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CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG
UBND TỈNH HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2018:

Phát triển ổn định, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị
đánh giá tình hình KT-XH 4 tháng đầu năm 2018.

Ngày 4/5/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức
cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh
tế - xã hội tháng 4 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
trong tháng 5 năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn
Văn Việt chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có
các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh, lãnh
đạo Hội đồng Nhân dân và các sở, ngành…
Báo cáo do ông Đặng Trí Dũng - Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư trình bày cho biết, nhìn chung, tình
hình kinh tế - xã hội tháng 4 và trong 4 tháng đầu năm

2018 tiếp tục phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp
thực hiện theo đúng thời vụ và kế hoạch đề ra; sản xuất
công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng trưởng với tốc
độ khá; doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có vốn
đăng ký tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khá,
đảm bảo cho các nhiệm vụ chi của tỉnh. Các lĩnh vực
văn hóa xã hội đang triển khai theo kế hoạch; công tác
an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo trợ xã hội,
chính sách người có công… được tích cực triển khai...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi
nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi
mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế
nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì
lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”
(BÀI NÓI CHUYỆN VỚI SINH VIÊN VÀ THANH NIÊN TRONG LỄ
KHAI MẠC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM NGÀY
19/11/1955)

XEM TIẾP TRANG 2

Mở cửa xuất khẩu hoa Đà Lạt

Những chuyển biến sau
hai năm thực hiện Chỉ thị
05 ở Lâm Hà
Những vấn đề còn tồn tại trong thực
hiện Chỉ thị 03 là một trong những
căn cứ thực tiễn quan trọng để Lâm
Hà triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Nhờ
vậy những cách làm mới đã được áp
dụng khởi đầu từ cấp huyện đến cấp
cơ sở góp phần tạo làn gió mới cho
những chuyển biến cụ thể ban đầu.
TRANG 2

Tháng 4, tăng cả 3 tiêu chí
về vi phạm bảo vệ rừng
TRANG 6

VĂN HÓA - XÃ HỘI

ĐƠN DƯƠNG:

Phát triển văn hóa văn nghệ
cơ sở từ tiềm năng sẵn có
TRANG 5

Nông dân chăm sóc hoa cúc để xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: P.A

TRANG 3

Xây dựng xã anh hùng ngày càng thêm trù phú

Tạo hứng khởi trong từng giờ Lịch sử

Qua rồi những hình ảnh nghèo khó trước đây,
vùng đất Anh hùng Đinh Trang Thượng, huyện
Di Linh giờ đã “thay da đổi thịt”. Kết quả này có được từ
chủ trương, chính sách đầu tư của Nhà nước và sự nỗ
lực vượt khó vươn lên của người dân trong việc chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. “Với niềm tự hào đó,
Đinh Trang Thượng hôm nay chẳng những phát huy tình
đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà phải anh
hùng trong lao động sản xuất, cùng chung tay xây dựng
nông thôn mới” - già làng K’Tòi khảng khái.
TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Triển khai 2 công trình
thủy lợi trọng điểm
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Hỗ trợ kinh phí nhà ở
cho người có công còn chậm?
TRANG 7

TRANG 5
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Những chuyển biến sau hai năm thực hiện
Chỉ thị 05 ở Lâm Hà
Cấp trên làm trước
Ngoài việc thực hiện các nhiệm
vụ cần thiết như tổ chức học tập
quán triệt, giao trách nhiệm cụ thể
cho các địa phương, tổ chức cơ sở
Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy
đã phân công các đồng chí Ủy viên
BCH Đảng bộ huyện phụ trách các
TCCS đảng tập trung chỉ đạo thực
hiện nhiệm vụ này trong tổ chức
Đảng, đảng viên, nhân dân tại các
địa phương. Để thể hiện tính quyết
liệt cũng như vai trò đi đầu, Huyện
ủy đã ban hành quy định với các
nội dung cụ thể về việc nêu gương
đối với cán bộ, đảng viên. Đây là
hoạt động nằm trong nội dung của
việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm điều
chỉnh việc nêu gương trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trong toàn
Đảng bộ huyện Lâm Hà.
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Bí thư
Huyện ủy Lâm Hà cho biết: “Các
nội dung đặt ra trong quy định nêu
gương đòi hỏi cán bộ, đảng viên,
nhất là người đứng đầu phải có sự
điều chỉnh trong thực hiện nhiệm
vụ cũng như đời sống. Việc nêu
gương phải thể hiện toàn diện trên
các mặt: tư tưởng chính trị, đạo
đức, phong cách, lối sống, trách
nhiệm công tác, tổ chức kỷ luật…
Mỗi cá nhân xây dựng ý thức tự
điều chỉnh đó cũng là cách thiết
thực để thực hiện Chỉ thị 05”.
Để chỉ thị đi vào cuộc sống linh
hoạt và sớm tạo chuyển biến tích
cực, trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện Huyện ủy Lâm Hà
yêu cầu các địa phương, đơn vị
phải dựa trên đặc điểm tình hình
của mình để đưa ra các giải pháp
thực hiện phù hợp. Để tránh tình
trạng làm theo phong trào, hàng
năm Huyện ủy tăng cường công tác
kiểm tra. Hoạt động kiểm tra được
lồng ghép vào việc giám sát thực
hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau góp
phần tạo ra sự gia tăng về tần suất,
phạm vi cũng như hiệu quả thực
hiện các nội dung của Chỉ thị trên

Những vấn đề còn tồn tại trong thực hiện Chỉ thị 03 là một trong những căn cứ thực tiễn quan trọng
để Lâm Hà triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Nhờ vậy những cách làm mới đã được áp dụng khởi đầu từ
cấp huyện đến cấp cơ sở góp phần tạo làn gió mới cho những chuyển biến cụ thể ban đầu.

Đồng chí
Phạm Thị Phúc Bí thư Huyện ủy
trao giấy khen
cho các tập thể
có nhiều
chuyển biến
tích cực nhất
trong thực hiện
Chỉ thị 05 trên
địa bàn huyện.
Ảnh: N.Ngà

từng lĩnh vực cụ thể.
Đặc biệt để thực hiện Chỉ thị
có trọng tâm, Lâm Hà chọn một
vài nội dung quan trọng, có tầm
ảnh hưởng lớn để triển khai. Đơn
cử như, Huyện ủy đã chỉ đạo thực
hiện đột phá trong cải cách thủ tục
hành chính, tinh lọc cán bộ. Bởi đây
là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với
nhân dân. Đồng thời thông qua đây
sẽ phần nào quyết định cái nhìn của
nhân dân với Đảng, chính quyền địa
phương. Bởi vậy việc cải cách hành
chính, tinh lọc hệ thống cán bộ sẽ
góp phần tăng chỉ số hài lòng và sự
đồng thuận trong nhân dân. Về tinh
lọc cán bộ ở Lâm Hà, trong khối
Đảng, đoàn thể đã giảm từ 68 người
xuống còn 61 người. Cán bộ, công
chức, người lao động trong các cơ
quan hành chính nhà nước giảm từ
148 xuống 111 người.
Bên cạnh đó, công tác giải quyết
các vấn đề của nhân dân cũng được
đẩy mạnh, không để tình trạng đơn
thư khiếu kiện kéo dài. Bởi “Bức
xúc chính là cái mầm bất mãn, phá
vỡ khối đại đoàn kết và sự đồng

thuận trong quần chúng ảnh hưởng
rất lớn đến sự chung sức đồng lòng
phát triển địa phương”, Bí thư
Huyện ủy Lâm Hà khẳng định.

Những chuyển biến
ban đầu
Theo Bí thư Huyện ủy Lâm Hà,
hai năm qua, sau rất nhiều nỗ lực
của Huyện ủy cũng như các cấp
ủy đảng địa phương, đã bắt đầu
có chuyển biến cụ thể trong hành
động của các đơn vị theo tinh thần
Chỉ thị 05. Ghi nhận tại Ngân hàng
Agribank chi nhánh Lâm Hà, đơn
vị đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05
với việc triển khai thực hiện tốt
các chuẩn mực đạo đức của người
cán bộ ngân hàng. Theo đó, đơn vị
này đã thực hiện đơn giản hóa các
thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời gian
thẩm định dự án, phương án; triển
khai đa dạng và kịp thời những sản
phẩm, dịch vụ mới, đặt hòm thư
góp ý tại các điểm giao dịch, tăng
cường đi công tác cơ sở, lấy ý kiến
của chính quyền địa phương đối
với cán bộ tín dụng phụ trách địa

bàn… Còn tại Trường THPT Lâm
Hà, Hiệu trưởng Trần Ngọc Điềm
cho biết: Với số lượng giáo viên,
học sinh quá lớn, lịch học kín nên
việc quán triệt thực hiện Chỉ thị 05
ở nhà trường không hề dễ dàng.
Sau khi thực hiện thí điểm nhiều
phương pháp như tổ chức sinh
hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên
đề… nhưng hiệu quả không cao.
Chi bộ đã chọn cách sân khấu hóa
để các nội dung học tập dễ đi sâu
vào lòng người. Trên chủ đề học tập
từng năm, chi bộ đã lên kế hoạch
và giao người phụ trách, triển khai
tới toàn bộ giáo viên và học sinh.
Trong các nội dung diễn ra vào các
ngày lễ cũng như các hoạt động lớn
của nhà trường, nội dung học tập
và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh được thể hiện thông
qua các vở kịch. Việc tổ chức thi
giữa các lớp đã tạo không khí sôi
nổi, đồng thời để các nội dung của
việc học tập dễ đi sâu vào ý thức
của mỗi giáo viên, học sinh. Đặc
biệt, thông qua hoạt động này, năng
khiếu của nhiều em học sinh cũng

UBND tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội... 
... Tuy nhiên, tình hình dịch
bệnh trên cây trồng tiếp tục diễn
biến phức tạp; thu hút khách du
lịch tuy tăng nhưng chưa bền
vững, chưa có tính đột phá,
chất lượng dịch vụ còn nhiều
hạn chế; số doanh nghiệp giải
thể tăng; tình hình thu hút đầu
tư chưa có nhiều chuyển biến.
Điển hình, tình hình sâu bệnh
hại điều, chè ở 3 huyện phía
Nam tiếp tục hoành hành; dịch
bệnh trên gia súc và gia cầm
vẫn có khả năng bùng phát;
thời tiết vẫn đang trong thời kỳ
khô hanh dù đã có những cơn
mưa đầu mùa, nên nguy cơ cháy
rừng vẫn còn rình rập; số vụ
cháy rừng, vi phạm pháp luật
về QLBV rừng và lấn chiếm đất
rừng có chiều hướng gia tăng;

bệnh tay chân miệng đã xuất hiện;
tội phạm xã hội, tham nhũng, ma
túy… dù không có diễn biến phức
tạp, nhưng đã có dấu hiệu vi phạm;
khối lượng giải ngân vốn đầu tư
xây dựng cơ bản chậm…
Đại diện các sở, ngành báo cáo
với hội nghị tình hình của ngành
mình, nêu ra những vướng mắc, đề
xuất những giải pháp và phối hợp
trong thời gian tới. Hội nghị cũng
triển khai những nội dung chính
cho tháng 5, là tiếp tục thực hiện
tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới, thực hiện kế
hoạch lâm sinh, giao khoán quản lý
bảo vệ rừng, tăng cường công tác
quản lý bảo vệ rừng, phòng chống
cháy rừng mùa khô 2017 - 2018;
tăng cường công tác kiểm tra, phát
hiện và kiên quyết xử lý tình trạng

vi phạm các quy định về quản
lý và bảo bệ rừng. Tiếp tục công
tác xúc tiến thu hút đầu tư, hỗ trợ
doanh nghiệp phát triển sản xuất
kinh doanh, tăng cường kiểm tra,
kiểm soát chống hàng giả, hàng
kém chất lượng,... Chỉ đạo quyết
liệt công tác thu ngân sách, quản
lý thu thuế, chống thất thu; xử lý
các khoản nợ đọng thuế; thực hiện
các biện pháp cưỡng chế nợ thuế
để thu hồi nợ đọng, hạn chế phát
sinh số nợ thuế mới. Tăng cường rà
soát, đôn đốc, làm việc với các cấp,
ngành, chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến
độ triển khai thực hiện và giải ngân
các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
trên địa bàn.
Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo
cho kỳ thi tốt nghiệp các cấp năm
học 2017 - 2018; thi trung học phổ

được phát hiện và phát triển. Còn
tại Chi bộ tổ dân phố Trưng Vương,
thị trấn Nam Ban, từng là chi bộ rất
phức tạp, nhân dân thường xuyên
mất đoàn kết, khiếu kiện, khiếu nại
vượt cấp nhưng hiện nay chi bộ này
có 100% đảng viên hoàn thành tốt
nhiệm vụ, người dân đoàn kết xây
dựng đời sống. Theo đồng chí Trần
Trọng Hà - Bí thư Chi bộ tổ dân
phố Trưng Vương, thực hiện Chỉ
thị 05 là rường cột trong việc điều
hành hoạt động của Chi bộ củng cố
đoàn kết trong nhân dân. Với nội
dung giữ vững nguyên tắc tập trung
trong Đảng, giữ vững đoàn kết nội
bộ, chi bộ thường xuyên công khai,
dân chủ, minh bạch trong mọi sinh
hoạt của chi bộ và hệ thống chính
trị. Từ đó giữ vững lòng tin của
nhân dân, vai trò lãnh đạo, uy tín
của cá nhân và tập thể, từ đó làm
tốt công tác điều hành, tạo sự đồng
thuận trong nhân dân...
“Mặc dù đã bắt đầu có chuyển
biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa
có chuyển biến căn bản và toàn
diện. Vẫn còn những tổ chức cơ
sở đảng, thậm chí là người đứng
đầu chưa thực sự quyết liệt và
nêu gương trong thực hiện nhiệm
vụ này: vẫn còn tình trạng cán bộ
sao chép, hình thức, “đánh trống
bỏ dùi” trong việc thực hiện đăng
ký và thực hiện nội dung học tập
và làm theo; cơ sở còn lúng túng
trong việc thực hiện chỉ thị sát với
thực tiễn địa phương; đặc biệt các
mô hình, điển hình tiên tiến được
chọn sau hai năm thực hiện chỉ là
“bó đũa chọn cột cờ”, chưa thực
sự là mô hình xuất sắc được xây
dựng ngay từ đầu và tạo chuyển
biến lớn. Bởi vậy, để Chỉ thị 05
thực sự đi vào suy nghĩ và chuyển
biến thành hành động tích cực từ
chính mỗi người là một nhiệm vụ
khó đặt ra cho địa phương nhiều
nhiệm vụ trước mắt cần tập trung
thực hiện để dần chuyển biến” - Bí
thư Huyện ủy Lâm Hà, Phạm Thị
Phúc nhấn mạnh. NGỌC NGÀ

TIẾP TRANG 1

thông quốc gia; chuẩn bị công tác
tuyển sinh đại học, cao đẳng; công
tác tổng kết năm học 2017 - 2018;
chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm
học mới 2018-2019. Thực hiện tốt
công tác tiếp dân; giải quyết đơn
thư khiếu nại - tố cáo. Tập trung
giải quyết các phát sinh vướng mắc,
kiên quyết không để xảy ra điểm
nóng. Phối hợp tốt với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để
tổ chức thành công Hội nghị doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn do Thủ tướng Chính phủ
chủ trì tại Lâm Đồng. Chuẩn bị các
nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 5 (kỳ
họp thường lệ giữa năm 2018) của
Hội đồng Nhân dân tỉnh...
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn
Việt đánh giá cao tinh thần làm việc
của các sở, ngành và địa phương

trong thời gian qua, để đạt nhiều
thành tích trên các lĩnh vực từ
sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp, đến dịch vụ, du lịch...
Chủ tịch tỉnh cũng nhắc nhở,
còn nhiều khó khăn cần khắc
phục, như dịch bệnh, tai nạn giao
thông, tội phạm, tiêu thụ nông
sản, xây dựng cơ bản... Chủ tịch
tỉnh cũng yêu cầu, ngoài những
nội dung cần triển khai đã nêu,
trong tháng 5, thực hiện lộ trình
về đề án Thành phố thông minh;
chuẩn bị nội dung cho kỳ họp
Hội đồng nhân dân; tập trung
xây dựng kế hoạch thực hiện
Nghị quyết 17, 18, 19, 20, 21;
chuẩn bị các nội dung cho sự
kiện kỷ niệm 125 năm Đà Lạt
hình thành và phát triển…
LÊ HOA

KINH TẾ
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Mở cửa xuất khẩu hoa Đà Lạt

Bài 1: Liên kết xuất khẩu hoa Đà Lạt

H

oa từ vùng nông
nghiệp Đà Lạt xuất
khẩu nhiều nhất trong
3 năm trở lại đây, chủ
yếu các loại hoa cắt cành như cúc,
hồng, cẩm chướng… Các nước
Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc,…
được xác định là thị trường chính
của hoa Đà Lạt.

Người lo chuyện trồng,
người tính chuyện bán
Thời gian gần đây, tham gia xuất
khẩu hoa tại Lâm Đồng, ngoài các
doanh nghiệp FDI, một số hộ tư
nhân, doanh nghiệp tại Đà Lạt cũng
tìm kiếm thị trường xuất khẩu thông
qua liên kết hợp tác quốc tế với các
nhà phân phối tại các thị trường
hướng tới. Xuất khẩu hoa nhiều nhất
ở Nhật, chiếm 60% sản lượng xuất
khẩu, Úc (3,2%), Đài Loan (3,1%),
còn lại tập trung ở các nước như Hàn
Quốc, Bỉ, Thái Lan, Philippines,
Singapore, Nga, Campuchia.
Lan vũ nữ của Công ty Hoa Mặt
Trời đã xuất hiện tại sàn đấu giá
hoa OTA lớn nhất Nhật Bản vào
năm 2017. Lan vũ nữ được ghi rõ
xuất xứ Đà Lạt và được các nhà
phân phối hoa của Nhật đánh giá
cao. Mỗi đợt hoa đưa lên sàn đều
được các nhà phân phối Nhật Bản
đặt lệnh mua nhanh chóng. Ông
Huỳnh Tấn Sơn, Giám đốc Công
ty Hoa Mặt Trời, cho biết: “Đối tác
phân phối tại Nhật Bản cho biết hoa
của công ty đưa lên sàn là hết sạch.
Các nhà phân phối có lẽ đã dự định
mua hoa Đà Lạt trong phiên đấu giá
nên họ ra giá rất nhanh. Nghe kể tôi
nghĩ rằng mình may mắn vì chúng
tôi biết sự khắt khe của thị trường
hoa ở Nhật Bản”.
Tuy nhiên, sau vài lần, chúng tôi
nhận ra rằng phía đối tác liên kết
sản xuất Nhật Bản đã có định hướng
đúng để thích ứng được với sự khắt
khe của thị trường hoa Nhật chứ
không phải đơn giản là “ăn may”
ở đây. Ông Sơn cho biết, phương
thức để ông xuất hoa đến Nhật
Bản: “Đối tác Nhật sẽ lo tìm đầu ra,
có đơn hàng sản xuất cụ thể, gợi ý
loại giống phù hợp nếu đó là giống
mới. “Chúng tôi chuyên lo sản xuất
theo đúng đặt hàng để có sản phẩm
đúng quy cách. Kết thúc giai đoạn
sơ chế, phía đối tác tính toán đưa hoa
về Nhật”. Ông kể và nói thêm rằng,
hoạt động đưa hoa xuất khẩu không
thực hiện từng đợt mà gối đầu liên
tục. Bộ phận thương mại tại Nhật
liên tục đưa đơn hàng đến Đà Lạt
kèm những thông tin phân tích thị
trường, thị hiếu tiêu dùng để có thể
chuyển hướng sản xuất cho phù hợp.
Tại Đà Lạt, người sản xuất như ông
Sơn chịu trách nhiệm triển khai các
đơn hàng theo đúng tiến độ.
Ông Võ Quốc Huy - Giám đốc
Công ty hoa Florian đã xuất khẩu
hoa cúc, cẩm chướng đi Nhật và
nhiều thị trường khác từ năm 2014.
Ông Huy, sau rất nhiều những trầy
trật trên con đường tìm đường xuất
khẩu hoa thừa nhận: “Thế mạnh
của mình là sản xuất. Mình am hiểu
vùng đất Đà Lạt hơn bất kỳ đối tác

Bằng con đường liên kết với các đối tác ngay tại các thị trường xuất khẩu, người trồng hoa Đà Lạt
mỗi năm đã đưa được hơn 300 triệu cành hoa xuất khẩu, chiếm 10% tổng sản lượng hoa của Đà
Lạt hơn 3 tỷ cành.

Nông dân chăm sóc hoa cúc để xuất khẩu sang Nhật Bản.

nào cho nên mình chuyên tâm sản
xuất. Thương mại, nhất là thương
mại quốc tế, một lĩnh vực chuyên
biệt, người sản xuất ở Đà Lạt vẫn
còn thiếu nhiều yếu tố để có thể
bước chân vào”.
Hiện, mỗi tuần, ông Huy xuất
khẩu sang Nhật Bản hơn 10 nghìn
cành hoa. Ông cho rằng, việc tìm
đối tác không quá khó khăn, gần
như hàng tháng ông đều gặp đại
diện các công ty thương mại hoa
đến Đà Lạt tìm những đơn vị trồng
hoa có năng lực để hợp tác. “Họ
luôn tìm một đối tác có thể sản xuất
nhiều, có liên kết với nông hộ tại địa
phương để tạo mạng lưới sản xuất
với diện tích ít nhất khoảng 5 hecta
trở lên”, ông Huy cho hay.
Khi bắt tay vào sản xuất, đối tác
phụ trách thương mại sẽ mang bộ
quy tắc liên quan đến chất lượng,
quy cách, bệnh dịch hoa đưa cho
nhà sản xuất. Người sản xuất có
trách nhiệm ứng dụng các phương
thức canh tác tốt nhất để đưa ra loại
hoa đáp ứng đúng với yêu cầu trong
bộ quy tắc. “Làm đúng quy tắc có
nghĩa cánh cửa xuất khẩu đã mở ra
đến 90% ngay cả khi hoa chưa rời
Việt Nam”, ông Huy nhấn mạnh.

Ông Huy đánh giá, đa số
nông dân Đà Lạt đều có thể
triển khai bộ quy tắc của
nhiều thị trường xuất khẩu
lớn và khó tính. Chỉ rất ít
trường hợp giống quá mới,
vướng nhiều thủ tục pháp
lý thì phía chịu trách nhiệm
xuất khẩu hoa sẽ đưa chuyên
gia sang Việt Nam hỗ trợ kỹ
thuật cho nông dân.
Võ Quốc Khoa, Giám đốc Công
ty hoa Dalat Green, cho rằng: “Đối

Công ty Rừng Hoa Đà Lạt nhập giống để trồng sau đó xuất khẩu.

Mở sàn giao dịch hoa
UBND tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng sàn giao dịch hoa chất
lượng cao. Sàn giao dịch có mở kênh đấu giá từ xa thông qua thương
mại điện tử để những nhà phân phối hoa nước ngoài có thể đặt mua
từ xa. Sàn giao dịch hoa là phương án thúc đẩy xuất khẩu hoa ngay tại
Đà Lạt, mặt khác minh bạch giá bán để nâng lợi nhuận cho nông dân.
Tại Đà Lạt, Trung tâm giao dịch hoa sẽ được xây dựng ở điểm cuối của
đèo Mimosa (cách trung tâm Đà Lạt 10 km), điểm giao giữa Đà Lạt và
huyện Đức Trọng, gần với huyện Đơn Dương là vùng nông nghiệp
chuyên canh rau hoa chính của tỉnh Lâm Đồng. Dự tính, Trung tâm
sẽ được xây dựng trên diện tích 16,6 hecta, có chức năng thu gom
hoa của Đà Lạt và vùng lân cận sau đó tiến hành xử lý để có thể vận
chuyển đi xa. Trung tâm cũng tổ chức hệ thống xe vận chuyển để đưa
hàng về Trung tâm giao dịch hoa TP Hồ Chí Minh.

với một nền nông nghiệp mà yếu
tố thương mại quốc tế còn là một
khoảng trống thì liên kết xuất khẩu
làm lợi cho nông dân nhiều hơn,
ấy cũng là cách tự huấn luyện
mình trước khi tự bơi ra thị trường
quốc tế”.

Rào cản về
bản quyền giống
Đa số các đối tác nước ngoài đến
Đà Lạt liên kết với nông dân sản

xuất hoa xuất khẩu đều e ngại với
câu chuyện bản quyền giống hoa.
Ông Phan Thanh Sang - Chủ tịch
Hiệp hội hoa Đà Lạt nhận định,
nếu không vướng phải vấn đề bản
quyền giống thì hoa Đà Lạt xuất
khẩu nhiền hơn con số 10%. Ông
Sang nói: “Hoa muốn xuất khẩu thì
phải có bản quyền cây giống, chỉ rất
ít nông dân ở Đà Lạt nhập giống có
bản quyền để canh tác”.
Theo ông Võ Quốc Huy - Giám

đốc Công ty hoa Florian thì với
thực lực hiện tại, nếu không liên
kết, gần như người sản xuất hoa
đứng ở thế yếu. “Thực tế, có một
vài lần hoa Đà Lạt vướng nghi vấn
không đảm bảo được an toàn dịch
hại tại hải quan Nhật Bản. Đối tác
kinh doanh tại Nhật đã can thiệp
kỹ thuật xử lý sau thu hoạch để
đợt hàng được thông quan. Đây là
tình huống rất bình thường khi xuất
khẩu hoa. Nếu không liên kết, gần
như người sản xuất hoa đứng ở thế
yếu trong nhiều tình huống pháp lý
và ở trường hợp như thế này, nông
dân chỉ còn cách nhìn hoa bị tiêu
hủy và chịu phí phạt” - ông Huy
cho hay.
Ông Trần Văn Bảo, Phó Tổng
Giám đốc Công ty Dalat Hasfarm,
doanh nghiệp sản xuất và xuất
khẩu hoa hàng đầu châu Á, nhận
định hoạt động xuất khẩu hoa của
Đà Lạt bị “tắc” ở khâu giống.
Nông dân muốn mua giống có
bản quyền thì không có thông tin.
Những công ty sản xuất giống uy
tín hàng đầu thế giới thì lo ngại bị
sao chép giống nên không quan
tâm đến thị trường Việt Nam.
Võ Quốc Khoa, Giám đốc Công
ty hoa Dalat Green, cho rằng: “Có
hàng nghìn loại giống tốt đã hết
thời gian bảo hộ bản quyền, nông
dân có thể mua dùng miễn phí
nhưng không có kênh thông tin
nào để tiếp cận. Điều này đã cản
đường xuất khẩu hoa ở Đà Lạt”.
Theo ông Khoa, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm
ưu thế trong lĩnh vực xuất khẩu hoa
nhờ lợi thế tiếp cận giống có bản
quyền. Hiện tại, trong liên kết sản
xuất hoa để xuất khẩu, nhiệm vụ
tìm kiếm nguồn giống tốt, đúng thị
hiếu thị trường được giao cho đối
tác nước ngoài. “Sự thiếu tôn trọng
bản quyền cây giống đã khiến các
công ty giống hoa e dè xuất khẩu
giống hoa tốt sang Việt Nam. Hiện
chúng ta đang cậy nhờ niềm tin từ
các đối tác để có giống trồng hoa
xuất khẩu”, ông Khoa nói.
Theo thông tin từ Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Lâm Đồng, vùng hoa Đà Lạt
nhập hơn 50 triệu USD giống hoa/
năm. Do thiếu nguồn cung chính
ngạch nên nông dân chủ yếu dùng
giống do đối tác liên kết cung cấp
hoặc nhập theo đường tiểu ngạch.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Lâm Đồng cho rằng,
không chủ động giống có bản
quyền khiến nông dân lệ thuộc vào
đối tác liên kết và bị chi phối về
giá xuất bán khiến lợi nhuận giảm.
Mặt khác, vì lệ thuộc nên nông dân
không thể đa dạng nguồn xuất khẩu
khiến thị trường xuất khẩu bị gói
gọn hoặc chậm mở rộng. Ông Sơn
tính toán, nếu nông dân có giống
bản quyền đúng thì việc xuất khẩu
hoa sẽ phát triển mạnh bởi ngoài
hợp tác với đối tác nước ngoài,
những nhà phân phối trong nước
cũng sẽ tham gia.
NGUYỄN NGHĨA - PHƯỚC AN
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DI LINH:

Các tổ chức cơ sở
đảng đã tổ chức xong
Hội thi “Bí thư chi bộ
giỏi” năm 2018
Triển khai Kế hoạch số 48
của Ban Thường vụ Huyện
ủy Di Linh, từ trung tuần
tháng 3/2018 đến nay, các
tổ chức cơ sở đảng (Đảng
bộ cơ sở) trực thuộc Đảng
bộ huyện đã lần lượt tổ chức
xong Hội thi “Bí thư chi bộ
giỏi” năm 2018.
Theo Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy Di Linh Vũ
Đình Sơn, tất cả các Đảng
bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ
huyện đều tổ chức rất thành
công Hội thi Bí thư chi bộ
giỏi năm 2018. Đây là dịp
bồi dưỡng, nâng cao kiến
thức về công tác xây dựng
Đảng nói riêng và xây dựng
hệ thống chính trị nói chung;
đồng thời cũng là dịp để đội
ngũ bí thư chi bộ trao đổi,
học hỏi, trau dồi kinh nghiệm
thực tiễn, góp phần nâng cao
chất lượng sinh hoạt cấp ủy,
sinh hoạt chi bộ và nâng cao
năng lực lãnh đạo, kỹ năng
xử lý các tình huống... nhằm
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao. Mặt khác, qua hội thi lần
này, Đảng bộ huyện đánh giá
được thực trạng về năng lực
của cán bộ để làm cơ sở cho
việc quy hoạch, đào tạo và
sắp xếp, bố trí cán bộ. Trước
mắt, các tổ chức cơ sở đảng sẽ
tuyển chọn những bí thư chi
bộ giỏi tham gia Hội thi “Bí
thư chi bộ giỏi cấp huyện”
vào trung tuần tháng 5/2018.
Được biết, tại Hội thi Bí
thư chi bộ giỏi cấp cơ sở, mỗi
đội dự thi đều trải qua 4 phần
thi: Tự giới thiệu, trả lời câu
hỏi về Đảng và công tác xây
dựng Đảng, xử lý tình huống,
thuyết trình một đề tài tự
chọn. 
XL

ĐAM RÔNG:

4,5 tỷ đồng thực hiện
chính sách an sinh
xã hội
4 tháng đầu năm 2018,
huyện Đam Rông đã dành
trên 4,5 tỷ đồng vốn Nhà
nước và nguồn từ các đơn vị
doanh nghiệp hỗ trợ để thăm
hỏi, tặng quà các đối tượng
chính sách, người nghèo,
người có công với cách
mạng. Đồng thời, địa phương
hoàn thành việc cấp sổ hộ
nghèo và giấy chứng nhận
hộ cận nghèo năm 2018; cấp
thẻ bảo hiểm y tế cho các đối
tượng theo quy định. Qua đó,
góp phần thực hiện có hiệu
quả chính sách an sinh xã hội
tại địa phương, đặc biệt giúp
những đối tượng có hoàn
cảnh khó khăn ổn định cuộc
sống.
ĐAM TRỌNG

Xây dựng xã anh hùng
ngày càng thêm trù phú

Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư khang trang. Ảnh: N.B

Tự hào là xã anh hùng
Theo tìm hiểu của chúng tôi và
từ một số tư liệu ghi chép thì vào
những năm 1960, nhiều hộ dân ở
Xã 5 (xã Đinh Trang Thượng ngày
nay) đã giác ngộ cách mạng, hăng
hái tham gia vào lực lượng kháng
chiến, lực lượng du kích tại địa
phương, nuôi giấu cán bộ, làm giao
liên, tiếp tế lương thực, tiếp đạn...
để bẻ gãy, chặn đứng các đợt hành
quân, càn quét của kẻ địch và nhiều
người trong số họ đã hy sinh để
cho bản làng được sống trong cảnh
thanh bình, yên vui.
Một trong những điển hình đó là
Mẹ Việt Nam Anh hùng Ka Lin,
người luôn thể hiện hào khí chiến
đấu, thường thức đêm đốt đuốc giã
lúa để nuôi quân. Những tiếng chày
khua, nện cối, tiếng sàng sẩy gạo
trong đêm trường tĩnh mịch giữa núi
rừng hòa lẫn vào những giọt nước
mắt, mồ hôi của mẹ thấm đẫm lòng
kiên trung đối với cách mạng, thể
hiện khát vọng, niềm tin vào chiến
thắng ở ngày mai.
Từ năm 1961 đến năm 1968, mẹ
đã từng tiễn 4 người con trai theo
quân giải phóng. Trong đó, có 3
người con đã hy sinh trên chiến
trường. Nay tuy đã về với đất mẹ,
nhưng hình ảnh người Mẹ Việt Nam
Anh hùng Ka Lin ngày nào luôn
sống mãi với nhân dân Xã 5 anh
hùng và được ghi lại trong trang sử
vẻ vang của vùng đất Di Linh kiên
cường, giàu truyền thống cách mạng.
Ở xã Đinh Trang Thượng hôm
nay, có khá nhiều gia đình tham gia
kháng chiến, từ cha ông đến con
cháu được Nhà nước vinh danh, trao
tặng huy hiệu, Huân Huy chương
kháng chiến. Điển hình như: Già
làng K’Tòi, K’Brền ở Thôn 4...
“Năm 1961, tôi tham gia đội du kích
tiếp tế cách mạng. Đến năm 1968,
tôi đi bộ đội, được giao nhiệm vụ
tiểu đội phó (A phó). Cả nhà đều
tham gia bộ đội, sống trong rừng,
vợ tôi được giao công tác tải đạn, lo
hậu cần nuôi quân. Trong trận chiến
ác liệt năm 1968 - 1969, nhiều đồng
đội và em trai út của tôi đã hy sinh
trong rừng, còn tôi 2 lần bị thương.
Bố tôi và vợ tôi đều được Nhà nước
trao tặng Huân chương kháng chiến,
riêng tôi được nhận 2 Huân chương
kháng chiến hạng Nhì và hạng Ba”
- già K’Tòi chia sẻ.
Quả cảm trong kháng chiến, đến
thời bình, người dân Đinh Trang

Qua rồi những hình ảnh nghèo khó trước đây, vùng đất Anh hùng Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh
giờ đã “thay da đổi thịt”. Kết quả này có được từ chủ trương, chính sách đầu tư của Nhà nước và sự nỗ
lực vượt khó vươn lên của người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. “Với niềm tự
hào đó, Đinh Trang Thượng hôm nay chẳng những phát huy tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa
dân tộc, mà phải anh hùng trong lao động sản xuất, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới” - già
làng K’Tòi khảng khái.

Hệ thống giao thông nông thôn được hoàn thiện. Ảnh: N.B

Thượng luôn đoàn kết một lòng, xây
dựng quê hương giàu đẹp...

Diện mạo mới
Đến xã Đinh Trang Thượng hôm
nay, nhiều ngôi nhà khang trang hiện
diện, hầu hết các tuyến đường giao
thông nông thôn đã được nhựa hóa
hoặc bê tông hóa; trên 70% đường
vào khu vực sản xuất được cứng
hóa đạt chuẩn, tạo thuận lợi cho xe
máy, máy cày, máy kéo lưu thông,
vận chuyển các mặt hàng nông sản.
Người dân hồ hởi lao động sản xuất,
việc áp dụng khoa học - kỹ thuật,
chuyển đổi giống cây trồng, vật
nuôi được lan tỏa khắp thôn buôn.
Trên 90% hộ dân nắm vững kỹ thuật
ghép cải tạo cà phê và đến nay toàn
xã đã thực hiện tái canh gần 650
ha/2.517 ha tổng diện tích trồng cà
phê toàn xã.
Hệ thống đập thủy lợi cơ bản
đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất
cho người dân; hầu hết bà con nơi
đây đều đã được sử dụng điện lưới
quốc gia; các đợt hội thảo, tập huấn,
chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ
thuật vào sản xuất được triển khai
đồng bộ, rộng khắp đến các thôn
buôn để hướng dẫn cho hộ dân vận
dụng vào sản xuất hiệu quả, từng
bước nâng cao đời sống vật chất tinh
thần cho nhân dân.

Ngoài chú trọng tái canh, đầu tư
thâm canh 2.517 ha cà phê là cây
trồng chủ lực, vài năm trở lại đây,
bà con còn xen canh một số cây
trồng có giá trị kinh tế như: 40 ha
bơ, 18,9 ha sầu riêng, 20 ha hồ tiêu,
15,5 ha mắc ca, 10,2 ha bưởi và duy
trì chăn nuôi trên 4.300 con gia súc,
gia cầm các loại.
Ông Noale Tiên - nguyên Chủ
tịch UBND xã Đinh Trang Thượng
cho biết: “Thật đáng tự hào khi đời
sống của người dân đã có nhiều
khởi sắc, ấm no. Bà con đã tích cực
áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào
sản xuất, nên một số hộ đã thu được
từ 16 - 20 tấn cà phê nhân/năm
không còn là chuyện chỉ có trong
niềm mong ước như những năm
trước kia. Nhiều hộ đã trang bị máy
móc, nông cụ các loại để phục vụ
sản xuất, đầu tư xây dựng nhà cửa
khang trang có giá trị từ vài trăm
triệu lên đến cả tỷ đồng. Trong số
919 hộ dân trong toàn xã, đến nay
đã có 45% hộ khá giả, 85% hộ đã
xây dựng nhà ở kiên cố và một số
hộ đã có xe ô tô phục vụ sinh hoạt.
Hiện nay, toàn xã chỉ còn 13,7% hộ
nghèo, 2,1% hộ cận nghèo”.
Công tác giáo dục luôn được các
cấp ủy, chính quyền địa phương chú
trọng phát triển, hệ thống trường
lớp từ bậc học mầm non đến THCS

được đầu tư xây dựng khang trang,
đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học tại
xã vùng sâu, vùng xa. Công tác vận
động học sinh ra lớp luôn được quan
tâm từ cấp xã đến tận thôn xóm. Vì
vậy, 100% học sinh đúng độ tuổi
được đến trường...
Già K’Tòi phấn khởi: “Đồng bào
dân tộc thiểu số Đinh Trang Thượng
hôm nay tuy còn có những khó khăn
nhưng đã khác xưa nhiều lắm, nhận
thức của bà con được nâng lên, người
dân đã nỗ lực chịu khó làm ăn, tích
cực học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ
thuật vào sản xuất, nên hộ nghèo
giảm đáng kể. Đường sá và nhiều nhà
cửa khang trang. Tôi tin tưởng rằng,
Đinh Trang Thượng đã anh hùng
trong chiến đấu thì cũng phải anh
hùng trong lao động sản xuất, vươn
lên no ấm và sớm hoàn thành chương
trình xây dựng nông thôn mới”.
Những lời chia sẻ của già làng
K’Tòi và nguyên Chủ tịch UBND
xã Đinh Trang Thượng - ông Noale
Tiên như càng khẳng định về bước
chuyển mình khá mạnh mẽ ở vùng
căn cứ cách mạng năm xưa. Đến với
Đinh Trang Thượng hôm nay, chúng
ta dễ nhận thấy diện mạo một trong
những xã thuộc diện đặc biệt khó
khăn của huyện Di Linh năm nào
giờ đã khác xưa nhiều lắm. Hiện
Đinh Trang Thượng đã thoát khỏi
xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Có được kết quả đó, không thể
không ghi nhận những hiệu quả từ
các chính sách đầu tư của Nhà nước
thông qua các chương trình, dự án
như: 167, 134, 135, 30a, xây dựng
nông thôn mới...; cùng với nỗ lực
vượt khó của người dân nơi đây, đã
tạo nên những bước đột phá mạnh
mẽ, những “luồng gió” mới trong
phong trào thi đua lao động sản
xuất cũng như xây dựng đời sống
văn hóa. Qua đó, góp phần mang
lại tính bền vững trong quá trình xóa
đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã
hội và xây dựng cuộc sống mới của
xã anh hùng cách mạng ở vùng sâu,
vùng xa ngày càng thêm trù phú.
NDONG BRỪM
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ĐƠN DƯƠNG:

Phát triển văn hóa văn nghệ cơ sở từ tiềm năng sẵn có
Phối hợp
với các đoàn thể
Những ngày này, bà con nông
dân xã Tu Tra đang ráo riết tập
luyện các tiết mục văn nghệ để
chuẩn bị tham gia cuộc thi “Tiếng
hát đồng quê” do Trung tâm Văn
hóa Thể thao phối hợp với Hội
Nông dân huyện tổ chức. Hào hứng
và hồ hởi, những người nông dân
quanh năm một nắng hai sương với
ruộng vườn, nương rẫy vẫn say mê
tập luyện, ca múa bằng tất cả sự
nhiệt tình và say mê.
Ông Nguyễn Công Xã - đội văn
nghệ xã Tu Tra, tâm sự: “Chúng tôi
đều là người đã nhiều tuổi, nhưng
cái “máu” văn nghệ trong người
vẫn sôi sục lắm. Ai ai cũng tâm
huyết với phong trào văn hóa văn
nghệ tại địa phương, mong muốn
đẩy phong trào phát triển. Mặc dù
phải tranh thủ thời gian rảnh mới
tập luyện, nhưng những thành viên
đều cố gắng hết mình”.
Phối hợp với các ban, ngành,
đoàn thể để tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ đang là hướng
đi được Trung tâm Văn hóa Thể
thao huyện Đơn Dương đẩy mạnh
trong những năm gần đây. Ông
Đặng Huệ Chí - Giám đốc Trung
tâm, cho biết: “Nội lực của riêng
ngành văn hóa huyện không thể
nào đáp ứng đủ nhu cầu của người
dân. Chính vì vậy, chúng tôi chủ

Đánh thức tiềm năng sẵn có từ các địa phương, phát huy nguồn lực tại chỗ, khơi nguồn cảm hứng
cho những sáng tạo mới,... là những gì Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đơn Dương đang thực
hiện nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong quần chúng nhân dân phát triển.

Một tiết mục được các đơn vị tại các xã của Đơn Dương tự dàn dựng. Ảnh: V.Q

động phối hợp với các ngành, hội,
đoàn thể khác như ngành giáo dục,
y tế, công an, hội nông dân, thanh
niên, phụ nữ,... tổ chức các hoạt
động cấp huyện. Khi có sự phối
hợp và chịu trách nhiệm của cả
hệ thống chính trị, sự chung tay
tham gia cả về nhân lực và vật
lực, các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao huyện gặp
nhiều thuận lợi và được tổ chức

thành công”.
Minh chứng của sự thành công đó
là trong 5 năm trở lại đây, trong các
hội thi do tỉnh tổ chức, Đơn Dương
luôn là đơn vị đạt được thành tích
tốt nhờ đã có chuẩn bị và tuyển chọn
từ cơ sở.
Năm 2017, Trung tâm Văn hóa
Thể thao huyện Đơn Dương đã tổ
chức được 13 hoạt động, 9 chương
trình độc lập và 21 chương trình

phối hợp (gồm chương trình công
bố và trao giải thưởng viết kịch
bản và sáng tác ca khúc; chương
trình ra mắt CLB Hát với nhau; ra
mắt CLB thơ nhạc; các hội thi, hội
diễn,...). Nếu như trước đây, các tổ
chức chính trị, xã hội, tôn giáo tổ
chức các hoạt động văn hóa văn
nghệ riêng lẻ, thì giờ đây, xuất phát
từ nền tảng có sẵn đó, các đơn vị
đã có sự phối kết hợp với nhau để

tổ chức một cách có hệ thống, đáp
ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn
hóa văn nghệ của người dân.

Đẩy mạnh xã hội hóa
Theo ông Đặng Huệ Chí, việc
kết hợp giữa sự đầu tư của chính
quyền với sự linh hoạt của các
địa phương đã giúp đáp ứng được
một cách cơ bản nhu cầu của
người dân.
Hiện tại, Trung tâm Văn hóa Thể
thao huyện Đơn Dương đã thành
lập các câu lạc bộ văn hóa ở các
xã, thị trấn, tập hợp những người
có tâm huyết, đam mê về văn hóa,
văn nghệ. CLB cấp huyện sinh hoạt
đều đặn mỗi quý một lần, thu hút sự
tham gia nhiệt tình của nhiều người
dân. Để duy trì hoạt động này, các
CLB tại các xã phải đảm bảo hoạt
động đều đặn, thường xuyên 2 - 4
lần mỗi tháng dựa vào tinh thần
tự nguyện, tự túc kinh phí của các
thành viên trong CLB. Trong quá
trình sinh hoạt như vậy, họ sẽ tuyển
chọn ra những tiết mục có chất
lượng để tham gia vào các hội thi,
hội diễn tại địa phương.
Mặc dù mang tên là CLB Hát
cho nhau nghe, nhưng Trung tâm
Văn hóa Thể thao Đơn Dương định
hướng cho các thành viên phát triển
nhiều thể loại như hát, múa, ngâm
thơ, thổi sáo, nhiếp ảnh, diễn kịch,...
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Tạo hứng khởi trong từng giờ Lịch sử
12 năm giảng dạy môn Lịch
sử tại Trường THPT Đạ Tẻh,
thầy Hoàng Minh Chuyên luôn
có những đổi mới trong cách
giảng dạy để thu hút và tạo
hứng khởi cho học sinh trong
môn học được xem là khô khan
và không hấp dẫn này.
Khăn trải bàn
và các mảnh ghép
Từng là học sinh của Trường
THPT Đạ Tẻh, từng là học sinh giỏi
cấp Quốc gia môn Lịch sử, sau khi
tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm
TP Hồ Chí Minh, thầy Chuyên trở
lại trường cũ và dạy Sử cho đến nay.
Trước đây, do chưa có các thiết bị kỹ
thuật hỗ trợ nên các thầy cô giáo chỉ
sử dụng phương pháp truyền thống
để giảng dạy. Thầy giảng, trò ghi
chép dẫn đến sự nhàm chán khiến
học sinh càng không hứng thú với
môn học. “Qua từng năm học, bản
thân mình tự rút kinh nghiệm, tự học
tập trau dồi để làm sao dù truyền đạt
cùng một lượng kiến thức cũ nhưng
cách dạy phải mới hơn, cách tiếp
cận của học sinh cũng thay đổi để
thu hút và tạo hứng khởi cho các
em” - thầy Chuyên chia sẻ.
Một trong những sáng kiến được
thầy Chuyên áp dụng vào giảng
dạy môn Lịch sử đã tạo sự hứng
thú, giúp học sinh năng động, tích

cực hơn là kỹ thuật “khăn trải bàn”
và “các mảnh ghép”. Ở kỹ thuật
“khăn trải bàn”, giáo viên chia lớp
ra thành 3, 4 nhóm và giao nhiệm
vụ. Mỗi nhóm có một bảng làm
việc, phần giữa là phần chung,
mỗi cá nhân có một góc làm việc.
Sau thời gian làm việc cá nhân, cả
nhóm sẽ thảo luận và hoàn thành
nhiệm vụ chung của cả nhóm. Đối
với kỹ thuật “các mảnh ghép”, giáo
viên chia lớp thành các nhóm với
từng nhiệm vụ riêng. Sau thời gian
làm việc sẽ hình thành các nhóm
mới, các thành viên sẽ sử dụng các
kiến thức đã làm việc ở nhóm cũ
để hoàn thành nhiệm vụ mới. Tùy
nội dung từng bài học mà các kỹ
thuật này được áp dụng cho hợp lý.
Các phương pháp của thầy Chuyên
được đánh giá là giải pháp hữu ích
và đang được phát triển trong dạy
học Lịch sử tại nhà trường.
Ngoài các kỹ thuật trên, thầy
Chuyên cũng là người thường xuyên
ứng dụng công nghệ thông tin vào
việc dạy học. Máy chiếu, ti vi luôn
được thầy tận dụng tối đa để đưa
phim, ảnh vào tiết dạy làm cho bài
giảng phong phú và sinh động hơn.
Ngoài ra, thầy còn áp dụng phương
pháp dạy học tích hợp liên môn
bằng cách vận dụng kiến thức nhiều
môn học như Địa lý, Văn học, Giáo
dục công dân để giải quyết một vấn
đề lịch sử. Thầy đã từng đoạt giải
khuyến khích quốc gia khi áp dụng
phương pháp này vào giảng dạy.

Thầy Hoàng Minh Chuyên trong giờ dạy Lịch sử. Ảnh: Đ.A

Thầy Chuyên lý giải, ví dụ như
Chiến dịch Biên giới Thu Đông
1950, thay vì chỉ truyền đạt những
kiến thức lịch sử khô cứng thì giáo
viên có thể áp dụng kiến thức địa lý
để giúp các em nắm được địa hình,
vị trí, các cứ điểm, hoặc đưa một số
câu thơ, bài thơ viết về chiến dịch
để làm mềm mại bài giảng và thông
qua chiến dịch để giáo dục tinh thần
chiến đấu dũng cảm, sự hy sinh của
quân và dân ta.

Hình mẫu của học sinh
Năm nay 36 tuổi, thầy Chuyên
là giáo viên dạy Sử trẻ nhất trong 4
giáo viên dạy sử của trường. Thầy
luôn được đồng nghiệp đánh giá
cao và được các em học sinh xem
là hình mẫu để phấn đấu. Cô Lương

Thị Lan Hương, đồng nghiệp cùng
dạy môn Lịch sử với thầy Chuyên
đã chia sẻ sau hơn 10 năm gắn bó
trong công tác giảng dạy, điều nổi
trội ở thầy Chuyên chính là cách
giáo dục đạo đức, lối sống cho học
sinh. Không chỉ chú trọng công tác
chuyên môn, thầy Chuyên còn quan
tâm giáo dục cho các em cách giao
tiếp, ứng xử.
Từng giữ vai trò và Phó Bí thư,
Bí thư Đoàn trường và hiện tại là
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, thầy
Chuyên đã thể hiện được vai trò,
trách nhiệm của mình trong từng
công việc được giao. Hiện, điểm
mạnh của Công đoàn nhà trường là
chăm lo đời sống cho cán bộ, công
nhân viên và các hoạt động phong
trào. Hàng năm, Công đoàn nhà

trường đều giúp đỡ cho 2 học sinh
có hoàn cảnh khó khăn. Đối với
công đoàn viên gặp khó khăn, Công
đoàn huy động nguồn lực của các cá
nhân, tổ chức và của các cựu học
sinh để giúp đỡ. Thầy Trần Xuân
Ân, Hiệu trưởng Trường THPT Đạ
Tẻh cho biết: Thầy Chuyên là người
rất năng động, sáng tạo kể từ khi
còn giữ vai trò Bí thư Đoàn trường.
Trong công tác chuyên môn, thầy
là người yêu nghề, nhiệt huyết với
các em học sinh. Bản thân thầy luôn
chịu khó học hỏi, đổi mới phương
pháp giảng dạy. Điều này đã góp
phần làm cho kết quả môn Lịch sử
của trường trong những năm gần
đây khá hơn trước, hai năm liền nhà
trường đều có học sinh giỏi môn Sử
cấp tỉnh.
Định hướng nghề nghiệp và quan
điểm xã hội đã khiến các em học
sinh ngày càng xa rời các môn học
xã hội, trong đó có môn lịch sử. Đa
số các em học sinh không hứng thú
với môn học vì kiến thức nhiều,
khó ghi nhớ. Thế nhưng, với thầy
Chuyên, tạo ra một giờ học hứng
khởi cho học sinh bằng cách thay
đổi cách dạy, thay đổi cách tiếp cận
luôn là điều thầy mong muốn và áp
dụng. Dẫu biết rằng sẽ không dễ để
lôi cuốn các em vào môn học nhưng
với những gì thầy Chuyên đã làm thì
phần nào đã giúp các em không còn
nhàm chán và dần hứng thú hơn khi
bước vào giờ học Lịch sử.
ĐÔNG ANH

6

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ HAI 7 - 5 - 2018

Triển khai 2 công trình
thủy lợi trọng điểm
Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, 2
công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn
là hồ Đạ Lây (xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh)
và hồ Đạ Sị (xã Tiên Hoàng, huyện Cát
Tiên) đang triển khai đầu tư đúng tiến độ.
Cụ thể, công trình hồ Đạ Lây chặn
dòng ngày 15/3/2018, đơn vị chủ đầu tư
đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các gói thầu. Trong năm 2018, công
trình được bố trí 222 tỷ đồng trên tổng kế
hoạch vốn hơn 246 tỷ đồng. Dự kiến công
trình hoàn thành trong năm 2019 với năng
lực tưới tiêu 1.400 ha đất sản xuất và cung
cấp nước sinh hoạt cho 7.000 dân.
Với công trình thủy lợi Đạ Sị đã được
Bộ NN & PTNT phê duyệt tổng mức đầu
tư gần 550 tỷ đồng, cấp nước sinh hoạt
cho 15.000 dân và tưới tiêu 2.500 ha đất
nông nghiệp. Kế hoạch đến hết năm 2018
được bố trí 85 tỷ đồng thực hiện công tác
chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.
Dự kiến công trình triển khai thi công đầu
năm 2019, hoàn thành trong năm 2021.

VŨ VĂN

DI LINH: 4 tháng đầu năm 2018

xảy ra 22 vụ vi phạm lâm luật
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh, nhờ
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như
tăng cường công tác tuần tra, nên trong
4 tháng đầu năm 2018, huyện Di Linh
không để xảy ra điểm “nóng” về khai thác
rừng. Tuy vậy, 4 tháng đầu qua công tác
tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng
huyện Di Linh phát hiện 22 vụ vi phạm
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 21
vụ so với cùng kỳ năm 2017. Các vụ vi
phạm lâm luật này chủ yếu xảy ra ở lâm
phần đã giao cho doanh nghiệp quản lý.
Cũng qua công tác tuần tra, kiểm soát,
lực lượng chức năng huyện Di Linh đã
lập biên bản, thu hồi trên 22 m3 gỗ tròn,
hơn 12 m3 gỗ xẻ; thu nộp ngân sách Nhà
nước trên 172 triệu đồng.
Nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại về
rừng, trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm
huyện Di Linh cùng với chính quyền địa
phương và các đơn vị chủ rừng sẽ tăng
cường công tác tuần tra, kiểm tra tại các
khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Di
Linh với huyện Đức Trọng, huyện Bảo
Lâm (tỉnh Lâm Đồng) và các khu vực
rừng giáp ranh giữa huyện Bắc Bình,
huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận)
T.ĐỒNG
để kịp thời ngăn chặn.

ĐÀ LẠT: Đối tượng thuê khách

sạn hoạt động ma túy sa lưới
Qua quá trình trinh sát, vào lúc 13 h
ngày 3/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội
phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp
Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang Phạm
Nguyễn Phi Vũ, sinh năm 1996, trú tại số
16, Hoàng Diệu, TP Đà Lạt đang tàng trữ
chất ma túy dạng đá tại phòng 202, Khách
sạn Yến Vy, đường Phù Đổng Thiên
Vương, TP Đà Lạt.
Tang vật mà công an thu giữ được tại
phòng 202 gồm 11 túi nhựa đựng ma túy
đá, 1 mã tấu, 1 dao găm và một số dụng
cụ để sử dụng ma túy. Bước đầu Vũ thừa
nhận mua ma túy ở huyện Đức Trọng
mang lên Đà Lạt nhằm mục đích bán
lại cho các con nghiện. Tuy nhiên, trong
khi Vũ đang đợi khách đến mua hàng thì
bị công an phát hiện bắt quả tang. Hiện
Công an tỉnh đang tạm giữ Phạm Nguyễn
TQT
Phi Vũ để điều tra.

Tháng 4, tăng cả 3 tiêu chí
về vi phạm bảo vệ rừng

T

hông tin từ Phó Chi
cục Kiểm lâm Lâm
Đồng Phạm Văn Huy
cho biết: Trong tháng
4/2018, lực lượng kiểm lâm và
các đơn vị chức năng trên địa bàn
tỉnh đã phát hiện lập biên bản 79
vụ vi phạm pháp luật về quản lý
bảo vệ rừng. Trong số này, đã xác
định được đối tượng vi phạm 38
vụ, còn 4 vụ chưa xác định được
đối tượng vi phạm. Tổng thiệt
hại do phá rừng của các vụ nêu
trên như sau: diện tích 91.052 m2
(9,1052 ha); lâm sản 502,32 m3.
Nếu so sánh với tháng 3/2018, cả
3 tiêu chí đều tăng rất cao, trong
đó, số vụ vi phạm tăng 68% (bằng
32 vụ); diện tích thiệt hại do phá
rừng tăng 91% (bằng 4,3406 ha)
và đặc biệt lâm sản thiệt hại tăng
đến 499% (bằng 418,507 m3. Tiếp
tục so sánh với cùng kỳ năm 2017
thì tuy số vụ vi phạm giảm được
19 vụ (tương đương 19%), nhưng
diện tích thiệt hại do phá rừng
lại tăng đến 52% (bằng 31.176
m2) và lâm sản thiệt hại tăng đến
191% (bằng 329,624 m3. Tổng số
vụ đã xử lý 53 vụ, trong đó, xử lý
hành chính 50 vụ và xử lý hình sự

Nếu tính lũy kế 4 tháng
đầu năm 2018, lực lượng
kiểm lâm và các đơn vị
chức năng trên địa bàn
tỉnh đã phát hiện lập biên
bản 276 vụ vi phạm Luật
Bảo vệ và phát triển rừng
(BV&PTR).

Sau hội nghị trực tuyến QLBVR, PCCCR và trồng rừng, trồng cây phân tán, UBND tỉnh đã ra Thông báo số 08/TB-UBND
về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh:M.Đ

So với tháng 3/2018, trên địa bàn toàn tỉnh số vụ vi phạm, diện tích thiệt hại do phá rừng
và lâm sản thiệt hại đều tăng rất cao trong tháng 4. Và nếu so cùng kỳ năm 2017, diện tích
thiệt hại do phá rừng tăng 91%, lâm sản thiệt hại tăng 191%. Đã đến lúc không thể lơ là,
chủ quan.
3 vụ. Theo đó, đã tịch thu 120,874
m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, thu nộp
ngân sách hơn 364 triệu đồng.
Trong đó, có 128 vụ đã xác định
được đối tượng vi phạm và còn
đến 148 vụ chưa xác định được
đối tượng vi phạm. Tổng diện tích
thiệt hại do phá rừng là 20,8061
ha, lâm sản thiệt hại 1.040,64 m3.
So với cùng kỳ năm 2017, đáng
mừng là số vụ vi phạm đã giảm
được 94 vụ (đạt 25%), nhưng diện
tích thiệt hại do phá rừng tăng
4% (tương đương 0,8579 ha) và
cũng 4% nhưng là tỷ lệ giảm, đó
là số lâm sản thiệt hại (41,35 m3).
Tổng số vụ đã xử lý là 220 vụ (xử
lý hành chính 211 vụ, xử lý hình
sự 9 vụ), tịch thu 411,682 m3 gỗ
tròn, gỗ xẻ các loại, thu nộp ngân
sách hơn 1,466 tỷ đồng.
Tìm hiểu về kết quả dẫn đến
mức giảm 19% số vụ vi phạm so
với cùng kỳ năm 2017 cho thấy
gồm các yếu tố như: các cấp, các
ngành đã có sự quan tâm chỉ đạo;
triển khai đồng bộ các giải pháp
bảo vệ rừng, từ tuyên truyền, giáo
dục nâng cao nhận thức của người
dân đến giao khoán bảo vệ rừng,
tuần tra, kiểm tra rừng thường
xuyên, liên tục hơn, đặc biệt là
tại những khu vực trọng điểm,
giáp ranh...
Tuy nhiên, như đã nêu trên, tình
hình vi phạm Luật BV&PTR còn
diễn ra nhưng chưa ngăn chặn

một cách triệt để. Vì vậy, mức
độ thiệt hại về rừng tăng. Trong
những nguyên nhân, nguyên
nhân chính đó là công tác kiểm
tra, xử lý hành vi lấn chiếm đất
lâm nghiệp chưa đạt hiệu quả.
Cùng đó là việc giải tỏa thu hồi
để trồng rừng không kịp thời
dẫn đến đất lâm nghiệp dễ bị lấn
chiếm trở lại. Trong lúc đó, các
đối tượng vi phạm ngày càng
hoạt động tinh vi, phức tạp, manh
động, gây khó khăn cho việc truy
bắt và xử lý đối tượng vi phạm.
Cũng cần tiếp tục chấn chỉnh
trong các lực lượng chức năng
để có chuyển biến mạnh hơn về
việc phối hợp điều tra, xác minh,
truy tìm xử lý các “đầu nậu”, chủ
đường dây mua bán, vận chuyển
lâm sản trái phép một cách triệt
để hơn. Trong thực tế, hành vi
mua bán, vận chuyển lâm sản trái
phép không chỉ còn diễn ra mà
thậm chí diễn ra khá công khai.
Nếu lực lượng chức năng quyết
liệt và thực thi công vụ với trách
nhiệm cao nhất thì không khó
khăn gì để phát hiện và kiểm tra
nghiêm túc các cơ sở sản xuất đồ
gỗ tại các địa phương. Một trong
những nguyên nhân dẫn đến mất
rừng và mất đất lâm nghiệp vẫn
tiếp tục cần nêu rõ đó là trách
nhiệm từ phía chủ rừng, nhất là
các doanh nghiệp thuê đất, thuê
rừng để thực hiện dự án đầu tư.

Vẫn còn đó tình trạng buông
lỏng công tác bảo vệ rừng và
phòng cháy chữa cháy rừng. Để
kiên quyết xử lý và xử lý có hiệu
quả những tồn tại này, nhiệm vụ
của các cơ quan chức năng hết
sức quan trọng trong việc giám
sát, kiểm tra và tham mưu.
Đối với ngành Kiểm lâm, Phó
Chi cục Phạm Văn Huy cho biết,
Chi cục đã nêu ra phương hướng
nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
trong tháng 5 để thực hiện. Các
nội dung trọng tâm đã được quán
triệt, chỉ đạo đến từng đơn vị trực
thuộc như các phòng: Thanh tra
pháp chế, Sử dụng và phát triển
rừng, Tổ chức tuyên truyền và
xây dựng lực lượng, Hành chính
tổng hợp và 2 đội Kiểm lâm cơ
động và Phòng cháy chữa cháy
rừng cùng 12 Hạt Kiểm lâm
của 12 huyện, thành phố. “Mục
tiêu của ngành đặt ra là tiếp tục
thực hiện đồng bộ các giải pháp,
chương trình, dự án về quản lý
bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa
cháy rừng; phấn đấu giảm các
hành vi xâm hại đến tài nguyên
rừng cả về số vụ và diện tích thiệt
hại, góp phần thực hiện mục tiêu
chung năm 2018 giảm 20% số
vụ vi phạm Luật BV&PTR, giảm
20% diện tích/khối lượng lâm sản
thiệt hại so với năm 2017”, ông
Phạm Văn Huy cho biết.
MINH ĐẠO

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ
Thực hiện Chỉ thị số 2385/CTBNN-TCTL ngày 27/3/2018
của Bộ NN và PTNT về việc
tăng cường công tác chỉ đạo,
quản lý bảo đảm an toàn công
trình thủy lợi; để chủ động
ứng phó với các diễn biến bất
thường của thời tiết, đảm bảo
an toàn các công trình thủy lợi
trong mùa mưa, lũ năm 2018,
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu

cầu Sở NN và PTNT ; UBND
các huyện, thành phố và các sở,
ban, ngành có liên quan thực
hiện ngay một số nội dung sau:
Tăng cường đôn đốc, kiểm tra,
hướng dẫn thực hiện các quy
định của pháp luật về quản lý an
toàn công trình thủy lợi, kịp thời
chấn chỉnh và xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm theo quy định;
tổ chức kiểm tra, đánh giá an

toàn công trình; lập phương án
phòng, chống lụt, bão cho công
trình, trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt để thực hiện.
Các đơn vị liên quan cần đánh
giá quy trình vận hành hồ chứa,
liên hồ chứa đã được cơ quan
có thẩm quyền phê duyệt để
điều chỉnh hoặc kiến nghị điều
chỉnh những nội dung chưa phù
hợp nhằm đảm bảo vận hành an

toàn công trình và vùng hạ du;
lưu ý, quy định cảnh báo sớm
cho người dân ở hạ du khi xả lũ
hồ chứa. Đối với các hồ chứa
nước lớn có cửa van xả lũ phải
thường xuyên quan trắc, tính
toán lưu lượng nước đến hồ, dự
tính khả năng gia tăng mực nước
hồ để chủ động vận hành hồ, đập
chống lũ an toàn,..
C.PHONG
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Hỗ trợ kinh phí nhà ở cho người có công còn chậm?

T

hực hiện theo Quyết định số 22
năm 2013 của Thủ tướng Chính
phủ về “hỗ trợ nhà ở đối với người
có công với cách mạng” trong giai
đoạn 2013 - 2016, Lâm Đồng được phê duyệt
đề án hỗ trợ 309 căn, trong đó 196 căn xây
mới và 113 căn sửa chữa với tổng kinh phí trên
12,6 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, các
sở, ngành và địa phương đều chấp hành đúng
quy định của Trung ương: đối với nhà ở phải
phá dỡ để xây mới, phải đảm bảo tiêu chuẩn
“3 cứng” đó là nền cứng - tường cứng - mái
cứng, có diện tích tối thiểu là 30 m2. Đối với
nhà ở sửa chữa, đảm bảo tiêu chuẩn 2 cứng,
đó là khung - tường cứng và mái cứng.
Tuy nhiên, do kinh phí Trung ương phân bổ
chưa kịp thời, chỉ phân bổ đối với đối tượng
mà địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát Ủy
ban Thường vụ Quốc hội thực hiện được 250
căn. Số còn lại là 59 hộ với 59 căn, địa phương
cũng đã tạm ứng kinh phí của tỉnh để triển
khai thực hiện xây dựng, sửa chữa cho các
hộ gia đình thuộc diện chính sách nhưng đến
nay kinh phí Trung ương vẫn chưa hoàn trả
cho địa phương. Cụ thể, tại huyện Đạ Tẻh, địa
phương và các hộ gia đình đã tự bỏ kinh phí
550 triệu đồng để xây dựng 13 căn, huyện Cát
Tiên tự bỏ kinh phí 350 triệu đồng xây 7 căn
nhà cho người có công cách mạng… nhưng
đến khi xây dựng và bàn giao nhà xong vẫn
chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Trung ương.
Mặt khác, với mức hỗ trợ trên, đa số hộ gia
đình đều có mong muốn bỏ thêm kinh phí
để xây dựng mới, sửa chữa nhà được khang
trang, đảm bảo chất lượng và đáp ứng được
nhu cầu sử dụng nhưng kinh tế của các hộ gia
đình chính sách thường rất khó khăn, việc huy
động từ dòng họ, bà con cũng hạn chế, nên
hầu như các hộ chính sách đều trông chờ vào
nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.
Trong quá trình các địa phương triển khai
thi công xây dựng nhà ở do mưa kéo dài nên
việc vận chuyển vật liệu, thi công gặp nhiều
khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ công trình,

Chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây nhà ở cho người có công với cách mạng là chủ
trương hoàn toàn đúng đắn, hợp lòng dân và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy
nhiên, thực tế tại Lâm Đồng, đề án này vẫn chậm nhận được kinh phí hỗ trợ cùng
với nhiều nguyên nhân khác.

Tập đoàn Tôn Hoa Sen ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “ Vì người nghèo tỉnh”. Ảnh: N.Thu

thời gian thực hiện đề án. Nhiều hộ gia đình
chính sách được hỗ trợ nhà ở nhưng lại chưa
có đất để xây nhà hoặc do một số đối tượng
đi làm ăn xa nên khó khăn trong việc làm các
thủ tục xin hỗ trợ...
Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội,
chăm lo về nhà ở cho người có công với
cách mạng là thể hiện tinh thần “Đền ơn
đáp nghĩa”, là chủ trương hợp lòng dân, vì
thế tất cả các ngành, các cấp cần chung tay
làm tốt công tác này. Trên cơ sở những tồn
tại, hạn chế, khó khăn nhất định, qua khảo
sát, Đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng đã kịp
thời có kiến nghị, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
Sở Xây dựng tiếp tục xây dựng đề án giai
đoạn 2 về “thực hiện Quyết định 22 của Thủ
tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với

cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng giai đoạn 2013 - 2016”. UBND tỉnh
nên sớm có văn bản đề nghị Bộ Tài chính,
Bộ Xây dựng tiếp tục bổ sung kinh phí còn
lại là 810 triệu đồng cho địa phương đã tạm
ứng trước để xây dựng nhà ở cho đối tượng
chính sách. Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng,
UBND cấp huyện cần tăng cường phối hợp
rà soát, kiểm tra, bảo đảm đúng đối tượng
thuộc diện được hỗ trợ. Riêng Sở Xây dựng
- cơ quan thường trực của UBND tỉnh trong
việc điều hành, tổ chức triển khai thực hiện
đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về
nhà ở cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc các
địa phương thực hiện, nêu cao trách nhiệm
thanh kiểm tra, đảm bảo không để xảy ra thất
thoát, tiêu cực. 
NGUYỆT THU
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Khảo sát tình trạng tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống
Theo kế hoạch, trong quý 2/2018, các cơ
quan được giao trong tỉnh Lâm Đồng hoàn
thành việc khảo sát, thống kê số liệu tảo hôn
và hôn nhân cận huyết thống trên 27 xã vùng
DTTS giai đoạn 2015-2017, từ đó tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn
nâng cao nhận thức về tác hại, ảnh hưởng sức
khỏe, kinh tế và xã hội đối với tình trạng này.
Nội dung biên soạn tuyên truyền được in
khoảng 24.000 tờ rơi cấp phát đến từng hộ
DTTS. Đặc biệt trên 18 xã DTTS có nguy
cơ cao về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết thống được lắp đặt đầy đủ pa nô tuyên
truyền: “Kết hôn nam chưa đủ 20 tuổi, nữ
chưa đủ 18 tuổi là tảo hôn vi phạm pháp luật”,
“Không kết hôn cận huyết thống, giữa những
người có dòng máu về trực hệ và những người
có họ trong phạm vi 3 đời”.
Đồng thời xây dựng 4 mô hình điểm tuyên
truyền về hậu quả tình trạng tảo hôn và kết hôn
cận huyết thống tại Trường THPT và THCS
Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam, Trường
THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng, xã Đạ
Quyn, Đức Trọng và xã Đồng Nai Thượng,
Cát Tiên.
MẠC KHẢI

Di Linh tái canh 2.500 ha cà phê
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Di Linh cho biết, theo kế hoạch, trong
năm 2018, Di Linh đặt mục tiêu thực hiện
tái canh 2.500 ha cà phê, nâng tổng diện tích
đã tái canh trên địa bàn huyện lên 22.849 ha.
Trong đó, diện tích trồng lại (bằng cây giống
thực sinh hoặc cây giống ghép) là 1.000 ha và
diện tích ghép chồi 1.500 ha.
Đồng thời khuyến khích nông dân trồng
các loại giống cà phê cao sản đầu dòng như
TR4, TR6, TS1, TS2, TS4, Thiện Trường,
Hữu Thiên bởi các giống cà phê này phù hợp
với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa
phương và cho năng suất trồng mới đạt từ 4-6
tấn/ha, năng suất ghép chồi đạt từ 5-6 tấn/ha.
TRỊNH CHU

DOANH NGHIỆP HỎI - NGÀNH THUẾ TRẢ LỜI
Hỏi: Những nội dung cơ bản của Thông tư
số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ
Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/
NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số
111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013?
Trả lời: Ngày 16/3/2018, Bộ Tài chính ban
hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng
dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư
số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013. Thông
tư số 25/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ
1/5/2018. Các trường hợp phát sinh từ ngày
1/2/2018, chịu sự điều chỉnh của Nghị định
số 146/2017/NĐ-CP được thực hiện theo quy
định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và
hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, Khoản 2, 3, 4
Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC.
Cụ thể, Thông tư số 25/2018/TT-BTC sửa
đổi như sau:
1. Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được
chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài
nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên,
khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm
từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ
các trường hợp sau: Sản phẩm xuất khẩu được
chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở
kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc
thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế
biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp

tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình
chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng,
nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản
phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng
thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được
các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản
2, Điều 12 Luật Thuế GTGT.
Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài
nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về
chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong
quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau
đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu
(quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân
xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn)
thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp
dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được
các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2,
Điều 12 Luật Thuế GTGT. Sản phẩm xuất khẩu
được chế biến từ nguyên liệu chính không phải
là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng
sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở
kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở
khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản
phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng
thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được
các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản
2, Điều 12 Luật Thuế GTGT...
2. Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế
GTGT. Cụ thể, cơ sở kinh doanh trong tháng
(đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý
(đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng
hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp:
Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu

phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất
khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào
chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì
được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường
hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào
chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì
được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường
hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có
hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi
bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế GTGT đầu
vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì
cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh
doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu
vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán
riêng được thì số thuế GTGT đầu vào xác định
theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ
xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch
vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai
thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ
đề nghị hoàn thuế hiện tại.
Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế
GTGT đối với trường hợp: hàng hóa nhập khẩu
sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó
không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt
động hải quan theo quy định của pháp luật về hải
quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc
xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo
quy định của pháp luật về hải quan.
Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước,
kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất
hàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với

hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng
hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế, gian
lận thương mại trong thời gian hai năm liên
tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi
ro cao theo quy định của Luật Quản lý thuế và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Sửa đổi mức trích nộp quỹ hưu trí tự
nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo
hiểm nhân thọ cho người lao động được tính
vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập
doanh nghiệp theo điều kiện hưởng và mức
hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng
lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế
tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy
chế tài chính của Công ty, Tổng công ty… từ
mức 1 triệu đồng lên mức 3 triệu đồng mỗi
tháng của mỗi người lao động.
4. Sửa đổi, bổ sung cách xác định thu nhập
từ chuyển nhượng chứng khoán: thu nhập
từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ
phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và
các loại chứng khoán khác theo quy định tại
khoản 1 Điều 6 của Luật Chứng khoán. Thu
nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá
nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại
khoản 2 Điều 6 của của Luật Chứng khoán và
Điều 120 Luật Doanh nghiệp.
Chi tiết Thông tư số 25/2018/TT-BTC đề nghị
xem toàn văn tại Website Cục Thuế Lâm Đồng,
địa chỉ: http://lamdong.gdt.gov.vn.
CỤC THUẾ LÂM ĐỒNG
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THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ
VỆ SINH NHÀ GA - CẢNG HÀNG KHÔNG LIÊN KHƯƠNG
Cảng Hàng không Liên Khương - CN TCT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP
tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ga - Cảng Hàng không
Liên Khương”, theo thời gian và địa điểm sau:
- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 7/5/2018 đến 16h00 ngày 9/5/2018
- Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng - Cảng Hàng không Liên Khương Quốc lộ
20 - thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng.
Tel: 02633 843802; Fax: 02633 843500
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
- Giá bán hồ sơ mời đấu thầu: 500.000 VNĐ/bộ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 8/5/2018 đến 16h30 ngày 12/5/2018.
- Thời điểm mở thầu: ngày 14/5/2018.
- Đảm bảo dự thầu: 20.000.000 VNĐ.
- Giá trần gói thầu: 2.163.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 năm

THÔNG BÁO

(V/v kết thúc chương trình khuyến mại)
Chương trình khuyến mại huy động “Tiết kiệm đầu năm, nhận thăm trúng
thưởng” của Vietcombank Lâm Đồng diễn ra từ ngày 22/1/2018 đến hết ngày
21/4/2018. Theo đó, khi khách hàng gửi tiết kiệm, tương ứng với số tiền và kỳ
hạn gửi quy định cụ thể tại Thể lệ chương trình, khách hàng sẽ được nhận thẻ
cào trực tiếp tại quầy và cào để biết kết quả, làm thủ tục nhận thưởng bằng tiền
mặt hoặc chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng mở tại VCB
(nếu khách hàng trúng thưởng).
Sau 3 tháng triển khai, đến nay chương trình đã kết thúc và ghi nhận 7.210
khách hàng trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng 405 triệu đồng. Trong đó,
gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 7.200 giải khuyến khích.
VCB Lâm Đồng xin chân thành cám ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý khách
hàng trong suốt thời gian qua và rất mong được sự ủng hộ của Quý khách hàng
trong thời gian tới.

THÔNG BÁO

“Về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất” của Nữ Tu Viện Đa Minh Lạng Sơn
Địa chỉ trụ sở chính: 25/2 đường Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp,
thành Phố Hồ Chí Minh.
Được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp trong các giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số:
Giấy chứng nhận QSDĐ - QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số BA
010524 cấp ngày 25/02/2010 đối với thửa đất số 262, tờ bản đồ số 95, diện tích
2782,7m2, loại đất: Đất tôn giáo.
Địa chỉ thửa đất: Khu phố 9, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Giấy chứng nhận QSDĐ - QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số
BA010525 cấp ngày 25/02/2010 đối với các thửa đất số:
Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 92, diện tích 279,9m2 loại đất: Đất trồng cây hàng
năm khác
Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 92, diện tích 262,2m2 loại đất: Đất trồng cây hàng
năm khác
Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 92, diện tích 52,2m2 loại đất: Đất trồng cây hàng
năm khác
Thửa đất số 7, tờ bản đồ số 92, diện tích 163,2m2 loại đất: Đất trồng cây hàng
năm khác
Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 92, diện tích 27,9m2 loại đất: Đất trồng cây hàng
năm khác
Địa chỉ thửa đất: Khu phố 9, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm
Đồng.
Giấy chứng nhận QSDĐ - QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số
BA010526 cấp ngày 25/02/2010 đối với các thửa đất số:
Thửa đất số 9, tờ bản đồ số 92, diện tích 814,6m2 loại đất: Đất trồng cây hàng
năm khác
Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 92, diện tích 41,7m2 loại đất: Đất trồng cây hàng
năm khác
Thửa đất số 11, tờ bản đồ số 92, diện tích 210,2m2 loại đất: Đất trồng cây
hàng năm khác
Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 92, diện tích 106,6m2 loại đất: Đất trồng cây
hàng năm khác
Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 92, diện tích 109,2m2 loại đất: Đất trồng cây
hàng năm khác
Địa chỉ thửa đất: Khu phố 9, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Do trong thời gian lưu trữ Nữ Tu Viện Đa Minh Lạng Sơn đã làm mất các giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất trên, nay đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng ba số liên tiếp (Báo
Lâm Đồng). Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin thông báo lần đầu mà không có
đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Nữ Tu Viện Đa Minh Lạng Sơn lập hồ sơ
liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi
Trường tỉnh Lâm Đồng để lập thủ tục cấp lại các Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên.

Trân trọng!

Phát triển văn hóa văn nghệ...
... đáp ứng nhu cầu đa dạng của người
dân. “Điều đặc biệt là từ khi thành lập các
CLB này, mỗi khi các địa phương có chương
trình văn nghệ, CLB sẽ trực tiếp đứng ra tổ
chức. Trung tâm chỉ đứng sau và hỗ trợ khi
cần thiết” - ông Chí cho hay.
Ngoài những yếu tố như thiết chế văn hóa
được chính quyền quan tâm, nhà văn hóa
xã, nhà văn hóa thôn đều đã được đầu tư,
các thành viên cơ sở năng động trong việc
vận động các nguồn đầu tư trang thiết bị như
sân bóng, âm thanh, ánh sáng.., Trung tâm
Văn hóa Thể thao huyện Đơn Dương còn
dựa vào một lực lượng cộng tác viên (CTV)
năng nổ, nhiệt tình để đảm bảo thành công
cho các hoạt động.
Với khoảng 60 người có niềm đam mê và
thường xuyên tham gia vào các hoạt động
văn hóa văn nghệ của Trung tâm, lực lượng
CTV đóng một vai trò quan trọng trong các
hoạt động của Trung tâm huyện.
Với sự nhiệt tình và niềm đam mê, nhiều
người sẵn sàng bỏ công sức và đầu tư vật
chất để tham gia, tổ chức các sự kiện.
Trương Công Chương (sinh năm 1995, xã
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Ka Đô) là một ví dụ. Xuất phát từ niềm đam
mê nhảy, chàng trai trẻ này sau khi rời TP
Hồ Chí Minh trở về quê nhà đã thành lập
CLB nhảy, quy tụ gần 30 bạn nhỏ trên 10
tuổi, cùng sinh hoạt, tham gia thi và biểu
diễn ở nhiều hoạt động. Ngoài ra, Chương
còn thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu
hát Acoustic, nhảy Hiphop, hát Rock,... thu
hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ
trong và ngoài huyện. Ngoài ra, Chương
còn tích cực tổ chức múa lân hay văn nghệ
tại địa phương để gây quỹ ủng hộ người
nghèo, với mục đích “tạo môi trường cho
các bạn trẻ ở nông thôn có môi trường sinh
hoạt lành mạnh”.
“Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh khi
các hoạt động được người dân tự tổ chức,
tự vận động tham gia, đóng góp xuất hiện
ngày càng nhiều. Đây là cách hoạt động thiết
thực, ý nghĩa, phát huy được năng khiếu
của các cá nhân và khuyến khích sự sáng
tạo, năng động mà Trung tâm Văn hóa Thể
thao huyện sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian
tới” - ông Chí chia sẻ.
VIỆT QUỲNH

V/v cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền
sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh thông báo với nội dung sau:
Ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Kim Cang được UBND huyện Đạ Tẻh
cấp GCNQSDĐ với số phát hành số AB 305588 cấp ngày 4/2/2005 thuộc thửa đất
số 693 - tờ bản đồ số 17 - thị trấn Đạ Tẻh; diện tích 178 m2 (đất ở 100 m2, đất trồng
cây hàng năm khác 78 m2); đất ở đô thị lâu dài, đất nông nghiệp đến tháng 12/2024.
Năm 2008, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Kim Cang đã chuyển
nhượng QSDĐ cho ông Lê Tấn Dũng thường trú tại Thôn 2, xã Ma Đa Guôi,
huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, thường
trú tại Tổ dân phố 1c, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Trong quá
trình sang nhượng ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Kim Cang đã giao
GCNQSDĐ cho ông Lê Tấn Dũng và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Phượng. Ông
Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Kim Cang đã đi khỏi địa phương từ năm
2008 cho đến nay.
Hiện nay, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Kim Cang đang ở đâu liên
hệ với UBND thị trấn Đạ Tẻh, phòng công chứng số 4 hoặc Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên mà ông Nguyễn
Văn Minh và bà Nguyễn Thị Kim Cang không liên hệ làm thủ tục chuyển nhượng
theo quy định và đồng thời không có ai tranh chấp, khiếu nại thì Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và
tham mưu cấp GCNQSDĐ cho ông Lê Tấn Dũng và vợ là bà Nguyễn Thị Thanh
Phượng theo quy định, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai huyện Đạ Tẻh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

ª PHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP PHUÏ TRAÙCH: HOÀ THÒ LAN ª GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN SOÁ 16/GP - BTTTT NGAØY 4/1/2012 (BOÄ TTTT)
ª SAÉP CHÖÕ ÑIEÄN TÖÛ TAÏI BAÙO LAÂM ÑOÀNG ª IN TAÏI XÍ NGHIEÄP BAÛN ÑOÀ ÑAØ LAÏT
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