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ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT
Chi trả dịch vụ môi trường 
rừng đã tác động tích cực 
đến quản lý bảo vệ rừng 

ở Đơn Dương
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
 Nông dân trẻ làm giàu 

từ trồng rau an toàn
TRANG 7

TRANG 3

Cùng Bảo Lộc gỡ khó 
các dự án thu hút đầu tư

TRANG 4

Bằng những việc làm thiết thực, 
sau 10 năm (2012 - 2022), các 

cấp Hội Phụ nữ huyện Lâm Hà đã phát 
huy được sức mạnh tổng hợp và lan tỏa 
mạnh mẽ các phong trào đến hội viên 
trong việc tham gia chung tay xây dựng 
nông thôn mới. TRANG 5  

Phụ nữ Lâm Hà chung tay xây dựng nông thôn mới

XEM TIẾP TRANG 2

TRANG 2

LẠC DƯƠNG: Chú trọng 
thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở
Thời gian qua, việc thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở được các cấp 
ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể huyện Lạc 
Dương triển khai sâu rộng, tạo 
được những chuyển biến tích cực. 
Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng 
thuận, phát huy tinh thần đoàn kết 
trong các tầng lớp Nhân dân, góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương. 

Sống mãi tuổi 20
TRANG 4

Tọa đàm về thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc 
tập trung dân chủ của Đảng tại Lâm Đồng 

Chiều 16/3, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương phối hợp cùng Tỉnh 
ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị 

tọa đàm về thực trạng các cơ chế thực thi 
nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng 
hiện nay tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị do đồng chí Trần Tiến Hưng 
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương và đồng chí Trần Đức Quận 
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Lâm Đồng chủ trì. 

Tham dự hội nghị tọa đàm có các đồng 
chí: Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương; Trần Đình Văn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh 
Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn khảo 
sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;...

Hướng đến một chính quyền số, 
nền kinh tế số và xã hội số

Hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan nhà nước và cả xã hội. 
Trong ảnh: Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Cát Tiên. 

Các đồng chí chủ trì tọa đàm.
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... lãnh đạo các Ban Xây dựng 
Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy 
viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bí 
thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng 
chí Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ 
trưởng Vụ Nghiên cứu cơ quan 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn 
mạnh, để đảm bảo cơ sở thực hiện 
nhằm đề xuất phương hướng, giải 
pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi 
nguyên tắc tập trung dân chủ của 
Đảng trong tình hình mới; góp phần 
tổng kết 40 năm đổi mới, sửa đổi và 
bổ sung cương lĩnh chính trị phục vụ 
xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội 
XIV của Đảng; Bộ Chính trị giao Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương chủ trì xây 
dựng đề tài khoa học “Hoàn thiện cơ 
chế thực thi nguyên tắc tập trung dân 
chủ của Đảng trong tình hình mới”. 
Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh 
cũng cho biết, việc tổ chức tọa đàm 
khoa học với chủ đề “Thực trạng 
các cơ chế thực thi nguyên tắc tập 
trung dân chủ của Đảng hiện nay tại 
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng” có giá trị 
lý luận và thực tiễn quan trọng giúp 
cho Ban Chủ nhiệm đề tài có thêm 
cơ sở để tổng kết, đánh giá thực 

tiễn việc thực hiện cơ chế thực thi 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
thời gian qua; đề xuất với Bộ Chính 
trị các giải pháp hoàn thiện cơ chế 
thực thi nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã 
nghe báo cáo việc thực hiện các cơ 
chế thực thi nguyên tắc tập trung 
dân chủ của Đảng bộ tỉnh Lâm 
Đồng. Theo đó, những năm qua, 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và cấp ủy, tổ chức Đảng toàn Đảng 
bộ tỉnh luôn phát huy cao tinh thần 

đoàn kết, thống nhất, thực hiện 
nghiêm nguyên tắc tập trung dân 
chủ, các chỉ đạo, điều hành vì sự 
phát triển chung của tỉnh. Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ và Thường trực 
Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập 
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; 
chấp hành nghiêm Cương lĩnh, 
Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ 
thị của Trung ương, Tỉnh ủy; đồng 
thời, nêu cao tính chủ động, sáng 
tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi 
cá nhân, nhất là người đứng đầu. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã 
lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh đổi mới, nâng cao chất 
lượng quản lý, điều hành của chính 
quyền; đẩy mạnh cải cách hành 
chính, nhất là cải cách thủ tục hành 
chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức dám nghĩ, 
dám làm, gần dân, có tinh thần trách 
nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ. 
Để thực hiện hiệu quả nguyên tắc 
tập trung dân chủ, cấp ủy các cấp 
trong tỉnh cũng đã đẩy mạnh việc 
tinh gọn bộ máy hệ thống chính 
trị, giảm cấp trung gian, bảo đảm 
sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và 
làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền của các cấp.

Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ 
sở thường xuyên coi trọng nâng cao 
nhận thức của cán bộ, đảng viên về 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
công tác tổ chức, cán bộ. Cùng với 
đó là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
đổi mới nội dung, nâng cao chất 
lượng giáo dục chính trị tư tưởng, 
nhất là công tác tuyên truyền, quán 
triệt, triển khai các chủ trương, nghị 
quyết của Đảng, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng; đấu tranh, ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

tự diễn biến, tự chuyển hoá trong 
nội bộ; bám sát cơ sở, nắm chắc 
tình hình, định hướng dư luận xã 
hội; tăng cường cung cấp thông tin 
tích cực, đấu tranh, phản bác các 
luận điệu sai trái, xuyên tạc của các 
thế lực thù địch. Bên cạnh đó, Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp 
ủy, tổ chức Đảng toàn Đảng bộ tỉnh 
cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện hiệu quả việc thực thi 
nguyên tắc tập trung dân chủ của các 
tổ chức Đảng trong các cơ quan Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội; thực 
hiện phê bình và tự phê bình; đảng 
viên bảo lưu ý kiến trong Đảng bộ. 
Thời gian qua, Quy chế làm việc của 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường 
trực Tỉnh ủy được triển khai thực 
hiện nghiêm túc, được sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp và đảm bảo theo 
quy chế, quy định của Đảng...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu 
đã tập trung tham gia ý kiến, tham 
luận phân tích, đánh giá làm rõ thực 
trạng thực thi nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong Đảng, trong hoạt động 
của cấp ủy tại cơ quan, đơn vị hiện 
nay; đồng thời, đề xuất, kiến nghị 
các giải pháp thiết thực, hiệu quả để 
triển khai thực hiện thời gian tới...

DUY DANH

LẠC DƯƠNG: Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Phát huy vai trò 
làm chủ của Nhân dân
Xã Đạ Sar là địa phương điển 

hình của huyện Lạc Dương làm tốt 
công tác vận động Nhân dân đồng 
thuận thực hiện giải phóng mặt bằng 
để làm các công trình trên địa bàn. 
Đối với xã vùng sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc thiểu số này, để người dân tự 
nguyện hiến đất làm đường và đồng 
thuận thực hiện giải phóng mặt bằng 
làm các công trình thì việc thực hiện 
QCDC ở cơ sở đã phát huy hiệu quả. 
Chủ tịch UBND xã Đạ Sar - Liêng 
Jrang Ha Rô Ky cho biết: “UBND 
xã triển khai thực hiện theo QCDC 
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương. Với phương châm 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ 
hưởng”, việc thực hiện QCDC ở cơ 
sở trong vận động Nhân dân đồng 
thuận thực hiện giải phóng mặt bằng 
để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ 
tầng, các tuyến đường giao thông 
đã được Nhân dân tích cực hưởng 
ứng. Từ đó việc giải phóng mặt 
bằng gặp nhiều thuận lợi và triển 
khai thực hiện các công trình được 
nhanh chóng”.

Cùng với xã Đạ Sar, các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện Lạc Dương 
triển khai thực hiện QCDC ở cơ 
sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-
UBTVQH11 gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương 
như: Phong trào Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa; Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
Nông thôn mới, đô thị văn minh; 
Phong trào Phát triển kinh tế, giảm 
nghèo bền vững; Phong trào thi đua 
Dân vận khéo… Từ đó, Nhân dân 
nhiệt tình hưởng ứng, quá trình dân 
chủ hoá và công khai hoá ngày càng 
được mở rộng để Nhân dân có điều 

Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể huyện Lạc Dương triển khai sâu rộng, tạo được những 
chuyển biến tích cực. Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết trong 
các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương. 

kiện kiểm tra, giám sát, giúp tăng 
cường mối quan hệ mật thiết, gắn 
bó giữa chính quyền với Nhân dân. 
Những nội dung công khai theo 
phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 
dân thụ hưởng” đã và đang được cấp 
ủy, chính quyền các địa phương chỉ 
đạo triển khai thực hiện. Trong đó, 
quyền giám sát của Nhân dân được 
phát huy thông qua hoạt động của 
HĐND, MTTQ và các đoàn thể, của 
Ban Thanh tra Nhân dân từ xã đến 
thôn, tổ dân phố.

Các xã, thị trấn đã triển khai thực 
hiện tốt những nội dung Nhân dân 
được bàn và quyết định trực tiếp 
như: xây dựng, bổ sung, sửa đổi 
hương ước, quy ước, bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm tổ trưởng tổ dân 
phố, thôn được thực hiện qua các 
cuộc họp dân. Đến nay, 34/34 thôn, 
tổ dân phố đã xây dựng xong hương 
ước, quy ước và đã tổ chức bầu cử 
trong thôn, tổ dân phố đảm bảo theo 
đúng quy định, với sự tham gia đầy 
đủ của Nhân dân.

Thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội
Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện 

ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực 
hiện QCDC ở cơ sở huyện Lạc 
Dương Thân Xuân Quý, việc thực 
hiện QCDC ở cơ sở đã có tác động 
tích cực đến nhiều mặt, lĩnh vực, tạo 
sự đồng thuận và phát huy được trí 
tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp Nhân dân trong việc xây dựng 
các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, 
chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng 
cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đồng thời, đổi mới nội dung, 
phương thức lãnh đạo, quản lý điều 
hành của hệ thống chính trị từ huyện 
đến cơ sở theo hướng ngày càng gần 
dân và sát thực tế hơn, kịp thời giải 
quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ 
sở, không để xảy ra khiếu kiện tập 
trung đông người và các điểm nóng 
về an ninh trật tự; tạo môi trường 
lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương với mục 
tiêu phát triển nhanh và bền vững. 

Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2022 của huyện 
tiếp tục tăng trưởng. Sản xuất nông 
nghiệp phát triển ổn định, góp phần 
nâng cao giá trị thu nhập trên đơn 
vị diện tích. Sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp có bước phát 
triển khá; du lịch và dịch vụ phục 
hồi nhanh chóng, lượng khách và 
doanh thu từ du lịch vượt cao so với 
chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách trên 
địa bàn huyện đạt 227,6 tỷ đồng, 
vượt 32,7% dự toán, phần huyện 
thu đạt 167,6 tỷ đồng, vượt 50,3% 
dự toán. Công tác quản lý, bảo vệ 
rừng tiếp tục được tăng cường; số 
vụ vi phạm về rừng giảm trên cả ba 
tiêu chí (về số vụ, diện tích vi phạm 
và lâm sản thiệt hại) so với cùng kỳ. 

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục 
tiếp tục duy trì, phát triển, cơ bản 
đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, 
tinh thần Nhân dân; an sinh xã hội 
thường xuyên được quan tâm chú 
trọng. Đến cuối năm 2022, số hộ 
nghèo toàn huyện giảm 185 hộ, đạt 
126,7% kế hoạch, tỷ lệ giảm chung 
2,8%; hộ nghèo DTTS giảm 182 
hộ, đạt 124,7% kế hoạch, tỷ lệ giảm 
hộ DTTS 3,8%; trong năm huyện 
không có hộ tái nghèo. Năm 2022, 
huyện Lạc Dương đã đưa vào vận 
hành Trung tâm Giám sát và Điều 
hành thông minh; xây dựng và đưa 
vào hoạt động Trung tâm Giới thiệu 
sản phẩm OCOP - trung tâm đầu 
tiên của tỉnh Lâm Đồng 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…

Cùng với đó, hoạt động của chính 
quyền các xã, thị trấn đã có sự 
chuyển biến mạnh mẽ, cải cách thủ 
tục hành chính có tiến bộ, niềm tin 
của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước 
không ngừng được củng cố, tăng 
cường. Việc triển khai có hiệu quả 
giữa thực hiện QCDC với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của địa phương 
cũng đã làm chuyển biến cả về ý 
thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ 
phục vụ Nhân dân của cán bộ, công 
chức. Phong cách, lề lối làm việc 
của cán bộ, công chức, viên chức 
được nâng lên, tăng cường gắn bó 
với Nhân dân góp phần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
của các cơ quan, đơn vị. 

TUẤN HƯƠNG

Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Đạ Sar được nâng cấp, mở rộng từ sự đồng thuận 
thực hiện giải phóng mặt bằng và hiến đất làm đường của người dân.

Tọa đàm về thực trạng... TIẾP TRANG 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu tại buổi tọa đàm.
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Gỡ khó cho những dự án 
tiềm năng
Thời gian qua, UBND TP Bảo Lộc đã tiến 

hành thống kê và có những đánh giá sơ bộ về 
một số dự án đang “ngủ quên” hoặc hoạt động 
không hiệu quả trên địa bàn. Từ đề xuất của 
lãnh đạo TP Bảo Lộc, trong 2 ngày 22 và 23/2 
vừa qua, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo 
các sở, ngành đã tiến hành kiểm tra thực tế các 
dự án trên địa bàn thành phố. Công tác kiểm 
tra nhằm đánh giá cụ thể những tiềm năng, 
thế mạnh các dự án; đồng thời, làm rõ nguyên 
nhân khiến các dự án chưa thể triển khai xây 
dựng để có những chỉ đạo sâu sát.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế, Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã có kết luận giao 
nhiệm vụ cụ thể để TP Bảo Lộc phối hợp cùng 
các sở, ngành của tỉnh tiến hành các biện pháp 
sớm triển khai xây dựng, đưa các dự án vào 
hoạt động. Cụ thể, đối với Dự án Xây dựng nhà 
xã hội, nhà ở công nhân tại khu đất Khu công 
nghiệp Lộc Sơn giáp ranh đường tránh phía 
Nam có diện tích hơn 1,6 ha, giao UBND TP 
Bảo Lộc phối hợp các sở, ngành nhanh chóng 
rà soát quy hoạch, đề xuất mở rộng quy mô dự 
án. Từ đó, lập hồ sơ, thủ tục thực hiện công 
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định 
canh, định cư đảm bảo các quy định. Trên cơ 
sở đó, báo cáo UBND tỉnh bổ sung vào danh 
mục kêu gọi thu hút đầu tư các dự án giai đoạn 
2021 - 2025 trong thời gian tới.

Trong khi đó, Dự án Thương mại - dịch vụ 
B’Lao Xanh (thuộc phường Lộc Sơn), thống 
nhất chủ trương giao UBND TP Bảo Lộc tổ 
chức lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi 
tiết dự án; đồng thời, bố trí kinh phí ngân sách 
nhà nước thực hiện bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, bố trí tái định cư đảm bảo công khai, 
minh bạch, đúng quy định pháp luật. Qua đó, 
nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất của người 
dân trong khu vực thực hiện dự án. Trên cơ 
sở đó, thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục để 
sớm thu hút đầu tư, đảm bảo đúng quy định 

Cùng Bảo Lộc gỡ khó các dự án thu hút đầu tư

gắn với chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng 
hạ tầng giao thông trong khu vực.

Riêng khu đất thuộc hồ Nam Phương 1, với 
tổng diện tích đất sạch 17,6 ha thuộc quản lý của 
Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thống 
nhất chủ trương giao UBND TP Bảo Lộc lập 
hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
thực hiện công viên sinh học trước đây thành 
quy hoạch đất phát triển đô thị kiểu mẫu, hiện 
đại để tạo bước đột phá cho địa phương; đồng 
thời, phối hợp cùng các sở, ngành lập quy hoạch 
chi tiết dự án (đất ở, siêu thị, công viên, thể 
thao… và dành diện tích đất hợp lý ở phía Tây 
của khu đất để phát triển thương mại, dịch vụ). 
Từ đó, làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước, đảm bảo 
phù hợp hơn với định hướng quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đối với cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Đà 
Lạt - cơ sở TP Bảo Lộc, có quy mô diện tích 
khoảng 4,79 ha, đã cơ bản được đầu tư đáp 
ứng công tác đào tạo, dạy nghề cho học viên. 
Tuy nhiên, nhu cầu tuyển sinh đào tạo hệ trung 
cấp nghề trên địa bàn TP Bảo Lộc tương đối 
thấp, không phát huy công suất cơ sở vật chất 
đã được đầu tư, gây lãng phí tài sản Nhà nước. 
Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục 
và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND TP Bảo 
Lộc, Trường Cao đẳng Đà Lạt và các cơ quan 
liên quan xây dựng phương án hoán đổi giữa 

Trường Cao đẳng Đà Lạt - cơ sở Bảo Lộc và 
Trường THPT Chuyên Bảo Lộc để khai thác 
hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất đã được đầu 
tư; tiến hành đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, 
vệ sinh trường, lớp học, chỉnh trang khuôn 
viên,... để thực hiện việc hoán đổi từ năm học 
2023 - 2024; đồng thời, có biện pháp đảm bảo 
đầy đủ quyền lợi, chế độ của học sinh, giáo 
viên, cán bộ quản lý, công tác dạy và học tại 
nhà trường sau khi hoán đổi.

Về thu hút đầu tư Dự án Bệnh viện chất 
lượng cao tại TP Bảo Lộc, Chủ tịch UBND 
tỉnh giao UBND TP Bảo Lộc rà soát, đề xuất 
vị trí đầu tư dự án này đảm bảo khả thi, hiệu 
quả. Theo đó, UBND TP Bảo Lộc phấn đấu 
thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để thu 
hút nhà đầu tư thực hiện dự án trong năm 2023. 

Nhiều công trình, dự án 
sẽ được triển khai
Ngoài các dự án từng bước được gỡ khó, 

HĐND TP Bảo Lộc đã ban hành Nghị quyết 
về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 
đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn giai 
đoạn 2023 - 2025 đối với 7 công trình, dự án 
từ ngân sách địa phương.

Đối với Dự án Xây dựng trung tâm hoạt 
động thanh, thiếu nhi TP Bảo Lộc được quy 
hoạch trên diện tích 28.100 m2. Trong đó, 
diện tích xây dựng khoảng 5.245 m2 và có 
tổng diện tích sàn khoảng 8.694 m2 với tổng 
mức đầu tư 118 tỷ đồng. Dự án có 4 khối thi 
công với nhiều hạng mục, công trình như khối 
năng khiếu; khối hội trường - hành chính; khối 
nhà hồ bơi và nhà kỹ thuật hồ bơi; các hạng 
mục công trình phụ như nhà vệ sinh, kỹ thuật 
điện, nước, cụm thể thao ngoài trời, cây xanh 
cảnh quan, sân chơi trẻ em, quảng trường tập 
trung, bãi đậu xe, đường giao thông cùng các 
hệ thống trang thiết bị, máy móc… Dự án này 
được đầu tư xây dựng tại khu đất quy hoạch 
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP 
Bảo Lộc trên đường Mê Linh (Phường 1)...

Mô hình Trồng hoa thạch thảo của các tổ viên Tổ hợp tác.

Chúng tôi đến thăm Mô hình 
Tổ hợp tác Sản xuất hoa, 
thanh long của những đoàn 

viên, thanh niên xã Nam Hà. Đang là 
Tháng thanh niên với nhiều hoạt động 
nên nhiều đoàn viên còn khoác luôn 
chiếc áo Đoàn vừa mặc đi tham gia 
phong trào Đoàn về để ra vườn. Tuy 
là những nhà nông trẻ nhưng khi nói 
về kinh nghiệm và kỹ thuật trồng trọt 
thì họ rất am hiểu. Đặc biệt, những 
nhà nông khoác áo Đoàn nơi đây đã 
tập hợp, hình thành tổ hợp tác để hỗ 
trợ, giúp đỡ, liên kết, tạo tiếng nói 
chung trong sản xuất nông nghiệp. 

Anh Lưu Trọng Bằng - Bí thư 
Đoàn xã Nam Hà cho biết, Tổ hợp 
tác Trồng hoa, thanh long của những 
đoàn viên, thanh niên tại địa phương 
được thành lập năm 2020 do Đoàn 
xã quản lý. Tổ hợp tác hiện nay có 
gần 10 tổ viên, đa số là đoàn viên, 
thanh niên sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn với hơn 3 ha sản xuất hoa và 

Tổ hợp tác của những nhà nông khoác áo Đoàn

thanh long. Hiện tại, các tổ viên của 
Tổ hợp tác này đang canh tác chủ yếu 
là hoa thạch thảo và thanh long ruột 
đỏ. Đây là 2 giống cây trồng đã được 
trồng thử nghiệm và đem lại hiệu quả 
kinh tế cao tại địa phương.

Gia đình tổ viên Nguyễn Thị Xuân 
ở thôn Hai Bà Trưng hiện đang canh 
tác cả hoa thạch thảo và thanh long 
trên diện tích hơn 3.000 m2. Chị 
Nguyễn Thị Xuân cho biết, trước 
đây gia đình chủ yếu canh tác cà phê 
nhưng do cà phê già cỗi, năng suất 
thấp, giá cả không ổn định nên chị 
quyết định chuyển sang trồng hoa và 
thanh long. Lúc mới chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, chị gặp rất nhiều khó 
khăn do phải đầu tư vốn, thiếu kinh 
nghiệm, kỹ thuật, công, đầu ra không 
ổn định. Do đó, chị và một số thanh 
niên tại địa phương đã hợp tác với 
nhau để phát triển nông nghiệp ổn 
định, bền vững. Còn tổ viên Lỗ Huy 
Hoàng ở thôn Nam Hà hiện đang thuê 

3.000 m2 đất để sản xuất hoa thạch 
thảo trắng và tím. Anh cho biết, gia 
đình cũng có đất canh tác nhưng anh 
vẫn thuê thêm đất để sản xuất nông 
nghiệp, nâng cao thu nhập. Anh cũng 
là người tự nguyện, chủ động tham 
gia Tổ hợp tác để sản xuất hiệu quả. 

Tham gia Tổ hợp tác, những nhà 
nông là đoàn viên, thanh niên tại 
địa phương hỗ trợ nhau về nguồn 
vốn, giống, ngày công và chia sẻ với 
nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật canh 
tác, liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm. 
Chính vì vậy, năng suất, chất lượng 
sản xuất của các tổ viên trong Tổ hợp 

tác luôn đạt cao và sản phẩm có đầu 
ra ổn định. Các tổ viên của Tổ hợp 
tác nơi đây cho biết, sản phẩm của 
họ sản xuất ra như hoa thạch thảo và 
thanh long ruột đỏ đều được thu mua 
hết. Hiện nay, sản phẩm hoa thạch 
thảo của các tổ viên Tổ hợp tác nơi 
đây đang bán cho thương lái tại địa 
phương với giá trung bình 20.000/1 
kg. Bình quân mỗi năm, các tổ viên 
trồng 3 vụ hoa thạch thảo. Sau khi 
trồng 3 tháng, hoa thạch thảo cho 
thu hoạch với sản lượng khoảng 3 
tấn/1.000 m2. Như vậy, tính bình 
quân mỗi năm trên diện tích 1.000 

m2 trồng hoa thạch thảo cho thu nhập 
khoảng 180 triệu đồng, cao hơn nhiều 
loại cây trồng khác tại địa phương. 
Còn thanh long ruột đỏ, các tổ viên 
nơi đây cũng đang bán trung bình với 
giá 20.000/1 kg. Tính bình quân trên 
diện tích 1000 m2, mỗi đợt cho thu 
hoạch trên 3 tấn quả và mỗi năm thu 
được khoảng 7 - 8 đợt. Như vậy, mỗi 
năm theo giá hiện tại thì các tổ viên 
có thu nhập trên 500 triệu đồng/1.000 
m2 thanh long.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn 
Thị Xuân - Tổ trưởng Tổ hợp tác cho 
biết, thời gian tới, Tổ hợp tác sẽ tiếp 
tục huy động nguồn lực, mở rộng 
quy mô sản xuất, kết nạp thêm thành 
viên và không ngừng tìm tòi, học hỏi, 
nghiên cứu để áp dụng những giống 
cây trồng hiệu quả. Cùng với đó, Tổ 
hợp tác cũng sẽ tiếp tục liên kết, tìm 
kiếm, mở rộng thị trường để tạo đầu 
ra ổn định cho sản phẩm.

Chị Trần Thị Hồng Hạnh - Bí thư 
Huyện Đoàn Lâm Hà cho biết, Tổ hợp 
tác Trồng hoa, thanh long của đoàn 
viên, thanh niên xã Nam Hà là một 
trong những mô hình kinh tế tiêu biểu 
của thanh niên trong huyện. Thời gian 
tới, Huyện Đoàn Lâm Hà sẽ xem xét 
để nhân rộng mô hình này trong đoàn 
viên, thanh niên nông thôn trên địa bàn.

DUY DANH

Hiện nay, nhiều thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Hà không 
chỉ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất mà còn hợp tác với nhau để phát triển nông 
nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong đó, tiêu 
biểu như Mô hình Tổ hợp tác Sản xuất hoa, thanh long của những 
đoàn viên, thanh niên xã Nam Hà, huyện Lâm Hà.

Sau khi kiểm tra thực tế các dự án tiềm năng đang trong tình trạng “ngủ quên” tại 
TP Bảo Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã kết luận với những chỉ đạo sâu sát, 
quyết tâm triển khai xây dựng các dự án trong thời gian sớm nhất. Qua đó, làm cơ 
sở để Bảo Lộc khắc phục khó khăn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh 
và bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra thực tế các dự án và chỉ đạo để Bảo Lộc gỡ khó.

XEM TIẾP TRANG 8
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T heo Hạt Kiểm lâm 
huyện Đơn Dương, căn 
cứ Quyết định 268/QĐ-
UBND ngày 7/3/2023 

của UBND huyện Đơn Dương về việc 
phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến 
rừng, đất lâm nghiệp và công bố hiện 
trạng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn 
huyện Đơn Dương năm 2022; tổng 
diện tích đất có rừng hiện là 36.405,72 
ha, trong đó diện tích khoán bảo vệ 
rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng 
(DVMTR) năm 2022 là 19.612,82 ha 
gồm 2 chủ rừng nhà nước và 4 doanh 
nghiệp ngoài nhà nước là Công ty 
TNHH Acteam; Công ty Hiếu Hóa, 
Công ty La Ba, Công ty Ba Lê đang 
thực hiện khoán cho 698 hộ, trong đó 
có 323 hộ người kinh; 375 hộ dân tộc 
thiểu số và 3 tập thể là lực lượng vũ 
trang các xã, thị trấn, chiếm tỷ lệ 54%; 
còn lại là khoán bảo vệ rừng theo 
nguồn vốn ngân sách tỉnh. Ngoài ra, 
trên địa bàn huyện hiện có 6.240,96 ha 
diện tích đất chưa có rừng; 171,44 ha 
diện tích rừng trồng chưa thành rừng; 
316,39 ha diện tích khoanh nuôi tái 
sinh và 5.753,13 ha diện tích đất bao 
gồm đất sản xuất nông nghiệp của các 
hộ dân trên đất lâm nghiệp, đất khác 
trong lâm nghiệp. Tính đến nay, trên 
địa bàn hiện có 6 đơn vị thực hiện 
giao khoán bảo vệ rừng gồm Công 
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn 
Dương; Ban Quản lý Rừng phòng hộ 
D’ran; Công ty Acteam International; 
Công ty Hiếu Hóa; Công ty TNHH La 
Ba, Công ty Ba Lê. Tổng diện tích đã 

Chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tác động tích cực 
đến quản lý bảo vệ rừng ở Đơn Dương

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 
trong mùa khô

giao khoán là 19.612,82 ha, giao cho 
698 hộ gia đình và 3 tập thể lực lượng 
vũ trang các xã, thị trấn.

Anh K’Ngoan Mrang, xã Lạc Lâm, 
huyện Đơn Dương cho biết: Gia đình 
anh đã được giao khoán quản lý bảo 
vệ rừng được gần chục năm nay. Mỗi 
tuần, theo lịch phân công anh sẽ cùng 
với một số hộ nhận khoán và cán bộ 
kiểm lâm luân phiên trực và tổ chức 

Địa bàn huyện Đạ Huoai 
có diện tích rừng tự 
nhiên trên 25.186 ha, 
rừng trồng đã thành rừng 

trên 6.482 ha, độ che phủ rừng của 
huyện là 63,97%. Địa hình rừng rất đa 
dạng do nằm trong vùng núi cao của 
huyện Đạ Huoai, diện tích rừng có 
độ cao từ 300 m - 1.000 m, độ dốc từ 
200 - 250 chiếm khoảng 70% diện tích.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Hạt 
trưởng Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai cho 
biết: Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo 
dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. 
Hạt Kiểm lâm đã xây dựng và đang 
triển khai phương án phòng cháy, chữa 
cháy rừng trên địa bàn toàn huyện theo 
phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại 
chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại 
chỗ, hậu cần tại chỗ).

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm đã ban 
hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn 
đốc các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, 
thị trấn xây dựng và nghiêm túc thực 
hiện các phương án, kế hoạch phòng 

đi tuần tra bảo vệ rừng. Bà con nhận 
khoán bây giờ đa phần đều có ý thức 
trách nhiệm với phần rừng mình được 
giao và có tinh thần trách nhiệm tham 
gia thực hiện quản lý, bảo vệ rừng rất 
tốt nên trong thời gian vừa qua, tình 
hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn 
tôi cơ bản ổn định. 

Đánh giá của Hạt Kiểm Lâm huyện 
Đơn Dương, năm 2022, với đơn giá 

cháy, chữa cháy rừng theo quy định 
pháp luật. Đến nay, đã có 21/22 đơn vị 
chủ rừng là tổ chức trên địa bàn huyện 
xây dựng phương án phòng cháy, chữa 
cháy rừng; 9/9 xã, thị trấn xây dựng kế 
hoạch ứng cứu khi xảy ra tình huống 
cháy rừng vượt tầm khống chế của đơn 
vị chủ rừng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến cũng nhấn 
mạnh thêm, công tác tuyên truyền bảo 
vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 
luôn được chú trọng triển khai thực hiện. 
Năm 2023, lực lượng kiểm lâm đã phối 
hợp với chính quyền địa phương thực 
hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng 
cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, 
chữa cháy rừng cho người dân, đồng 
bào dân tộc thiểu số sống gần rừng. Nội 
dung tuyên truyền được lực lượng kiểm 
lâm huyện biên soạn gồm: Giới thiệu 
về rừng và công tác bảo vệ rừng; Công 
tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Một số 
quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực 
lâm nghiệp. Hình thức tuyên truyền gồm 
tuyên truyền trực tiếp thông qua việc tổ 

chi trả DVMTR là 783.000 đồng/ha, 
thì trung bình thu nhập của các hộ nhận 
khoán đạt 22 triệu đồng/năm. Số tiền 
này tuy không lớn nhưng cũng đã tạo 
điều kiện thu nhập cho các hộ đồng bào 
dân tộc, hộ người Kinh nghèo thiếu đất, 
hộ sống bằng nghề rừng đảm bảo trang 
trải cuộc sống và giúp ổn định trật tự xã 
hội trên địa bàn huyện. 

Điều đáng ghi nhận và mang ý nghĩa 
lớn hơn của chính sách này đó là đã góp 
phần tích cực vào việc thay đổi nhận 
thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng của các chủ rừng và hộ nhận 
khoán rừng. Thông qua các hoạt động 
chi trả DVMTR, cơ bản người dân đã 
có ý thức hơn trong thực hiện công tác 
bảo vệ, phát triển rừng trên cơ sở hiểu 
rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm của 
mình. Qua đó giúp giảm đáng kể tình 
trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai 
thác lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh 
về cả số vụ và mức độ thiệt hại.

Bên cạnh đó, về khía cạnh kinh tế, 
môi trường và xã hội thì chính sách chi 
trả DVMTR còn tạo động lực, thúc đẩy 
các bên liên quan tham gia bảo vệ, phát 
triển rừng. Thông qua chính sách, đã 
tạo ra mối liên kết mang tính bền vững 
giữa người sử dụng và người cung ứng 

chức các hội nghị tuyên truyền (trình 
chiếu lồng ghép những hình ảnh trực 
quan giúp người dân dễ dàng tiếp nhận 
thông tin); tuyên truyền qua hệ thống loa 
phát thanh, tờ rơi, sơn sửa các bảng tuyên 
truyền bảo vệ rừng. 

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ 
các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, 
chữa cháy rừng nên từ đầu mùa khô 
2022 - 2023 đến nay, toàn huyện Đạ 
Huoai không xảy ra cháy rừng.

Mùa khô năm 2023 dự báo khả năng 
sẽ kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy 
rừng. UBND huyện Đạ Huoai đã yêu 
cầu Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị 

DVMTR. Các chủ rừng, người bảo vệ 
rừng hiểu được giá trị DVMTR, thấy 
được trách nhiệm và quyền lợi của việc 
cung ứng dịch vụ giúp cho người dân 
yên tâm gắn bó với rừng.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đặng 
Quốc Thái Bình - Hạt trưởng Hạt 
Kiểm lâm huyện Đơn Dương cho 
biết: “Việc chi trả tiền DVMTR thời 
gian qua cũng đã trực tiếp giúp địa 
phương có kinh phí để triển khai 
công tác bảo vệ rừng; các chủ rừng 
và các hộ nhận khoán rừng có thêm 
thu nhập cải thiện đời sống. Các chủ 
rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư 
thôn và hộ nhận khoán bảo vệ rừng 
cũng được hưởng toàn bộ tiền dịch 
vụ môi trường rừng chi trả. Việc thực 
hiện chính sách chi trả DVMTR vì 
vậy về cơ bản đã có những tác động 
tích cực đến công tác quản lý và bảo 
vệ rừng ở các khu vực, địa phương 
có cung ứng dịch vụ môi trường rừng 
trên địa bàn huyện”.

Từ những kết quả thực tiễn đã minh 
chứng cho thấy, cùng với các nguồn thu 
nhập khác từ rừng, tiền DVMTR đã 
góp phần tạo công ăn, việc làm, xóa đói 
giảm nghèo, cải thiện sinh kế, nâng cao 
chất lượng cuộc sống, giúp người dân 
nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức 
bảo vệ gắn bó với rừng. Chính sách chi 
trả DVMTR có tác động rất lớn trong 
việc cải thiện đời sống của người dân, 
từ đó giúp ổn định an ninh, chính trị, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn huyện Đơn Dương.

NGUYỄN NGHĨA

chủ rừng, UBND các xã, thị trấn không 
được chủ quan, lơ là; phải tăng cường 
công tác dự báo cháy rừng, tăng cường 
tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát 
hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phát 
sinh; triển khai thực hiện quyết liệt các 
biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 
theo phương án, kế hoạch đã xây dựng 
đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”. 
Thực hiện nghiêm túc công tác trực 
cháy; các điểm cháy phải được phát 
hiện và xử lý kịp thời, không để cháy 
lớn, cháy lan trên diện rộng, hạn chế đến 
mức thấp nhất số vụ cháy rừng xảy ra 
trên địa bàn huyện. TỨ ĐỨC

Huyện Đơn Dương hiện có tổng diện tích tự nhiên là 61.185,2 ha; trong đó, diện tích rừng và đất lâm 
nghiệp là 40.836 ha, rừng phòng hộ là 17.192 ha, rừng sản xuất 23.644 ha. Độ che phủ rừng năm 
2022 đạt tỷ lệ 59,5%. Trên địa bàn huyện hiện có 2 đơn vị chủ rừng nhà nước là Ban Quản lý Rừng 
phòng hộ D’ran và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương và 19 dự án thuê đất để đầu tư trong 
lĩnh vực lâm nghiệp với tổng diện tích là 4.866 ha. 

Đạ Huoai là huyện có diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng lớn của tỉnh 
Lâm Đồng. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng 
kiểm lâm, chủ rừng, các tổ/hộ nhận khoán bảo vệ rừng đã triển khai 
nhiều biện pháp để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt, 
trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, việc chủ động trong mọi 
tình huống là hết sức cần thiết để những cánh rừng mãi xanh.

Giữ màu xanh của rừng Đạ Huoai. 

Lực lượng kiểm lâm huyện Đơn Dương và các hộ nhận khoán trao đổi công việc 
tại một cánh rừng nằm sát khu dân cư thuộc xã Lạc Lâm. 

Vi phạm 
Luật Lâm nghiệp 
giảm 8% số vụ, 
tăng 135% diện tích

Theo Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh, 
năm 2022, công tác quản lý 
bảo vệ rừng được triển khai 
bảo đảm. Riêng 3 tháng đầu 
năm 2023, các ngành chức 
năng, địa phương đã tiếp 
tục triển khai, chấp hành 
nghiêm và cụ thể hóa các 
chỉ thị, nghị quyết, văn bản 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 
công tác quản lý bảo vệ và 
phát triển rừng. 

Tuy nhiên, toàn tỉnh 
thống kê từ ngày 8/12/2022 
đến ngày 8/3/2023 vẫn xảy 
ra 47 vụ vi phạm, giảm 8% 
số vụ so với cùng kỳ năm 
ngoái, nhưng diện tích phá 
rừng lại tăng 135%. Trong 
đó, nổi lên có 5 vụ vi phạm 
phức tạp, nổi cộm (3 tại 
Đam Rông, 1 Lâm Hà, 1 
Bảo Lâm). Cũng trong 3 
tháng đầu năm, trên địa bàn 
tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng, 
diện tích thiệt hại hơn 11ha. 
Hơn 80% số vụ vi phạm 
Luật Lâm nghiệp được cơ 
quan chức năng xử lý. 

C.PHONG
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Chúng tôi hẹn gặp Nông 
Kim Thảo giữa lúc Thảo 
đang bận rộn hướng dẫn 

công nhân đóng gói các đơn hàng 
để kịp vận chuyển trong ngày cung 
cấp cho các công ty tại TP Hồ Chí 
Minh và miền Trung. Sau khi đã 
hoàn thành đâu vào đó công việc, 
Thảo lại dành thời gian dẫn chúng 
tôi tham quan 3 ha vườn rau, với đủ 
loại như dưa leo bayby, ớt ngọt, xà 
lách... mà gia đình Thảo đang trồng 
tại xã N’Thol Hạ.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế năm 
2011, Thảo ở lại TP Hồ Chí Minh 
và xin vào làm nhân viên ngân hàng 
được khoảng 1 năm thì quyết định 
quay về Đức Trọng lập nghiệp và xin 
vào làm cho Metro chuyên về rau, củ. 
Làm được 2 năm thì Thảo lại một 
lần nữa nghỉ việc, và quyết định trở 
thành... nông dân. “Thật tình là lúc tôi 
quyết định nghỉ việc để về làm nông 
nghiệp sạch, mọi người ai cũng phản 
đối, vì đang đi làm ổn định, lương 
tháng hơn chục triệu, lại nhàn. Mà 
bản thân tôi lúc đầu khi mới ra trường 
cũng không có hứng thú hay đam 
mê gì với nông nghiệp. Nhưng rồi, 
hình như đam mê đã ngấm từ trong 
máu từ lúc nào,vì gia đình tôi vốn có 
truyền thống làm nông nghiệp, và tôi 
khi quyết định trở thành nông dân, 
càng làm, càng thấy thích, thấy yêu 
hơn công việc của mình” - Thảo bộc 
bạch về những ngày đầu khởi nghiệp.

Sau khi nghỉ việc ở Metro, Thảo 
lấy chồng và chồng Thảo, anh Hồ 
Quang Huy cũng từ bỏ nghề xây 

dựng của mình để cùng Thảo bắt 
tay làm nông nghiệp sạch. Thảo kể 
thêm, vốn liếng sau khi kết hôn có 
được, 2 vợ chồng dành hết để mua 
đất trồng rau an toàn. Có đất rồi, 2 
vợ chồng lại bắt tay học làm nông 
nghiệp sạch, học từ những người đi 
trước, tìm hiểu trên mạng và tham 
gia các lớp đào tạo về quy trình 
làm nông nghiệp chuẩn VietGAP 
do Phòng Nông nghiệp huyện tổ 
chức. Và đến nay, vợ chồng Thảo 
đã có trong tay 1 ha đất; ngoài ra, 2 
vợ chồng còn thuê thêm 2 ha đất và 
liên kết với khoảng 20 hộ lân cận 
vườn mình và một số hộ nông dân 
ở xã Tân Hội, với khoảng 30 ha để 
trồng nông sản theo chuẩn VietGAP.

Song song với việc tự đầu tư, sản 
xuất rau sạch theo hướng VietGAP, 
vợ chồng Thảo còn tự tìm đầu ra cho 
sản phẩm của mình và sản phẩm của 
các hộ nông dân liên kết. “Những 
ngày đầu vừa làm, vừa tìm đầu ra cho 
sản phẩm rất khó, có khi một ngày chỉ 
kiếm được 100 ngàn đồng, thu nhập 
khi đó không đủ trang trải cuộc sống 
và phải mất hơn một năm vợ chồng 
tôi lúc nào cũng trong tình trạng khó 
khăn như vậy. Nhiều lúc khó khăn 
quá, tôi đã từng nghĩ hay là từ bỏ, 

để kiếm việc làm ở một công ty nào 
đó, thu nhập sẽ ổn định hơn. Nhưng 
rồi, tôi lại vực dậy mình, và luôn tâm 
niệm, tại sao mọi người làm được, 
mình lại không làm được, vậy là hai 
vợ chồng lại cùng động viên nhau cố 
gắng nhiều hơn” - Thảo tâm sự.

Sau hơn một năm loay hoay, từ 
sự giới thiệu của các anh chị đồng 
nghiệp cũ, Thảo đã liên hệ với VinEco 
và như vỡ òa khi VinEco đồng ý ký 
hợp đồng làm ăn, với gói cung cấp 
khoảng 2 tấn rau/ngày. Nhớ lại cảm 

giác lúc đó, Thảo bảo như nhẹ nhõm 
hết người, và tin rằng, mình sẽ có đầu 
ra ổn định. Sau hơn 1 năm cung cấp 
rau sạch cho VinEco, Thảo bắt đầu 
tìm kiếm các bạn hàng khác. “Sau 
VinEco, tôi gửi email cho Bách Hóa 
Xanh và sau khi trực tiếp đến tận 
vườn thẩm định, Bách Hóa Xanh đã 
đồng ý ký hợp đồng từ năm 2017 đến 
nay. Hiện, vợ chồng tôi đã mở rộng 
thị trường, cung cấp rau sạch cho 6 
công ty tại TP Hồ Chí Minh và miền 
Trung, với trên 40 loại rau, củ, quả với 

Nông dân trẻ làm giàu từ trồng rau an toàn
Đang đi làm cho một Metro chuyên về rau, củ có thu nhập ổn định, Nông Kim Thảo (sinh năm 1988), 
ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, bất ngờ nghỉ việc, chuyển hướng làm… nông dân. 
Vượt qua những khó khăn ban đầu, vợ chồng Thảo đã và đang thực hiện được ước mơ nông nghiệp 
sạch, với thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm; đồng thời, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại 
địa phương.

số lượng khoảng 10 tấn/ngày” - Thảo 
cho biết thêm.

Vừa dẫn chúng tôi tham quan 
những vườn rau, củ xanh mướt của 
nông trại, Thảo nói thêm rằng, thực 
ra, đam mê chính của vợ chồng Thảo 
là làm nông nghiệp hữu cơ và cách 
đây 2 năm, vợ chồng Thảo cũng 
đã bắt tay thực hiện đam mê này 
nhưng lúc đó, gặp nhiều khó khăn 
khi tìm đầu ra. “Vì người tiêu dùng 
dù muốn ăn rau sạch, không thuốc 
nhưng lại muốn rau phải đẹp, không 
có sâu” - Thảo lý giải cho những khó 
khăn này, vì vậy, vợ chồng Thảo lại 
quyết định quay về làm nông nghiệp 
sạch. “Hiện, vợ chồng tôi cũng dành 
khoảng 4 sào đất để làm vườn, ao, 
chuồng và làm thí điểm nông nghiệp 
hữu cơ, coi như là đầu tư sản xuất 
trên 3 ha đất rau an toàn để nuôi 4 
sào đất trồng thí điểm rau hữu cơ 
này” - Thảo cười vui nói thêm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, vợ 
chồng Thảo còn tạo việc làm cho 
nhiều lao động tại địa phương. Tuy 
nhiên, khi hỏi kinh nghiệm làm ăn 
của mình, Thảo chỉ khiêm tốn nói 
rằng: “ Với bản thân tôi, khi quyết 
định trở thành nông dân, bắt tay 
làm nông nghiệp sạch, muốn thành 
công thì đam mê thôi chưa đủ, mà 
cần phải biết tính toán kỹ với nghề 
này. Và những gì vợ chồng tôi làm 
được hôm nay, cũng chỉ là bước 
đầu của chặng đường khởi nghiệp, 
đường đi còn dài, vợ chồng tôi còn 
phải cố gắng nhiều hơn nữa”. 

NHẬT MINH

Nông Kim Thảo (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn công nhân đóng gói sản phẩm.

Cắm trại và chinh phục 
Brah-Yang
Không nằm trên những cung 

đường du lịch nổi tiếng nhưng thời 
gian gần đây, không ít du khách, 
nhất là du khách trẻ tìm đến Kala 
như trở về khoảng thiên nhiên 
hoang sơ, gột rửa tâm hồn và tìm 
lại nguồn năng lượng mới. Cộng 
đồng du lịch “phượt” từ TP Hồ Chí 
Minh đã tìm đến với Kala, thưởng 
thức không gian rộng lớn, hơi nước 
mặt hồ mát mẻ và những trò chơi 
mạo hiểm như đi xe đạp địa hình, 
chèo sup trên mặt hồ cũng như 
chinh phục núi Brah-Yang.

Khách du lịch thường dùng xe ô 
tô chạy từ Quốc lộ 20 vào đập Kala, 
men theo vòng hồ để đến được điểm 
cắm trại tại một bán đảo phía hạ 
lưu hồ. Có thể chạy vòng quanh hồ 
bằng xe đạp, xe máy hoặc qua đò để 
đưa người và lều băng qua mặt hồ 
xanh biếc để đến với điểm cắm trại. 
Điểm cắm trại rất yên bình, nước 
ven hồ không sâu, đất bằng phẳng, 
là địa điểm lí tưởng cho những đêm 
lửa trại bập bùng. Thường du khách 
chèo sup, bơi lội vào buổi chiều và 
sáng sớm, từng đoàn tổ chức leo 
núi, chinh phục hai ngọn núi cao 
nhất huyện Di Linh là Brah-Yang 
và Yang Doan.

Núi Brah-Yang và Yang Doan 
hiện còn nguyên thủy với những 
dãy núi cao thẳng đứng, xung 
quanh là rừng xanh. Đoạn trekking 
trước tiên, khách tham quan sẽ đi 

xuyên qua vườn cà phê xanh 
ngát mắt, tiếp theo, khách tham 
quan sẽ được băng qua khu rừng 
rậm thông và rừng già với cao 
độ lên liên tục cần đến sự nỗ lực 
và bền bỉ của khách tham quan. 
Khi chinh phục được độ cao gần 
2000 m, du khách sẽ được chiêm 
ngưỡng khung cảnh hồ Ka La, 
núi non trùng điệp và một thung 
lũng xanh dưới chân núi, tất cả 
hiện lên như một bức tranh sơn 
thủy hữu tình.

Glamping “xịn” ven hồ
Không chỉ có cắm trại ngoài trời, 

ngay sát hồ Kala đã có một khu du 
lịch “xịn xò” được tổ chức rất bài 
bản, quy mô. Đó là Kala Campark, 
một khu cắm trại được đầu tư quy 
mô, bài bản, vừa mang đậm sắc thái 
hoang dã núi rừng, vừa đảm bảo đầy 
đủ tiện nghi phục vụ du khách.

Kala Campark là khu cắm trại 
dạng Glamping. Glamping là từ 
ghép của glamorous và camping, 
tạm gọi là cắm trại gần gũi thiên 

nhiên rừng núi, hồ suối… cùng 
với những dịch vụ, tiện nghi cao 
cấp, lãng mạn. Khu cắm trại Kala 
Campark nằm sát hồ Kala xinh đẹp 
với hàng chục lều được dựng sẵn, 
một không gian được đầu tư rất bài 
bản. Anh Đặng Nguyên Phúc, đại 
diện của Kala Campark chia sẻ, Kala 
Campark được xây dựng trên diện 
tích 7 ha sát ngay hồ Kala. Mục tiêu 
của Kala Campark là cho du khách 
được trải nghiệm cuộc sống giản dị, 
tự nhiên, thưởng lãm khung cảnh 
hoang sơ của núi rừng.

Kala Campark có thể đón được 
120 khách lưu trú với hơn 30 lều và 
5 Bungalow với đầy đủ tiện nghi. 
Ban ngày, khách có thể sử dụng 
các dịch vụ đạp xe địa hình, chèo 
thuyền kayak trên hồ, chơi bóng đá, 
bóng rổ… Đặc biệt, tour trekking 
(đi bộ trong rừng), đi chinh phục 
núi Brah-Yang với hướng dẫn viên 
người bản địa là tour được du khách 
rất yêu thích. Buổi tối, du khách 
thưởng thức các món ăn do chính 
các đầu bếp là các chàng trai, cô 
gái người K’Ho ở Bảo Thuận nấu 
nướng, những món ăn mang đậm 
chất Tây Nguyên: thịt nướng, cá 
nước, rau bép, bắp… Lắng nghe 
tiếng cồng chiêng, ngắm ngọn lửa 

Ngắm hoàng hôn bên hồ Kala
bập bùng bên hồ trong hơi nước 
lạnh len lỏi  là ấn tượng đẹp của rất 
nhiều du khách khi đến với khu du 
lịch xanh này.

Một điều làm Kala Campark khá 
khác biệt, đó là sự tôn trọng tự nhiên 
vốn có. Anh Đặng Nguyên Phúc 
chia sẻ, khi tạo lập Kala Campark, 
doanh nghiệp cố gắng hết sức để giữ 
lại vẻ hoang sơ vốn có, ít tác động 
tới khung cảnh. Điện sử dụng trong 
Kala Campark cũng là điện mặt trời, 
hạn chế việc xây dựng ảnh hưởng 
tới cảnh quan. Không bê tông, chỉ 
có gỗ và các vật liệu địa phương 
thân thiện với môi trường, Kala 
Campark đang cố gắng duy trì nét 
tự nhiên, thuần khiết của mảnh đất 
Kala thơ mộng. Những anh chị em 
làm việc trong khu Glamping cũng 
hoàn toàn là người ở các buôn xung 
quanh. Chị Ma Thềm, phục vụ bếp 
là người thôn Taly, xã Bảo Thuận 
gần đó. Chị cho biết, đã làm việc tại 
Kala Campark được 2 năm, được 
doanh nghiệp cư xử rất tốt, lương, 
thưởng rất đầy đủ. 

Chính quyền huyện Di Linh cũng 
hết sức hỗ trợ để các doanh nghiệp 
khai phá, xây dựng du lịch ven hồ 
Kala, đặc biệt, với các mô hình gần 
gũi tự nhiên, không ảnh hưởng nhiều 
tới khung cảnh. Mảnh đất Di Linh 
với mặt hồ Kala xanh ngọc vẫn chào 
đón du khách mang đến cho bạn bè 
những trải nghiệm về một Di Linh 
đơn sơ và xinh đẹp.

DIỆP QUỲNH

Hồ Kala tọa lạc trên địa phận xã Bảo Thuận, là hồ đập thủy lợi nhân tạo to nhất ở huyện Di Linh với 
nguồn nước sạch, trong xanh. Hồ Kala có diện tích mặt hồ rộng trên 300 ha, dung tích gần 19 triệu 
m3. Và một trại chăn nuôi cá nước ngọt đã và đang mang lại hiệu quả thương mại cao nhờ mặt nước 
hồ Kala này. Không chỉ nuôi cá, nhiều mô hình du lịch đang nở rộ ven hồ Kala.

Khách du lịch chèo thuyền trên hồ Kala.
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