷ 
cương được chú trọng, tăng cường.

Khép lại năm 2022, điều cảm nhận rõ rệt nhất ở huyện Di 
Linh là sự quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương; sự vào cuộc tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể; sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc 
trong huyện nên kinh tế- xã hội của huyện đã đạt những kết quả 
hết sức quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Đây 
là những nền tảng để huyện Di Linh bước vào năm 2023- năm 
bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm 
Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 
2021- 2025, tiếp tục phấn đấu đạt những kết quả mong đợi về phát 
triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Theo đó, những chỉ tiêu kinh tế- xã hội sẽ 
có những cột mốc mới phát triển vượt bậc trong bức tranh mới 
đầy những gam màu tích cực. Một trong những điểm nhấn của 
bức tranh sẽ là hoàn thành 100% tiêu chí của huyện nông thôn 
mới; 18/18 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới của Bộ tiêu chí quốc 
gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và đặc biệt Di Linh 
phấn đấu sẽ đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025...

Sau nhiều năm, thác Bobla đã trở thành điểm nhấn về du lịch.Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện là một kiến trúc cổ đẹp.

HUYỆN DI LINH 
một năm với nhiều thành quả nỗ lực phấn đấu 

Toàn cảnh huyện Di Linh đổi mới.
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HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN 
HUYỆN LẠC DƯƠNG

Năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, 
đồng bộ, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND 
và UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các 

cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, chính quyền các xã, thị 
trấn, sự vào cuộc tích cực các tổ chức chính trị - xã hội 
và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, tình hình kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đã 
có bước phát triển khá ổn định. Kinh tế của huyện đã 
được phục hồi sau đại dịch COVID-19, hầu hết các chỉ 
tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch 
đề ra. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống 
chính trị đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững. 

Đặc biệt, là địa phương có đông đồng bào dân tộc 
thiểu số (DTTS), bằng nhiều giải pháp và sự quan tâm, 
hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo cùng với chú trọng đầu tư 
vùng đồng bào DTTS, huyện Lạc Dương đã thực hiện 
hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2022. Địa phương 
đã thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững lồng 
ghép với triển khai một số chương trình, dự án đầu tư, 

chương trình vay vốn ưu đãi… đã tạo được sự đồng 
thuận, thống nhất đối với người dân.

Công tác giảm nghèo của huyện đã đạt được một số 
chỉ tiêu quan trọng: đầu năm 2022, tổng số hộ nghèo của 
huyện là 633 hộ, chiếm tỷ lệ 8,6%, trong đó hộ nghèo 
DTTS 628 hộ, chiếm tỷ lệ 12,6%; hộ cận nghèo 555 hộ, 
chiếm tỷ lệ 7,5%, trong đó hộ cận nghèo DTTS 545 hộ, 
chiếm tỷ lệ 10,9%. Đến nay, số hộ nghèo toàn huyện còn 
448 hộ, chiếm tỷ lệ 5,8%, giảm 185 hộ (kế hoạch 146 hộ) 
đạt 126,7%, tỷ lệ giảm chung 2,8%; hộ nghèo DTTS 446 
hộ, chiếm tỷ lệ 8,8%, giảm 182 hộ (kế hoạch 146 hộ) đạt 
124,7%, tỷ lệ giảm hộ DTTS 3,8%. Hộ cận nghèo giảm 
xuống còn 492 hộ, chiếm tỷ lệ 6,4%, tỷ lệ giảm chung 
1,1% (tương ứng 63 hộ); trong đó, hộ cận nghèo DTTS 
485 hộ, chiếm tỷ lệ 9,6%, tỷ lệ giảm 1,4% (tương ứng 60 
hộ). Trong năm huyện không có hộ tái nghèo.

Bên cạnh đó, huyện Lạc Dương đã thực hiện thành 
công chuyển đổi số, tạo bước đột phá về chất lượng, 
hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền 
và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và 

doanh nghiệp. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy cải 
cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và 
doanh nghiệp khi liên hệ công tác tại địa phương. Năm 
2022, huyện Lạc Dương đã đưa vào vận hành Trung tâm 
Giám sát và Điều hành thông minh, với mục tiêu tạo 
nên môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh 
bạch, thiết lập cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với 
chính quyền, tạo môi trường kinh doanh công bằng cho 
các công ty, doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động kinh 
doanh trên địa bàn. Đó cũng là cơ sở để phục vụ hoạt 
động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương trực tiếp, 
tức thời, phản ứng kịp thời với các diễn biến của xã hội. 

Huyện Lạc Dương cũng đã xây dựng và đưa vào hoạt 
động Trung tâm Giới thiệu sản phẩm OCOP nhằm giới 
thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng hình 
ảnh thương hiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc 
trưng của địa phương đến với người tiêu dùng, góp 
phần nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP và sản phẩm 
đặc trưng có lợi thế của địa phương.

XUÂN QUÝ MÃO 20232023
Chúc Mừng Năm Mới 

SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC - THÀNH CÔNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Hiện nay, toàn huyện Lạc Dương có 28 sản phẩm được công nhận là 
sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Trong năm 2022, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, 
huyện và nguồn huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, 

huyện Lạc Dương đã hỗ trợ 61 căn nhà cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tham quan 
Trung tâm Giới thiệu sản phẩm OCOP huyện Lạc Dương.

Huyện Lạc Dương đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh 
vào cuối tháng 5/2022. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh 
tham quan Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh huyện Lạc Dương.
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HUYỆN ĐẠ HUOAIHUYỆN ĐẠ HUOAI

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
- Tổng giá trị sản xuất đạt 3.440 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 14,8% so với năm 2021. 
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện 220,7 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch, 

tăng 54% so với năm 2021. 
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4,7 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,2 triệu đồng; 

tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 1.270 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,48 %, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 1,77%.
- Tỷ lệ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa đạt 91%, tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 96%, 100% 

xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về Y tế.
- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ước đạt 90%, tỷ lệ Bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 94%, tỷ lệ hộ 

dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.
- Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63,9%. 
- Tỷ lệ thu gom rác ở khu vực đô thị đạt 93%, khu vực nông thôn đạt 86%.
- Huyện tiếp tục hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.
- Quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2023
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14 - 15%.
- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 191,9 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10 triệu USD.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.600 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,48%.
- 91,5% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”.
- Duy trì tỷ lệ 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.
- Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 94,5%.
- Duy trì độ che phủ rừng trên 63%.
- Hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới.
- Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
- Thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 6 công trình trọng điểm.

An Khang An Khang --  Thịnh VượngThịnh Vượng

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN QUÝ MÃO 20232023
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HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN CÁT TIÊNHUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM HUYỆN CÁT TIÊN

Chúc mừng năm mới 

An khang - Thịnh vượngAn khang - Thịnh vượng

Xuân Quý MãoXuân Quý Mão
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Đường dây nóng hỗ trợ khách hàng
0263 381 99990263 381 9999
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CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG VIỆT HOUSE  CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG VIỆT HOUSE  
XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG MINH QUÂNXÍ NGHIỆP BÊ TÔNG MINH QUÂN

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

• Gạch Tự Chèn, 
Gạch Terrazzo

• Bê Tông Thương Phẩm

• Bê Tông 
Nhựa Nóng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN QUÝ MÃO 2023 
“PHÁT TÀI, PHÁT LỘC”“PHÁT TÀI, PHÁT LỘC”

0937.074.075Lô HT09, KCN Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng
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 Công ty TNHH Quảng Thái hoạt động 
trong các lĩnh vực: Sản xuất - Thương mại - 
Dịch vụ, có trụ sở chính số 1B Hoàng Văn 
Thụ, Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm 
Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số: 5800324651 ngày 17/12/2001 
trong đó:

1. Sản xuất, bán lẻ, phân phối các mặt 
hàng mang thương hiệu L’ANGFARM, 
THÁI BẢO,...

Về các loại trà, cà phê, nước cốt trái cây, 
nấm đông trùng hạ thảo, bánh, kẹo, mứt, đặc 
sản địa phương,... được trải khắp thành phố 
Đà Lạt cũng như trong các siêu thị lớn trên 
toàn quốc (AEON MALL, LOTTE mart, 
VINCOM,...)

2. Thương mại: Phân phối các mặt 
hàng tiêu dùng như Sữa cô gái Hà Lan, Mì 
Acecook, Sữa Aboot, Giấy Sài Gòn,... tại 
Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc.

3. Dịch vụ:
Dịch vụ lưu trú; chuỗi nhà hàng ăn uống 

mang thương hiệu Fungi Chingu; hệ thống 
nhà vệ sinh công cộng,… tại Đà Lạt. Với đa 
ngành nghề kinh doanh như Công ty TNHH 
Quảng Thái. Ban Giám đốc công ty đã có 

L’angfarm, Fungi Chingu, 2 thương hiệu thành công của Công ty TNHH Quảng Thái.

những chiến lược kinh doanh, mạnh dạn đầu 
tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, 
đăng ký thương hiệu, từng bước xây dựng 
thương hiệu, hình ảnh, chất lượng sản phẩm 
của công ty, xem đây là bước đi cơ bản để 
phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện nghiêm 
các quy định của pháp luật về An toàn vệ 
sinh thực phẩm, An toàn lao động, môi 
trường, PCCC & CNCH, các loại thuế, bảo 
hiểm,... đúng hạn. Do đó, quyền lợi của 

người lao động được đảm bảo và giải quyết 
kịp thời. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho người lao động được tham gia các lớp 
huấn luyện do cơ quan, ban, ngành tổ chức, 
các lớp nâng cao tay nghề do công ty mời 
về đào tạo, được đi thực tế tham quan tại 
các địa phương trong và ngoài nước để học 
hỏi kinh nghiệm.

Tạo công ăn việc làm cho trên 340 lao 
động, với thu nhập ổn định và tăng đều hàng 
năm. Các sản phẩm mà công ty sản xuất và 

phân phối đều được công bố xác nhận đảm 
bảo đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, 
được du khách địa phương trong và ngoài 
nước tin dùng.

Đối mặt với những thách thức, khó khăn 
chung của nền kinh tế, tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp cũng có ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của 
công ty, nhưng chúng tôi vẫn không nản 
chí với phương châm dám nghĩ dám làm, 
dám chịu trách nhiệm và cố gắng tìm hiểu, 
khai thác các thế mạnh nguồn hàng của địa 
phương, kết hợp với Ban Lãnh đạo công ty 
nghiên cứu, đầu tư những phương án mới, 
xây dựng kế hoạch để đưa ra định hướng 
đúng đắn nâng cao hiệu quả những ngành 
cốt lõi của công ty, duy trì, tái cấu trúc lại 
những lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả 
từng bước vượt qua khó khăn và đi vào ổn 
định, từ đó tạo công ăn việc làm, thu nhập 
ổn định cho người lao động, nông dân tại 
địa phương, góp một phần nhỏ vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Chính vì vậy mà những năm qua, công 
ty đã được các cơ quan, ban, ngành trong 
tỉnh cũng như Trung ương ghi nhận và tặng 
bằng khen.

CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI
NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG NỀN KINH TẾ NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG NỀN KINH TẾ MỞ RỘNG MỞ RỘNG 

CỦA TỈNH LÂM ĐỒNGCỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

XuânXuân Quý Mão Quý Mão 
20232023

Chúc Mừng Năm Mới 
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VƯỜN HOA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
DA LAT FLOWER PARK

Nằm cuối hồ Xuân Hương, bên cạnh Đồi Cù mộng mơ, Vườn hoa thành phố 
Đà Lạt tọa lạc tại số 02, đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - TP Đà Lạt. Trước 
đây, đã từng được nhắc đến với tên gọi Vườn hoa Bích Câu, từ năm 1986 đã được 
nâng cấp lên thành Công viên hoa thành phố Đà Lạt rộng gần 15 ha được bày trí 
rất độc đáo và bắt mắt. Cổng vào vườn hoa thật sự ấn tượng với những vòm hoa 
bố trí vòng cung, được ghép từ hàng ngàn chậu hoa đủ màu sắc. 

Vườn hoa thành phố là nơi hội tụ các loài hoa quý của Việt Nam và thế giới. 
Ngoài các giống hoa truyền thống như cẩm tú cầu, hoa hồng, hồng ri, forgetmenot, 
mimoza, hoa quỳnh, violet, colico, thạch thảo, arapăng... tại Vườn hoa còn có hàng 
chục giống hoa mới được du nhập như hoa đồng tiền, đỗ quyên, trà mi, pance, 
viola, cẩm chướng, cattlyya, dạ yến thảo, phong lữ... Chính điều này đã góp phần 
làm phong phú đa dạng thêm cho Vườn hoa thành phố Đà Lạt, đáp ứng nhu cầu 
chiêm ngưỡng cái đẹp của những người yêu hoa.

Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Vườn hoa thành phố là nơi diễn ra Hội 
Hoa Xuân thu hút đông đảo các nghệ nhân đến tranh tài với nhiều tác phẩm hoa, 
cây cảnh vừa đẹp, vừa độc đáo.

Mỗi dịp Festival Hoa Đà Lạt, Vườn hoa thành phố càng trở nên rực rỡ với nhiều 
sự kiện cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các loài 
hoa, cây cảnh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan thưởng lãm. 

Vườn hoa thành phố Đà Lạt đã góp phần không nhỏ tô điểm cho cảnh quan Đà 
Lạt thêm tươi đẹp, duyên dáng và luôn là điểm đến không thể thiếu cho bất cứ ai 
ghé thăm thành phố ngàn hoa này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT 
VƯỜN HOA THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 2, Trần Nhân Tông, Phường 8 - TP. Đà Lạt
Điện thoại: (0263).3837771 - (0263).3533749

Website: dothidalat.com.vn - Email: dothidalat123@gmail.com

Chúc Mừng Năm Mới
XUÂN QUÝ MÃO 

20232023
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Chúc Mừng Năm Mới

- Báo chí, tập san, sách bìa cứng;        - Bao bì hộp, tem, nhãn;            - Thùng carton.
- Biểu mẫu các loại;                                    - Vé số, tờ rơi, bìa sơ mi, ...;

Báo chí - Tạp chí 
Sách bìa cứng Bao bì hộp mềm Bao bì hộp cứng Nhãn các loại

Luôn Cải Tiến Chất Lượng Đem Lại Sự Hài Lòng Cho Khách Hàng

������������
�����

266 - 268 Lê Hồng Phong,
Phường 4, Q.5, TP. HCM

06 Lữ Gia, P.9,
TP. Đà Lạt

TỔNG ĐÀI TP.HCMTỔNG ĐÀI TP.HCM TỔNG ĐÀI CẦN THƠTỔNG ĐÀI CẦN THƠ

ĐƯỜNG DÂY NÓNGTại Đà lạtTại TP.HCM

TỔNG ĐÀI ĐÀ LẠTTỔNG ĐÀI ĐÀ LẠT

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ
CÁC LOẠI XE:
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ
CÁC LOẠI XE:
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NĂM 2022, NGÀNH NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG ĐẠT CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM GỒM:NĂM 2022, NGÀNH NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG ĐẠT CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM GỒM:
Tăng trưởng GRDP khoảng 5,04%. Cơ cấu ngành Trồng trọt 79,5%, Chăn nuôi 18%, Dịch vụ 2,5%.
Giá trị sản xuất bình quân đạt 206 triệu đồng/ha/năm, tăng 2,4% so với năm 2021. Diện tích sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 65.308 ha, tương ứng 21,8% diện tích canh tác toàn tỉnh. 
Toàn tỉnh hiện có 210 chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, liên kết 19.320 hộ, sản lượng qua chuỗi đạt 

trên 603.000 tấn nông sản.
Phát triển mới 23 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp toàn tỉnh đạt 390 hợp tác xã.
Công nhận 23 sản phẩm OCOP, lũy kế có 177 sản phẩm OCOP của 103 chủ thể. Trong đó gồm 9 sản 

phẩm 5 sao; 94 sản phẩm 4 sao; 74 sản phẩm 3 sao. 
Diện tích được tưới đạt 134.495 ha, chiếm 67% diện tích cần tưới.
Toàn tỉnh có 109/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 45 xã nông thôn mới nâng cao; 18 xã nông 

thôn mới kiểu mẫu; 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu ủy thác qua Quỹ tỉnh ước đạt khoảng 440 tỷ đồng (Tăng 
100 tỷ đồng so năm 2021).

Diện tích rừng cung ứng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: 400.000 ha với hơn 13.000 
hộ hưởng lợi trực tiếp từ nhận khoán bảo vệ rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm ĐồngSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Tầng 4 - Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú - Phường 4 - TP Đà LạtĐịa chỉ: Tầng 4 - Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú - Phường 4 - TP Đà Lạt

Điện thoại: 0263.3837497 - 0194 234 779Điện thoại: 0263.3837497 - 0194 234 779

20232023

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNGQUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 08 Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Tp Đà LạtSố 08 Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Tp Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3577.667Điện thoại: 0263.3577.667
Email: qbvptr@lamdong.gov.vn. Website: http://lamdongfpdf.gov.vnEmail: qbvptr@lamdong.gov.vn. Website: http://lamdongfpdf.gov.vn

Chương trình truyền thông Chương trình truyền thông  “Chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường”. “Chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường”.

Trao Chứng nhận OCOP hạng 4 sao cho 6 chủ thể.Trao Chứng nhận OCOP hạng 4 sao cho 6 chủ thể.

Nhận tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua giao dịch điện tử ( Viettel pay).Nhận tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua giao dịch điện tử ( Viettel pay).

ChúcChúc  mừngmừng  
nămnăm  mớimới  
Quý MãoQuý Mão  

Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Sơn trao Chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở trao Chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở 
đóng gói sầu riêng cho Công ty TNHH Thương mại sản xuất Long Thủyđóng gói sầu riêng cho Công ty TNHH Thương mại sản xuất Long Thủy..

“Tiền dịch vụ môi trường rừng thu được năm 2022 tiếp tục là nguồn tài chính quan trọng góp phần 
nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và tăng thu nhập cho người làm nghề rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”

QU
Ỹ 

BẢ

O VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

TỈNH LÂM ĐỒNG
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