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Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Sáng 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa
XII. Hội nghị lần này tập trung bàn và cho ý
kiến đối với ba đề án quan trọng về xây dựng
đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền
lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Trung ương cũng tập trung thảo luận về các
đề án: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực,
phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề
án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán

bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang
và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Đây là những vấn đề quan trọng, liên quan
trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng
đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị,
chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên
được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân hết sức quan tâm.
Ngoài ra, dự kiến Trung ương cũng sẽ nghe

báo cáo và cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm
2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ
Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung
ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo
công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong
Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp
năm 2017; công tác cán bộ.
Hội nghị dự kiến làm việc trong một tuần.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Cần mà không Kiệm, “thì làm chừng nào xào
chừng ấy”. Cũng như một cái thùng không có
đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng
ấy, không lại hoàn không.
(CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH. THÁNG 6 NĂM 1949. T.5).

N.T.N

Tín hiệu vui sau 15 năm đầu tư
phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ấm tình đồng đội
Song song với thực hiện nhiệm vụ
huấn luyện, thời gian qua, lực lượng
vũ trang Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Đơn Dương luôn khẳng định sự gắn
bó khăng khít với nhân dân thông qua
nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó,
điểm nhấn là chính sách hậu phương
quân đội, phong trào “dân vận khéo”
luôn được lãnh đạo đơn vị chú trọng,
góp phần đưa hình ảnh “Anh Bộ đội
Cụ Hồ” ngày càng thêm tươi đẹp trong
lòng dân.
TRANG 2

Khẩn trương hoàn thiện
công tác bảo vệ môi trường
tại Nhà máy xử lý chất thải
rắn Đà Lạt
TRANG 7

CHÍNH TRỊ

Giáo sư đoạt Giải Nobel
Vật lý nói chuyện tại
Đại học Đà Lạt
TRANG 2
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi bà con DTTS ở thôn K67, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng. Ảnh: N.N

Mở cửa xuất khẩu hoa Đà Lạt

Phát huy tinh thần đoàn kết
của thanh niên nông thôn

Bài 2: Điều chỉnh toàn diện công nghệ sản xuất
Trong 5 năm tới, sản lượng hoa xuất
khẩu của Đà Lạt sẽ tăng 15% (400
triệu cành/năm), đó là mục tiêu hướng tới. Do
vậy, vấn đề đặt ra cần điều chỉnh toàn diện
công nghệ sản xuất để đáp ứng thị trường
xuất khẩu bền vững.

TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TRANG 5

Cảnh giác với chiêu trò
lừa đảo của “Hội Thánh
Đức Chúa Trời”
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Nỗ lực thực hiện
các khoản thu từ đất nhà
TRANG 3

TRANG 6
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Hội thảo Di sản Các Mác
trong thời đại ngày nay
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh
tiến hành tổ chức Hội thảo “Di sản Các
Mác trong thời đại ngày nay” nhằm
kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông
(5/5/1818 - 5/5/2018).
Theo Ban tổ chức, hội thảo đã nhận
được 45 bài tham luận của các nhà khoa
học, nhà quản lý hoạt động trong các cơ
quan, tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh
và tập trung vào bốn nội dung chính:
Khẳng định, phân tích rõ những đóng
góp vĩ đại của Các Mác mang giá trị
trường tồn trong lịch sử nhân loại; Vận
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin
vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta;
Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước sự
chống phá của các thế lực thù địch là
trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên.
Hội thảo lần này quy tụ nhiều học giả,
nhà nghiên cứu uy tín về triết học Các
Mác tham dự như: Thiếu tướng, PGS.
TS Trần Văn Bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh tỉnh Lâm Đồng; Đại tá PGS.
TS Nguyễn Trường Sơn, Chủ nhiệm
Khoa Mác - Lênin TTHCM Học viện
Lục quân Đà Lạt; Đại tá Nguyễn Nhật
Nga - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Lâm Đồng; Thạc sỹ Vũ Văn Thể,
nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng,
Trường Chính trị Lâm Đồng,…

C.PHONG

Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý
nói chuyện tại Đại học Đà Lạt

GS Gerard‘t Hooft trình bày đề tài về “lỗ đen”
tại ĐH Đà Lạt.

Ngày 7/5, Giáo sư Gerard‘t Hooft,
người đoạt Giải Nobel Vật lý năm 1999
đã có buổi giao lưu khoa học đại chúng
tại Trường Đại học Đà Lạt với sự tham
gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng - TS Phạm S; PGS. TS Nguyễn
Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH
Đà Lạt; các GS, PGS, TS Việt Nam,
Hàn Quốc công tác trong và ngoài nhà
trường; các cán bộ khoa học, giảng viên,
học viên, sinh viên ngành Vật lý…
GS Gerar‘t Hooft là người Hà Lan,
nay đã 72 tuổi, chuyên gia hàng đầu
thế giới trong lĩnh vực cơ học lượng tử.
Năm 1999, ông đoạt Giải Nobel Vật lý
với công trình khoa học “Làm sáng tỏ
cấu trúc lượng tử của các tương tác điện
tử trong vật lý”. Ông còn đoạt nhiều giải
thưởng khoa học danh giá khác tại Hà
Lan và các nước.
Tại Đại học Đà Lạt, Giáo sư trình bày
chủ đề “Lỗ đen có thể thay đổi như thế
nào quan điểm của chúng ta về các luật
cơ bản nhất của lực hấp dẫn và vật chất”.
Bằng phương pháp phân tích nhìn nhận
của khoa học vật lý và toán học, GS đã
đưa đến người nghe hình dung như thế
nào là “lỗ đen” (black hole), đó cũng có
thể được hiểu là phần nhỏ nhất...
XEM TIẾP TRANG 8

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Ấm tình đồng đội
Song song với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT)
Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Đơn Dương luôn khẳng định sự gắn bó khăng khít
với nhân dân thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, điểm nhấn là chính sách
hậu phương quân đội, phong trào “dân vận khéo” luôn được lãnh đạo đơn vị chú trọng,
góp phần đưa hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng thêm tươi đẹp trong lòng dân.

Các cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Đơn Dương tham gia xây nhà tình nghĩa cho gia đình tân binh
Lâm Vi Hòa tại xã Ka Đô.

M

ột ngày đầu tháng 5/2018,
chúng tôi có dịp đến thăm Ban
CHQS huyện Đơn Dương đúng
ngày đơn vị chỉ còn một số
chiến sỹ trực cơ quan, số còn lại đang đi công
tác cơ sở, thực hiện phong trào “Dân vận khéo”,
chính sách hậu phương quân đội. Trung tá Lê
Đức Sơn, cán bộ phụ trách công tác tuyên huấn
đơn vị cho hay, hôm nay các anh em dân quân
tự vệ, kể cả sỹ quan trong đơn vị đang tham
gia xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình
tân binh Lâm Vi Hòa (24 tuổi), một đảng viên
trẻ mới xung phong nhập ngũ trong năm 2018.
Bà Phạm Thị Gái (57 tuổi, Xóm 7, thôn
Nghĩa Hiệp, xã Ka Đô), mẹ tân binh Lâm Vi
Hòa hiện đang sống một mình không giấu được
niềm vui khi căn nhà “Tình đồng đội” mà anh
em Ban CHQS huyện đang hoàn thiện những
khâu cuối cùng như: quét vôi, lát nền nhà... Từ
căn nhà cũ kỹ, dột nát trước đây, căn nhà mới
được xây trên nền đất cũ rộng khoảng 50 m2
tuy không quá khang trang nhưng theo bà Gái
đã quá đầy đủ trong sinh hoạt thường nhật. Bà
Gái cho biết, mình sinh được 3 người con thì
2 con gái đã đi lấy chồng và làm ăn xa, chỉ còn

có con trai út ở với bà nhiều nhất thì vừa xung
phong vào quân ngũ tháng 3/2018. “Năm 2017,
chồng tôi mất vì bệnh tật kéo dài lâu năm và
giờ con trai đi bộ đội nên ở nhà cũng có nhiều
khó khăn nhất định. Nhận thấy hoàn cảnh neo
đơn, Ban CHQS huyện, các ban, ngành đoàn
thể của xã đã chung tay xây tặng tôi căn nhà
mới, đó là nghĩa cử đẹp đẽ tôi và con trai sẽ mãi
khắc ghi” - bà Gái xúc động nói.
Theo trung tá Lê Đức Sơn, căn nhà mới sẽ
được hoàn thiện chậm nhất trước ngày 10/5 để
người dân có thể vào ở ngay vì các khâu đã cơ
bản hoàn tất. “Một số vật dụng như bàn ghế,
giường, nệm của bác đã quá cũ kỹ chúng tôi
đang liên hệ với một số doanh nghiệp ngoài
thị trấn Thạnh Mỹ để gửi tặng bác thêm một
số nội thất” - trung tá Sơn vui vẻ nói.
Thượng tá Tống Xuân Thu, Chính trị viên
Ban CHQS huyện Đơn Dương cho biết, chính
sách hậu phương quân đội, phong trào “Dân
vận khéo” luôn được Ban CHQS huyện quan
tâm đặc biệt. Thực hiện chủ trương này, nhiều
năm qua, Ban CHQS huyện đã đạt nhiều kết
quả đáng khích lệ, được sự ủng hộ tích cực của
các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Ðây không chỉ mang ý nghĩa to lớn mà còn
thể hiện sự đoàn kết, đùm bọc, thương yêu,
giúp đỡ đồng đội, những người đang tại ngũ
vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Trong năm 2017, Ban CHQS huyện Đơn
Dương đã làm công tác tham mưu cho UBND
huyện cấp đất và vận động các doanh nghiệp,
xây dựng nhà ở cho thương binh hạng 3/4 là bà
Lê Thị Hải Liên (82 tuổi, thị trấn Thạnh Mỹ).
Đảng ủy Ban CHQS đã tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền, phối hợp với các ban, ngành đoàn
thể đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa
tổ chức thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam
anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công
với cách mạng, gia đình chính sách nhân dịp tết.
Ngoài ra, Ban CHQS huyện đã tổ chức làm
công trình đường giao thông nông thôn tại xã
Pró (chiều dài 145 m, rộng 5 m, đổ bê tông
3,5 m, xây mương bằng đá chẻ hai bên); vận
động 2 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường.
Huy động lực lượng thường trực, dự bị động
viên, dân quân, đoàn viên, thanh niên và nhân
dân trực tiếp tham gia xây dựng công trình với
tổng số hơn 1.000 ngày công, trong đó LLVT
tham gia 750 ngày công; chỉ đạo Ban CHQS
cấp xã, thị trấn hằng năm kết hợp huấn luyện,
làm công tác dân vận tại địa phương. Các xã,
thị trấn có ít nhất một công trình tham gia giữ
vững và xây dựng nông thôn mới.
Theo thượng tá Thu, năm 2018, huyện Đơn
Dương có 85 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ
quân sự, trong đó có 40 tân binh được giao
cho Trung đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân
khu 7), 30 tân binh được giao cho Lữ đoàn
Công binh 25, 10 tân binh được giao cho
Trung đoàn Bộ binh 994 - Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh và 5 tân binh được giao cho Công an
tỉnh. Hầu hết số thanh niên trúng tuyển đều
có trình độ học vấn từ THCS trở lên, trong đó
có 4 tân binh là đảng viên. “Để thực hiện tốt
nhất chính sách hậu phương quân đội, ngoài
các hoạt động như đã đề cập ở trên, sắp tới
Đảng ủy Ban CHQS đã tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền tổ chức chuyến thăm hỏi, động
viên tinh thần các chiến sỹ trẻ đóng quân tại
Tây Ninh, Đồng Nai. Chuyến đi có lãnh đạo
huyện Đơn Dương, Ban CHQS, người thân
của các tân binh… Từ đó, giúp các chiến sỹ
an tâm công tác, có thêm động lực phấn đấu,
cống hiến nhiệt huyết, sức trẻ trong thời gian
tham gia quân ngũ” - thượng tá Thu chia sẻ.
C.THÀNH - T.LINH

Lâm Đồng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Xây dựng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành
Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2018) và
42 năm hình thành và phát triển ngành Xây dựng
tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng đã long trọng tổ
chức Lễ kỷ niệm. Đến tham dự có ông Đoàn
Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh; bà Phan Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây
dựng; ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của
tỉnh, các vụ thuộc Bộ Xây dựng; cán bộ, công
chức, viên chức ngành Xây dựng đã nghỉ hưu,
đang làm việc và lãnh đạo các doanh nghiệp
về lĩnh vực xây dựng đóng trên địa bàn tỉnh…
Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Xây dựng Lê
Quang Trung đã ôn lại chặng đường 42 năm
hình thành và phát triển ngành Xây dựng
tỉnh Lâm Đồng (1976-2018); Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Tiến cũng gửi Thư chúc mừng.
Trong Thư, đồng chí Bí thư đánh giá, ghi nhận
những nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
của ngành Xây dựng; đồng thời chỉ đạo thời
gian tới ngành “cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục

nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý
nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, kiến trúc,
trật tự đô thị, hạ tầng kỹ thuật… Đẩy mạnh cải
cách hành chính, cải tiến phương pháp, lề lối
làm việc. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo
đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi đáp ứng ngày
càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ”.
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt ghi nhận
một số thành tích cụ thể của ngành Xây dựng
Lâm Đồng trong 42 năm qua, đặc biệt nhấn
mạnh một số kết quả nổi bật như: tăng trưởng
khoảng 13,5%/năm (cả nước khoảng 8,7%); tỷ
lệ đô thị hóa đạt khoảng 42% (cả nước khoảng
37%); tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung toàn tỉnh
đạt 100% (bằng cả nước); tỷ lệ thu gom chất
thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 87% (cả
nước 85%). Diện tích bình quân nhà ở ở Lâm
Đồng đạt khoảng 24,2m2 sàn/người… Đồng
thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Xây
dựng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp
tục nghiên cứu, chủ động tham mưu cho tỉnh

trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch
phát triển đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm
hình thành và phát triển các đô thị có không gian
kiến trúc hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát huy tốt
lợi thế của địa phương. Tăng cường quản lý các
dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng
công trình, chống thất thoát, lãng phí trong đầu
tư xây dựng cơ bản… Nâng cao chất lượng
công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý
quy hoạch xây dựng. Khẩn trương thẩm định,
đề xuất, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch.
Tăng cường công tác xúc tiến các chương trình
hợp tác với các tổ chức, trường đại học chuyên
ngành có uy tín. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…
Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng
Phan Thị Mỹ Linh cũng ghi nhận sự nỗ lực
của ngành Xây dựng tỉnh Lâm Đồng; đồng
thời mong muốn địa phương tiếp tục phát huy
những lợi thế địa hình, cảnh quan, con người…
của mình để có bước phát triển mạnh trong lĩnh
vực xây dựng… 
MINH ĐẠO

KINH TẾ
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Mở cửa xuất khẩu hoa Đà Lạt

Bài 2: Điều chỉnh toàn diện công nghệ sản xuất

H

iện nay, mỗi năm
Đà Lạt xuất bán 300
nghìn cành hoa sang
thị trường các nước,
chiếm 10% tổng sản lượng hoa
của các vùng nông nghiệp Đà Lạt.
Sản lượng xuất khẩu hoa tăng đều
từ năm 2013 và tăng mạnh trong 3
năm trở lại đây.

Tổ chức mô hình vệ tinh
- liên kết chuỗi
Hiện vùng hoa Đà Lạt có tổng
diện tích canh tác hàng năm khoảng
9.000 ha. Để đạt được sản lượng
xuất khẩu ấn tượng hơn, ngành
Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tính
đến nhiều giải pháp.
Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng,
ngành hoa cần điều chỉnh toàn diện
công nghệ sản xuất để có những bước
đi bền vững ở thị trường xuất khẩu.
Và việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật
theo hướng nông nghiệp công nghệ
cao được thực hiện rộng rãi đến quy
mô hộ gia đình đã góp phần đưa năng
suất, chất lượng hoa Đà Lạt ngày
càng tăng đáp ứng nhu cầu thị trường
trong nước và xuất khẩu.
Nhìn toàn cảnh ngành hoa Đà Lạt
có thể thấy những khó khăn hiển
hiện rất rõ ràng. Yêu cầu tiêu chuẩn
kỹ thuật ngày càng cao của quốc tế
khi gia nhập thị trường chung. Các
nước gia tăng sử dụng rào cản kỹ
thuật để kiểm soát nhập khẩu. Việt
Nam cũng sử dụng hàng rào kỹ thuật
này, gồm: kiểm dịch thực vật, vệ sinh
an toàn thực phẩm... Hệ thống kiểm
soát nhập khẩu của các nước mang
tính phòng ngừa, tức là họ kiểm tra
tại vùng sản xuất để đánh giá an toàn
thực phẩm và kiểm dịch thực vật.
Hiện nay quy mô các hộ sản xuất
hoa tại Đà Lạt trung bình 0,2 đến 0,3
ha, nhìn chung còn nhỏ lẻ, không đủ
đáp ứng số lượng cho những đơn
hàng lớn. Trong khi đó số chuỗi liên
kết sản xuất tiêu thụ hoa còn hạn
chế, mới chỉ có 3 chuỗi liên kết sản
xuất hoa với diện tích 236 ha, tổng
sản lượng 181,8 triệu cành. Vì vậy
sản lượng sản xuất không đủ lớn, độ
ổn định chất lượng, số lượng quanh
năm và độ đồng đều không đảm bảo.
Việc ứng dụng công nghệ vào sản
xuất từng bước được thực hiện đã
cải thiện chất lượng hoa, nhưng đa
số vẫn chưa đạt chuẩn xuất khẩu.
Hiện nay, hoa do người dân sản
xuất chưa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
về mẫu mã, kiểm dịch thực vật và
công nghệ sau thu hoạch. Giống hoa
còn phụ thuộc phần lớn vào giống
nhập nội, nhất là các loại hoa cao
cấp. Thiếu nguồn giống tốt, đáp ứng
được cả về tiêu chuẩn chất lượng và
hình thức cho thị trường xuất khẩu,
là một thách thức rất lớn. Một số
loại đáp ứng nhu cầu thì lại vướng
về vấn đề bản quyền bảo hộ giống.
Từ những khó khăn đã xác định
này, ngành hoa cần phải thay đổi
toàn diện công nghệ sản xuất hoa.
Các doanh nghiệp phải mua bản
quyền về giống hoa, vì hoa phải
có bản quyền giống mới xuất khẩu
được. Hỗ trợ nông hộ liên kết nhập

Trong 5 năm tới, sản lượng hoa xuất khẩu của Đà Lạt sẽ tăng 15% (400 triệu cành/năm), đó là mục tiêu
hướng tới. Do vậy, vấn đề đặt ra cần điều chỉnh toàn diện công nghệ sản xuất để đáp ứng thị trường
xuất khẩu bền vững.

“Để những công ty lớn trên thế
giới mạnh dạn bán giống sang
Việt Nam và tổ chức phương thức
thu phí bản quyền cây giống phù
hợp với điều kiện địa phương cần
sớm có chế tài đối với việc sao
chép giống trái phép bằng cách
nhập tiểu ngạch sau đó nuôi cấy
mô. Nông dân đang cần giống
tốt nhập khẩu nhưng gặp muôn
vàn khó khăn xuất phát từ chính
sách và nạn sao chép giống lậu
khiến các công ty sản xuất giống
uy tín không ngó ngàng đến thị
trường Việt Nam”.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Xử lý hoa cắt cành đúng quy trình để xuất khẩu.

giống, mua bản quyền giống các
hoa mới để tạo các nguồn giống tốt
phục vụ sản xuất. Nghiên cứu thị
trường các nước về thị hiếu, yêu
cầu kỹ thuật, từ đó xây dựng chuỗi
liên kết sản xuất hoa đảm bảo chất
lượng. Trong đó, mỗi khâu đều phải
có tiêu chuẩn phòng ngừa rủi ro, có
thiết bị, chuyên gia để khi hoa xuất
sang các nước đáp ứng được quy
trình tiêu chuẩn của nước đó.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm
S nhấn mạnh, phải thực hiện các
chuỗi liên kết để sản xuất hoa đủ
số lượng và ổn định chất lượng qua
thời gian, đảm bảo độ đồng đều đáp
ứng theo đặt hàng của các thị trường
trong và ngoài nước. Đồng thời,
nâng cao chất lượng hoa thông qua
nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc,
áp dụng công nghệ sau thu hoạch.
Quan trọng nhất là việc xử lý kiểm
dịch thực vật ngay tại cơ sở sản
xuất để giảm thiểu rủi ro khi xuất
khẩu. Thực hiện phát triển nhãn
hiệu chứng nhận “hoa Đà Lạt” bằng
nhiều hình thức như: In tem nhận
diện, quảng bá, xúc tiến thương mại
các sản phẩm hoa đã được kiểm soát
chất lượng theo chuỗi. Ứng dụng
công nghệ sau thu hoạch để kéo dài
tuổi thọ của hoa cắt cành như xử lý
lạnh, xử lý kiểm dịch thực vật và
các chất bảo quản, trong đó đó ưu
tiên sử dụng các chế phẩm sinh học.

Ngành hoa tỉnh Lâm Đồng
đang xây dựng bộ tiêu chuẩn
hoa Đà Lạt, trong đó khuyến
khích các doanh nghiệp quan
tâm đến trao đổi tiêu chuẩn,
quy chuẩn chất lượng nội bộ
và quốc tế, đáp ứng tốt yêu
cầu của thị trường.
Trong quá trình phát triển sản
xuất, các đơn vị sản xuất hoa luôn
phải có biện pháp để quản lý bệnh

Nhân giống nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm.

phát sinh từ đất như nấm, tuyến
trùng, vi khuẩn giúp sản xuất hoa
đảm bảo chất lượng.
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng 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.

Tích tụ ruộng đất
Tiến sĩ Phạm S cho rằng, thay đổi
toàn diện công nghệ sản xuất phải
đi kèm với việc tổ chức sản xuất và
giải quyết các vấn đề lên quan đến
đất đai. Ông cho rằng: “Phải giải
quyết các vấn đề tồn tại về đất đai,
giống và công nghệ sau thu hoạch.
Về đất đai, phải có chính sách tích
tụ về đất đai nhưng vẫn đảm bảo
sinh kế của người dân, như vậy mới
sản xuất đảm bảo chất lượng và số
lượng cho xuất khẩu. Diện tích để
mở rộng không còn nhiều trong
khi nhu cầu xuất khẩu hoa rất lớn.
Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chủ
trương phát triển sản xuất hoa theo
mô hình hạt nhân. Các doanh nghiệp

FDI và doanh nghiệp sản xuất hoa
đang có công nghệ sản xuất - sau
thu hoạch sẽ xây dựng mô hình,
quy trình sản xuất chuẩn mực sau
đó chuyển giao, hợp tác với nông
dân để đưa sản phẩm ra thị trường.
Mô hình hạt nhân cũng là hình thức
tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn với
sự tham gia chặt chẽ của nông dân.
Liên quan đến chuyện cây giống,
được xác định là thách thức lớn
của ngành hoa, tiến sĩ Phạm S nêu
quan điểm: “Nên nhập khẩu những
giống chất lượng từ nước ngoài, đa
dạng hóa chủng loại màu sắc. Hiện
nay các giống hoa trên thị trường
hầu như được nhân tràn lan bằng
nuôi cấy mô. Chất lượng cây giống
không đạt yêu cầu về sạch virus,
trong thời gian tới cần phát triển kỹ
thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng để
cung cấp giống sạch cho sản xuất.
Dự án Himeji có sự điều phối của
tỉnh sẽ triển khai nội dung này”.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Lâm Đồng có ý
kiến rằng: “Cần xóa mù bản quyền
giống”. Ông Sơn cho rằng, không
có kênh thông tin chính thức tầm
quốc gia về giống đã khiến nông
dân bị “mù” thông tin cây giống có

bản quyền quốc tế. Người trồng hoa
hoàn toàn phải tự mò mẫm tìm kiếm
thông tin về cách nhập, nơi bán, hình
thái cây hoa, thời hạn bảo hộ bản
quyền, cách thức hoàn trả chi phí
bản quyền giống. Những thông tin
thuần chuyên môn để nông dân có
thể hiểu, tiếp nhận đã khó đằng này
họ còn phải lần mò tìm kiếm, khó
vô cùng. Có rất nhiều giống hoa hết
hạn bảo hộ bản quyền nhưng nông
dân cũng không có thông tin khiến
nhiều cơ hội phát triển cho ngành
hoa bị bỏ lỡ.
Tỉnh cũng đã có những kiến nghị
đến các cơ quan trung ương liên
quan đến vấn đề cây giống. Chúng
tôi đã kiến nghị phải có kênh thông
tin “xóa mù” về giống bản quyền
cho nông dân để thúc đẩy xuất khẩu
hoa. Nếu không làm sớm, rất dễ xuất
hiện vết đen bản quyền trên bản đồ
kinh doanh hoa thế giới. Hy vọng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn sớm có một kênh chuyên tập
hợp thông tin về giống, trình bày
thành cơ sở dữ liệu theo phương
thức đơn giản để nông dân tiếp cận.
Để những công ty lớn trên thế giới
mạnh dạn bán giống sang Việt Nam
và tổ chức phương thức thu phí bản
quyền cây giống phù hợp với điều
kiện địa phương, ông Sơn cho rằng
cần sớm có chế tài đối với việc sao
chép giống trái phép bằng cách nhập
tiểu ngạch sau đó nuôi cấy mô.
Ông Siebe Van Wijk, Tổng Giám
đốc Công ty TNHH Fresh Studio
Innovations Asia (15 năm trực tiếp
làm việc với nông dân Đà Lạt trong
lĩnh vực nông nghiệp công nghệ
cao) cho rằng: “Giống thực sự là vấn
đề với nông dân Đà Lạt. Nhà nước
phải thông tin nhiều hơn về vấn đề
này, tìm cách kéo gần các công ty
sinh học uy tín trên thế giới lại gần
với nông dân Việt Nam. Khởi điểm
nông nghiệp công nghệ cao của Hà
Lan cũng không thuận lợi hơn Đà
Lạt nhưng chính phủ vừa lo tìm đầu
ra cho nông dân vừa tìm cách kéo
gần các công ty công nghệ sinh học
lại gần nông dân để họ hiểu nhau và
cho ra những bộ giống phù hợp. Kho
thông tin về nông nghiệp công nghệ
cao trên thế giới rất nhiều, có phí
lẫn miễn phí, đừng để người nông
dân mù mờ”.
NGUYỄN NGHĨA - PHƯỚC AN
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CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO

100% thủ tục hành chính
thuộc lĩnh vực tôn giáo
được giải quyết
mà không mất phí

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban
hành Quyết định số 785/QĐ-UBND
công bố danh mục thủ tục hành
chính lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm
quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp
huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng.
Theo đó, trong danh mục có 53
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực
tôn giáo; trong đó, có 12 thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND tỉnh, 23 thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Nội vụ, có 8 thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của UBND cấp huyện và
10 thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Thời hạn giải quyết các thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo
tối đa không quá 60 ngày đối với
UBND tỉnh và Sở Nội vụ, không
quá 25 ngày đối với UBND cấp
huyện và không quá 20 ngày đối với
UBND cấp xã. Trong số 53 thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo,
có 4 thủ tục có thời hạn giải quyết
tối đa 60 ngày; hầu hết được giải
quyết tức thời ngay sau khi cơ quan
chức năng nhận đủ hồ sơ hợp lệ; và
số ít thủ tục còn lại có thời hạn giải
quyết từ 45 ngày trở xuống.
Cũng theo quy định, 100% thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo
được giải quyết mà không mất phí
hay lệ phí.
LHT

Tỷ lệ lao động
thất nghiệp giảm
Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm
Đồng, tỷ lệ lao động thất nghiệp
trong ba tháng đầu năm 2018 là
0,65%, giảm 0,11 % so với cùng kỳ.
Kết quả trên đã nói lên sự nỗ lực
của các cấp ủy, chính quyền và sở
ban ngành trong công tác giải quyết
việc làm tại chỗ của tỉnh như tổ chức
tư vấn, giới thiệu việc làm; các lớp
dạy nghề và chuyển giao khoa học
công nghệ trong lao động sản xuất.
Môi trường kinh doanh được cải
thiện cũng phần nào tạo nên những
điều kiện thuận lợi cho thị trường
lao động.
Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu
vực thành thị là 1%, khu vực nông
thôn là 0,43%; tỷ lệ thiếu việc làm
gần 2,2%, giảm 0,06 điểm phần
trăm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xét
về tình trạng thiếu việc làm thì cả 2
khu vực còn có những bất cập cần
được quan tâm. Nguyên nhân chủ
yếu do nhiều doanh nghiệp gặp khó
khăn phải ngừng hoạt động hoặc
giải thể, lao động khó tìm việc làm
mới, thị trường xuất khẩu lao động
gặp nhiều khó khăn.
Hiện hàng năm, tỉnh đã giải quyết
việc làm bình quân cho 29.000 người
(trong đó xuất khẩu 600 người, tập
trung vào các thị trường Nhật Bản,
Malaysia, Trung Đông, Đài Loan) đạt
chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào
tạo hàng năm đều tăng theo kế hoạch
đề ra.
C.PHONG

Tín hiệu vui sau 15 năm đầu tư phát triển
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đường sá, nhà cửa khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giảm... là những minh chứng sống động cho 15 năm nỗ lực của cả hệ thống chính
trị để mang lại đổi thay trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn đó
những khó khăn, đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo động lực cho đồng bào DTTS vươn lên.

Đồng chí
Nguyễn
Xuân Tiến Ủy viên TW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy
thăm hỏi bà con
DTTS ở thôn K67
xã Đa Quyn,
huyện Đức Trọng.
Ảnh: N.N

Nhiều nguồn lực
đầu tư vào vùng DTTS
Lấy năm 2003 là cột mốc để
xem xét bức tranh toàn cảnh vùng
đồng bào DTTS cho thấy, vào thời
điểm đó, toàn tỉnh có 49 xã, 64
thôn diện đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ
hộ nghèo DTTS chiếm 24% (theo
tiêu chí mới), nhiều hộ đói giáp
hạt; nhiều xã chưa có trường học,
trạm y tế và bác sĩ; tỷ lệ suy dinh
dưỡng ở trẻ em trên 30%, dịch
bệnh thường xuyên xảy ra; giao
thông đến trung tâm nhiều xã phần
lớn chỉ đi được mùa nắng. Tỷ lệ hộ
vùng đồng bào DTTS dùng nước
hợp vệ sinh dưới 50%, tỷ lệ dùng
điện dưới 60%...
Theo đánh giá của bà Nguyễn
Thị Lệ - Ủy viên BTV, Trưởng
Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan
tham mưu cho Thường trực Tỉnh
ủy về công tác dân tộc: Trong 15
năm qua, thực hiện Nghị quyết số
24 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa IX) về công tác dân
tộc, bằng nhiều nguồn lực, Lâm
Đồng đã tập trung đầu tư phát triển
toàn diện vùng đồng bào DTTS.
Cụ thể, trong thực hiện phân bổ
các nguồn vốn đầu tư phát triển
vùng đồng bào DTTS, Chương
trình 135 có tổng vốn đầu tư trên
97 tỷ đồng tập trung cho các xã
đặc biệt khó khăn (khu vực III),
thôn đặc biệt khó khăn. Chương
trình 134 với tổng vốn đầu tư
trên 78 tỷ đồng để xóa 15 ngàn
căn nhà tạm; cấp đất sản xuất cho
đồng bào dân tộc thiểu số ở những
nơi còn quỹ đất, khai hoang phục
hóa, thu hồi đất từ những dự án
không có hiệu quả để giao cho
đồng bào DTTS nghèo thiếu đất;
tổ chức đào tạo nghề, chuyển đổi
sang hình thức chăn nuôi, xuất
khẩu lao động… Chương trình
các mặt hàng chính sách miền
núi (Chương trình 168), hàng cấp

không thu tiền, với trên 134 ngàn
khẩu được hỗ trợ. Các chương
trình cho vay vốn, chương trình
hỗ trợ học sinh, sinh viên, chính
sách đối với người có uy tín trong
vùng dân tộc thiểu số... cũng được
thực hiện với hàng trăm tỷ đồng
trong vòng 15 năm.
Đặc biệt, trong công tác giảm
nghèo, Lâm Đồng đã tập trung
nguồn vốn, lồng ghép với các
chương trình, dự án phát triển kinh
tế - xã hội trên địa bàn để xây dựng
công trình hạ tầng thiết yếu, xóa
nhà tạm, giải quyết đất sản xuất
cho hộ đồng bào DTTS còn thiếu
đất. Tổ chức hướng dẫn cho hộ
nghèo cách làm ăn, hỗ trợ giống
cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ vốn và
cho vay vốn ưu đãi để phát triển
sản xuất; hỗ trợ học phí, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho người nghèo…
Ngoài 8 xã thuộc huyện Đam
Rông được đầu tư theo chương
trình của Trung ương, Lâm Đồng
đã xây dựng Đề án giảm nghèo
nhanh và bền vững cho 29 xã và
97 thôn có tỷ lệ hộ nghèo trên 30%
để tạo điều kiện thực hiện tốt hơn
công tác giảm nghèo vùng DTTS.

Tình hình kinh tế - xã hội
vùng đồng bào DTTS đã
có nhiều chuyển biến tích
cực, kinh tế hàng hóa
từng bước hình thành và
phát triển; đời sống vật
chất và tinh thần của đa
số đồng bào DTTS dần
được ổn định và từng
bước cải thiện.
Sau 15 năm, số hộ nghèo đồng
bào DTTS giảm đáng kể, hộ giàu
tăng lên hàng năm. Đến cuối năm
2017, giảm còn 12,2%, không còn

hộ đói; 100% số xã có điện lưới
quốc gia, trên 70% số hộ đồng bào
DTTS được dùng điện; 100% số
xã có đường ô tô đến trung tâm xã
đi được cả hai mùa khô và mùa
mưa, nhiều xã vùng sâu, vùng xa
đã có đường bê tông nhựa...

Còn không ít
bất cập nảy sinh
Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát
của Ban Dân vận Tỉnh ủy, công tác
giảm nghèo chưa thật sự bền vững;
tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo bình
quân còn ở mức cao. Sản xuất còn
gặp nhiều khó khăn nên thu nhập
bình quân đầu người trong vùng
đồng bào DTTS còn thấp.
Lý giải về điều này, Ban Dân tộc
tỉnh - Cơ quan trực tiếp tham mưu
cho UBND tỉnh về việc thực hiện
các chương trình đầu tư vào vùng
DTTS cho rằng: Nhìn chung, hiện
nay nguồn vốn đầu tư cho vùng
DTTS còn dàn trải, chưa tập trung,
hiệu quả đầu tư chưa cao. Công tác
quản lý các chương trình đầu tư
cho các xã đặc biệt khó khăn còn
hạn chế; chưa lồng ghép tốt giữa
các chương trình đầu tư cùng địa
bàn, cùng đối tượng thụ hưởng. Cơ
cấu vốn đầu tư chưa hợp lý, chủ
yếu là dành cho xây dựng cơ sở
hạ tầng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp
cho sản xuất ít, dẫn đến sản xuất
chậm phát triển, thu nhập thấp.
Bên cạnh đó, tại các địa phương
còn tồn tại nhiều khó khăn khác
nhau. Tại huyện Lạc Dương, ông
Trần Công Chánh - Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy cho biết:
Vùng đồng bào DTTS tại địa
phương tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu
nhập thấp; tư tưởng trông chờ ỷ lại
vẫn còn tồn tại trong một bộ phận
người dân... Nguyên nhân chủ yếu
là do một bộ phận người dân còn
thiếu đất sản xuất, vốn, khoa học
kỹ thuật và thiếu đầu ra cho sản

phẩm; sự vào cuộc của một số cấp
ủy, chính quyền và ban, ngành,
đoàn thể chưa quyết liệt, tinh thần
trách nhiệm chưa cao.
Riêng tại huyện nghèo Đam
Rông, ông Trần Minh Thức - Bí
thư Huyện ủy Đam Rông bày tỏ:
Trong khi huyện vẫn đang là huyện
nghèo, việc định canh định cư, xóa
đói giảm nghèo, ổn định đời sống
cho người dân tại chỗ gặp nhiều
khó khăn thì còn chịu nhiều ảnh
hưởng bởi luồng dân di cư tự do
từ các tỉnh phía Bắc vào. Từ trước
khi thành lập huyện cho đến nay đã
có 1.323 hộ với 6.670 khẩu di cư
vào, chủ yếu là đồng bào các DTTS
Mông, Dao, Tày, Nùng. Họ sống
thành từng nhóm rải rác trong rừng
sâu nên gây khó khăn cho công tác
quản lý xã hội, phá vỡ kế hoạch,
quy hoạch, ảnh hưởng không nhỏ
đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.
Tại Hội nghị tổng kết 15 năm
thực hiện Nghị quyết số 24 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa IX) về công tác dân tộc,
đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
nhấn mạnh: Nguồn vốn đầu tư
vào vùng đồng bào DTTS trên địa
bàn tỉnh rất nhiều, có những địa
phương được đầu tư từ sớm, song
sự phát triển vẫn không được như
kỳ vọng. Trên cơ sở đó, Bí thư
Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên
quan, cũng như các địa phương
cần xác định mục tiêu cụ thể có
tính khả thi thiết thực trong vùng
đồng bào DTTS đến năm 2025.
Rà soát lại các dự án đầu tư vào
vùng DTTS để có sự điều chỉnh
đầu tư có trọng tâm, trọng điểm,
tránh đầu tư giàn trải đẩy nhanh
quyết tâm thu hẹp khoảng cách
giữa vùng đồng bào DTTS với
các vùng khác.
N. NGÀ
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Phát huy tinh thần đoàn kết của thanh niên nông thôn
Với phương châm đi lên từ
những việc làm nhỏ nhưng
thiết thực, ý nghĩa, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh xã Quảng Trị là
một trong những đơn vị đi đầu
trong những hoạt động, phong
trào ở Đạ Tẻh.

Đ

ồng chí Phùng Minh
Đức, Bí thư Huyện Đoàn
Đạ Tẻh khẳng định với
chúng tôi như thế. Dù
không có nhiều thuận lợi về điều
kiện kinh tế - xã hội, đời sống người
dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng
riêng với phong trào hoạt động của
thanh, thiếu niên, Đoàn xã Quảng
Trị vẫn luôn là đơn vị vững mạnh,
tiên phong.
Quảng Trị là xã khó khăn của
huyện Đạ Tẻh, gồm 7 thôn. Hiện
nay, đoàn xã có 9 chi đoàn cơ sở
(7 chi đoàn thôn, 1 chi đoàn trường
học, và 1 chi đoàn Dân quân cơ
động) với tổng số 124 đoàn viên.
Đây cũng là lực lượng tích cực
hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước;
tuyên truyền, vận động và đưa các
chủ trương, chính sách đó vào cuộc
sống, đến với các tầng lớp nhân dân.
Chính vì vậy mà nhiều năm liền,
Đoàn xã đã được Đảng ủy, chính
quyền đánh giá cao về khả năng
quản lý tổ chức các hoạt động phong
trào thanh niên tại cơ sở.
Để tăng tính đoàn kết, các chi
đoàn thường xuyên tổ chức sinh
hoạt theo 3 cụm. Năm nay, Ban

Đoàn viên, thanh niên xã Quảng Trị biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội tòng quân năm 2018. Ảnh: H.T

Chấp hành đoàn xã đang chuẩn bị
lên kế hoạch cho các hoạt động sinh
hoạt trong 3 tháng hè với phương
châm đổi mới về hình thức, sáng
tạo trong nội dung. Thay vì tổ chức
giải bóng đá, văn nghệ quần chúng
như các năm trước thì năm nay sẽ có
những hình thức sáng tạo hơn như
tổ chức thi cắm trại, chơi trò chơi
dân gian, hội chợ ẩm thực... giữa
các chi đoàn.
“Như thế sẽ thu hút đông đảo các
em cả nam, nữ ở mọi lứa tuổi tham
gia. Kinh phí cho các hoạt động
Đoàn còn nhiều hạn chế, tổ chức hội
thi ẩm thực, cắm trại sẽ kích thích
tinh thần sáng tạo của các bạn thanh
niên, thiếu nhi, vừa nhận được sự

ủng hộ của phụ huynh, người dân
trên địa bàn... Chúng tôi luôn tìm
cách đổi mới các hình thức để từ đó
tạo sức hấp dẫn, thu hút đoàn viên,
thanh niên”, anh Lã Bá Oai - Bí thư
Đoàn xã cho biết.
Năm 2017, Đoàn xã đã phối hợp
Trung tâm Học tập cộng đồng xã mở
lớp dạy đàn guitar miễn phí cho 15
đoàn viên, thanh niên trong xã vào
3 tháng hè hàng năm, góp phần thúc
đẩy phong trào văn hóa văn nghệ ở
địa phương. Từ đây đã có một số
bạn tự mày mò, trau dồi khả năng
chơi guitar, làm phong phú thêm
đời sống tinh thần của thanh niên ở
vùng nông thôn.
Thực hiện Nghị quyết liên tịch

giữa Công an và Đoàn Thanh niên
về chương trình quốc gia phòng
chống tội phạm, mỗi năm, Đoàn
xã phối hợp với lực lượng công an
nhận cảm hóa, giáo dục 3 - 5 thanh
niên. Họ chủ yếu là những người
trẻ tuổi với suy nghĩ còn bồng bột,
thường xuyên tụ tập gây mất an
ninh trật tự ở địa phương. Qua thời
gian, rất nhiều thanh niên đã tiến
bộ, nỗ lực xây dựng phong trào ở
địa phương. Chàng trai trẻ Đinh
Viết Mạnh (Thôn 4) là một trong số
đó. Mạnh trước đây bỏ học sớm, bị
bạn bè rủ rê tụ tập, đánh nhau. Từ
khi được kêu gọi tham gia vào các
hoạt động, Mạnh dường như bỏ hẳn
thói quen cũ, tích cực tham gia các

hoạt động ở thôn. Hiện nay, Mạnh
cũng chính là thành viên rất tích
cực trong việc khuyên bảo, cảm
hóa những bạn trẻ đang đi vào sai
lầm như mình trước đây.
Cũng như một số nơi khác, phần
lớn thanh niên ở Quảng Trị đều đi
làm ăn xa ở các thành phố lớn như
TP HCM, Biên Hòa... chỉ một số ít
ở lại địa phương phụ giúp cha mẹ,
phát triển kinh tế gia đình. Đoàn
xã cũng tổ chức tham quan mô
hình trồng sầu riêng và dâu tằm ở
xã lân cận để khuyến khích các mô
hình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi. Một số bạn trẻ
đã vận động gia đình chuyển đổi
từ cây điều lâu năm sang trồng dâu
nuôi tằm, bước đầu có được kết quả
tốt, đem lại thu nhập ổn định.
“Khó khăn lớn nhất bây giờ là
tìm một hướng đi mới để cho thanh
niên ở địa phương phát triển kinh
tế, vươn lên làm giàu. Mọi người
vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau
như đổi công, trao đổi kinh nghiệm
sản xuất, tham gia vào tổ hợp tác
cùng với nông dân… Nguồn vốn
để thực hiện chuyển đổi giống cây
trồng, vật nuôi mới cũng là một
trong những thách thức mà nhiều
thanh niên đang phải đối mặt”, anh
Đức cho biết thêm.
Với những nỗ lực và đóng góp
của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh xã Quảng Trị là một trong số
các tập thể được Tỉnh Đoàn đề xuất
khen thưởng trong Hội nghị sơ kết
2 năm thực hiện “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
HỒNG THẮM

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”
“

H

ội Thánh Đức Chúa Trời”
chưa được công nhận là tổ
chức hoạt động tôn giáo
ở nước ta, nhưng đến nay tổ chức
này đã xuất hiện tại hơn 20 tỉnh,
thành phố với hàng ngàn người
tham gia. Các giáo lý, giảng đạo
của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”
mang tính chất tà đạo, có biểu hiện
mê tín dị đoan.
Đáng báo động, nhiều đối tượng
đứng đầu trong tổ chức tà đạo này đã
lợi dụng giáo lý, tự do tín ngưỡng, tôn
giáo và dùng những thủ đoạn tinh vi,
nguy hiểm nhằm lôi kéo nhiều người
tham gia, trục lợi cá nhân.
Các đối tượng được xem là chủ
chốt trong “Hội Thánh Đức Chúa
Trời” thường lợi dụng danh nghĩa
mở các văn phòng đại diện, thành
lập công ty, buôn bán hàng đa cấp,
trung tâm từ thiện, nhân đạo trá
hình... với mục đích là tuyên truyền,
phát triển tổ chức.
Phản ứng trước hoạt động tôn giáo
trái pháp luật, mê tín dị đoan của tổ
chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời”,
ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban
Ban Tôn giáo Chính phủ, nêu rõ:
Nhà nước Việt Nam tôn trọng và
bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của
mọi người nhưng cũng nghiêm cấm
các hành vi vi phạm quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự
an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm

Thời gian qua, dư luận hết sức phẫn nộ về tình trạng hoạt động bất hợp pháp của các nhóm đối
tượng tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia hoạt động “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên, tại
Lâm Đồng chưa có biểu hiện phức tạp.
thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài
sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm
của người khác”.
Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ
quan chức năng liên quan từ Trung
ương đến địa phương luôn quan tâm,
chú ý tới các hoạt động của tổ chức
mang tên “Hội Thánh Đức Chúa
Trời” và đã có hướng dẫn, chỉ đạo
kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp
luật đối với những cá nhân có hành vi
vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo
đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức
khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm
danh dự, nhân phẩm của người khác
theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính

phủ cũng kêu gọi quần chúng nhân
dân nâng cao nhận thức và cảnh giác
đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo
bằng vật chất và những lời tuyên
truyền lừa đảo về ngày tận thế, về
sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng
việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện
thực, từ bỏ gia đình, công việc... Vì
vậy, các biểu hiện cực đoan mà báo
chí phản ánh vừa qua liên quan đến
tổ chức mang tên “Hội Thánh Đức
Chúa Trời” cần được phân biệt với
các nhóm Tin Lành khác có tên gọi
tương tự, tránh đánh đồng với các
tổ chức Tin Lành nói chung.
Ông Lê Minh An - Phó Ban Tôn
giáo, Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết:
Qua thống kê tính đến cuối năm

Qua thống kê tính đến cuối năm 2017, những người hoạt
động theo nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời” ở Lâm Đồng có
khoảng 150 người, tập trung ở Đà Lạt, Bảo Lộc, Di Linh, Lâm
Hà. Tuy nhiên, qua theo dõi nắm tình hình tại địa phương,
đến nay chưa phát hiện có biểu hiện gì bất thường như ở
một số tỉnh, thành khác mà báo chí nêu như trục lợi, đập bỏ
bàn thờ, từ chối gia đình, bỏ nhà đi, bán tài sản... Lâm Đồng
chưa có biểu hiện phức tạp.

Ông Lê Minh An - Phó Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết.

2017, những người hoạt động theo
nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời”
ở Lâm Đồng có khoảng 150 người,
tập trung ở Đà Lạt, Bảo Lộc, Di
Linh, Lâm Hà. Tuy nhiên, qua theo
dõi nắm tình hình tại địa phương,
đến nay chưa phát hiện có biểu hiện
gì bất thường như ở một số tỉnh,
thành khác mà báo chí nêu như trục
lợi, đập bỏ bàn thờ, từ chối gia đình,
bỏ nhà đi, bán tài sản... Lâm Đồng
chưa có biểu hiện phức tạp.
Về phía các ngành chức năng của
tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ cũng
đang tiến hành rà soát, thống kê lại
các đối tượng, nắm bắt tình hình này.
Tăng cường công tác quản lý chặt
chẽ hơn để đảm bảo các hoạt động
tôn giáo tuân thủ đúng pháp luật.
Cũng theo nhận định của Phó Ban
Tôn giáo Lâm Đồng, vừa qua, thông
tin từ báo chí và các trang mạng xã
hội cho thấy các nhóm hoạt động
“Hội Thánh Đức Chúa Trời” là vi
phạm pháp luật, tự tuyên truyền,
giảng đạo ngoài các cơ sở tôn giáo.
Vi phạm điều 5 Luật Tín ngưỡng
Tôn giáo Việt Nam về phân biệt
đối xử, mua chuộc, ép buộc, cản trở
người khác theo hoặc không theo

tôn giáo nào đó. Xâm phạm quốc
phòng - an ninh, trật tự an toàn xã
hội, môi trường. Xâm hại đạo đức xã
hội, xâm hại đến sức khỏe, tài sản,
nhân phẩm của người khác, đi lệch
chuẩn đạo đức xã hội của dân tộc ta.
Sở Nội vụ Lâm Đồng đã có văn
bản yêu cầu các phòng nội vụ,
UBND các huyện, thành phố thống
kê rà soát các điểm, nhóm đã được
cấp đăng ký hoạt động, đánh giá,
nắm tình hình sinh hoạt tôn giáo để
có biện pháp phòng ngừa, gỡ rối, xử
lý nếu có biểu hiện vi phạm. Vấn
đề này đòi hỏi sự quan tâm của cả
hệ thống chính trị, MTTQ các cấp
và các đoàn thể tăng cường tuyên
truyền, vận động hội viên, đoàn
viên để quần chúng hiểu rõ những
tiêu cực của hội thánh này để không
nghe, không tin và không theo. Nhất
là tại các trường học cần tăng cường
quản lý học sinh, sinh viên, khuyến
cáo các gia đình cần quan tâm đến
người thân, các thành viên trong
gia đình mình. Vì hội thánh này lợi
dụng mọi lứa tuổi, mọi đối tượng
để lôi kéo, kích động, mua chuộc.
Đồng thời, khuyến cáo bà con khi
có biểu hiện bất thường trong cộng
đồng dân cư liên quan đến “Hội
Thánh Đức Chúa Trời” thì cần thông
tin ngay cho chính quyền, công an
phường, xã, thị trấn được biết.
NGUYỆT THU
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Nâng cao khả năng tiếp cận
thông tin bảo vệ môi trường
cho doanh nghiệp
Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp
tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi tọa
đàm về nhu cầu và khả năng tiếp cận
thông tin bảo vệ môi trường của doanh
nghiệp, với sự tham gia của một số sở,
ngành và 14 doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, có thể xác lập theo ngành
kinh doanh, địa bàn, nhóm doanh
nghiệp thương mại dịch vụ, nhóm
doanh nghiệp sản xuất chế biến… với
đối tượng chính là nguồn thải, tải lượng,
tần suất đánh giá tác động môi trường
(rắn, lỏng, khí, tiếng ồn, sức khỏe). Nhu
cầu tiếp cận gồm: dữ liệu, thông số kỹ
thuật được cập nhật minh bạch về mức
độ ô nhiễm nguồn nước, vùng, đất canh
tác, khai thác, san lấp, nhà máy chế
biến, chất thải khu công nghiệp…
Một thực trạng khác được đề cập,
đó là chế độ báo cáo hiện vẫn chưa có
cổng thông tin hoặc công cụ kết nối,
cập nhật dữ liệu cần thiết, nếu doanh
nghiệp chủ động đầu tư dụng cụ quan
trắc tự động để kiểm soát, cập nhật báo
cáo dữ liệu nhưng không có link để
kết nối với cơ quan nhà nước… do đó
việc thu thập khai thác thông tin bảo
vệ môi trường chịu nhiều bất cập hạn
chế so với doanh nghiệp ASEAN được
trợ giúp.
Từ đó, các doanh nghiệp đề xuất cần
có lộ trình chuyển đổi phù hợp cho
nông hộ chuyển đổi lên doanh nghiệp,
trẻ hóa năng lực tiếp cận công nghệ
dịch vụ dùng chung bảo vệ môi trường
của cơ quan chuyên trách về môi trường
100% vồn nhà nước, ngoài nhà nước thì
cần có những chính sách khuyến khích
xã hội hóa các hoạt động định kỳ bảo vệ
môi trường tại địa bàn và tranh thủ sự
hợp tác, trợ giúp từ các tổ chức NGO và
các chuyên gia quốc tế. D.THƯƠNG

DI LINH: Tập huấn công tác

phòng cháy chữa cháy

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa
cháy và Cứu hộ cứu nạn số 2 (trụ sở
tại TP Bảo Lộc) phối hợp với UBND
huyện Di Linh vừa tổ chức lớp tập huấn
nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa
cháy cho lực lượng dân phòng và lực
lượng chữa cháy cơ sở trên địa bàn
huyện Di Linh cho hơn 150 học viên.
Tại đây, các học viên được cán bộ
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
và Cứu hộ cứu nạn số 2 phổ biến một
số nội dung về phòng cháy chữa cháy
như: Luật Phòng cháy chữa cháy; các
nghị định, thông tư liên quan; khái niệm
cơ bản về cháy nổ; những biểu hiện
đặc trưng của sự cháy; các yếu tố hình
thành sự cháy; quá trình phát triển của
đám cháy... Ngoài ra, các học viên còn
được hướng dẫn các biện pháp phòng
cháy ở khu dân cư; cách sử dụng điện,
gas trong nhà an toàn; cách sử dụng,
bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện
chữa cháy được trang bị tại cơ quan,
đơn vị. Bên cạnh đó, cán bộ Phòng
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu
hộ cứu nạn số 2 cũng hướng dẫn các
học viên trực tiếp thực hành tư thế chữa
cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay,
triển khai đội hình máy bơm chữa cháy
và thực hiện công tác cứu nạn khi xảy
ra cháy nổ...

T.ĐỒNG

Nỗ lực thực hiện các khoản thu
từ đất nhà

N

ăm 2018, dự toán tổng
các khoản thu từ đất
của tỉnh Lâm Đồng là
850 tỷ đồng; trong đó, thu từ
sử dụng đất là 586 tỷ đồng, thu
tiền thuê đất/thuê mặt nước là
222 tỷ đồng, thu tiền bán nhà
thuộc sở hữu nhà nước là 42 tỷ
đồng. Nếu giữ được tiến độ thu
như hiện nay, thì chỉ tiêu này
sẽ được hoàn thành vào cuối
năm. Tuy nhiên, có nhiều vấn
đề khiến các khoản thu từ đất
nhà gặp khó khăn.
Xét về số thu từ sử dụng đất,
do đặc thù tại tỉnh Lâm Đồng,
các huyện đều thuộc diện đặc
biệt khó khăn được miễn 100%
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
(SDĐPNN) trong hạn mức; thành
phố Bảo Lộc được giảm 50%
thuế SDĐPNN trong hạn mức.
Mặt khác, nhiều hộ đã nộp thuế
SDĐPNN cho nhiều năm, nên số
thu các năm sau giảm dần, do vậy
kết quả thu giảm.
Đồng thời, thực hiện Luật số
106/2016/QH13 ngày 6/4/2016
sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật thuế GTGT, Luật thuế
TTĐB và Luật Quản lý thuế...
từ năm 2016 miễn thuế đối với
hộ gia đình, cá nhân có số thuế
SDĐPNN phải nộp hằng năm
từ 50 ngàn đồng trở xuống, nên
loại thuế này tính chung cả tỉnh
giảm khoảng 1,38 tỷ đồng/năm.
Thuế SDĐPNN tập trung thu
tại thành phố Đà Lạt và thành
phố từ năm 2012 thường phát
động hẳn một ngày hội thu thuế
SDĐPNN để kêu gọi cộng đồng
dân cư tập trung vào loại thuế
này. Nhưng, tính đến hết tháng
4, tỷ lệ thực hiện trên toàn tỉnh
mới đạt 55% dự toán năm 2018.

Trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng, các đơn vị thuê đất
chủ yếu tập trung ở thành
phố Đà Lạt và Bảo Lộc,
còn các huyện đa số đang
trong thời gian miễn giảm,
hoặc ưu đãi đầu tư nên số
thu không đáng kể.
Tỉnh Lâm Đồng cũng chủ
trương khuyến khích các doanh

Tính đến hết tháng 4/2018, tổng thu các khoản từ đất nhà trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần
277,5 tỷ đồng, bằng 33% dự toán địa phương; trong đó, thu tiền sử dụng đất được gần 195,3
tỷ đồng, thu tiền thuê đất trong nước đạt hơn 66,3 tỷ đồng, thu tiền bán nhà gần 16 tỷ đồng.
Đây là kết quả của sự phối hợp từ nhiều giải pháp thu của ngành Thuế.

Nhiều thay đổi về đơn giá và chính sách miễn giảm tiền thuê đất từ năm 2016. Ảnh: Lê Hoa

nghiệp nộp tiền thuê đất một lần
thay vì hằng năm, và, bình quân
một năm có khoảng 20 doanh
nghiệp nộp tiền thuê đất với số
tiền khoảng 20 tỷ đồng/năm,
nên dự đoán số thu từ tiền thuê
đất gặp khó khăn.
Mặc dù, các Chi cục Thuế xây
dựng kế hoạch thu từng tháng,
quý và cả năm để tham mưu cho
UBND huyện, thành phố phân
công, chỉ đạo các phòng, ban
có liên quan lập kế hoạch triển
khai đúng lộ trình đã được phê
duyệt; đồng thời, tổ chức đấu
giá, thu tiền sử dụng đất, tiền
bán nhà thuộc sở hữu nhà nước,
tiền thuê đất... nhưng, mục tiêu
đạt và vượt dự toán giao trong
quý II, hoặc phấn đấu lũy kế 6
tháng đầu năm đạt trên 48% dự
toán năm 2018 còn rất vất vả.
Để khắc phục khó khăn này,
ngành Thuế phối hợp với ngành
Tài nguyên - Môi trường tìm
nhiều giải pháp khắc phục. Cụ
thể, đối với đấu giá đất, tại các
khu vực đã được UBND tỉnh
phê duyệt giá khởi điểm, Chi
cục Thuế các huyện thị phối hợp
các phòng, ban chuyên môn đề

xuất lập kế hoạch phân kỳ đấu
giá cụ thể cho từng lô, thửa đất
báo cáo UBND huyện, thành phố
và thông báo rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng
để tổ chức đấu giá giao quyền sử
dụng đất đúng quy định, thu kịp
thời tiền sử dụng đất vào NSNN.
Rà soát hồ sơ kê khai tiền thuê
đất và lập bộ tiền thuê đất năm
2018 để thông báo lần 1, đôn đốc
thu nộp trong tháng 4; đối với các
đơn vị chưa kê khai hoặc tạm kê
khai (giá thuê đất tạm tính), đến
thời hạn điều chỉnh đơn giá thuê
đất thì yêu cầu các đơn vị kê khai
hoặc kê khai bổ sung theo đúng
quy định.
Tại Hội nghị chuyên đề về
công tác quản lý các khoản
thu từ đất, giữa Cục Thuế Lâm
Đồng với Sở Tài nguyên - Môi
trường và Sở Kế hoạch - Đầu
tư, kết luận, để hoàn thành công
tác quản lý các khoản thu từ đất,
cũng đưa ra các nội dung cần
chú ý, như: Tiền thuê đất, thuê
mặt nước thay vì nộp hằng năm,
có thể chuyển sang nộp một lần
cho cả thời gian thuê. Hội đồng
thẩm định hồ sơ tính tiền cấp

quyền khai thác khoáng sản
tổng hợp các vướng mắc của các
doanh nghiệp khai thác khoáng
sản liên quan đến đất rừng, đất
có dự án, đất bị thu hồi diện
tích… để cùng doanh nghiệp
tìm cách tháo gỡ.
Các trường hợp thuê nhà,
nhưng chưa hoàn chỉnh hồ sơ
thuê đất, hoặc trước đây được
giao đất không thu tiền sử dụng
đất nay phải chuyển qua thuê và
phải nộp tiền thuê đất sẽ nhận
quyết định cho thuê đất trong
thời gian tới. Đối với các trường
hợp, doanh nghiệp đã ứng trước
tiền đền bù giải phóng mặt bằng
được trừ vào tiền thuê đất, thuê
mặt nước, phải lập hồ sơ, chứng
từ để được trừ số tiền mà doanh
nghiệp ứng trước vào tiền thuê
đất, thuê mặt nước.
Các trường hợp đã hết thời gian
ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt
nước (5 năm) sẽ được xác định lại
đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.
Các trường hợp gia hạn, nợ đọng
sẽ được yêu cầu thực hiện nghĩa
vụ tài chính hoặc xem xét thu hồi
dự án…
LÊ HOA

Tăng cường công tác quản lý nhà nước với hoạt động bưu chính, viễn thông
Ông Nguyễn Viết Vân Giám đốc Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
cho biết, đơn vị vừa kiểm tra
kết quả hoạt động quý I và
kế hoạch triển khai công tác
quý II năm 2018 đối với lĩnh
vực bưu chính, viễn thông và
truyền hình cáp trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, trong quý I năm
2018, doanh thu bưu chính viễn
thông ước đạt 690 tỷ đồng, nộp

ngân sách địa phương 34 tỷ
đồng. Tổng số thuê bao điện
thoại toàn tỉnh là 1.367.560
thuê bao (trong đó: phát triển
mới: 141.917 thuê bao; giảm:
210.178 thuê bao), tổng số thuê
bao Internet 233.069 thuê bao,
tổng số trạm BTS: 1.511 trạm,
phát hành báo chí ước đạt 2,4
triệu tờ/ cuốn.
Về nhiệm vụ trong thời gian
tới, Sở Thông tin và Truyền
thông tiếp tục tăng cường công

tác quản lý nhà nước về hoạt
động bưu chính viễn thông
trên địa bàn; hướng dẫn, triển
khai các văn bản quy phạm
pháp luật của Nhà nước liên
quan đến dịch vụ bưu chính,
viễn thông và truyền hình cáp.
Đồng thời, tiếp tục triển khai
thực hiện chỉnh trang, gắn
gông, cùm, căng gọn, bó buộc
cáp viễn thông, cáp truyền
hình để đảm bảo mỹ quan trên
địa bàn tỉnh.

Đề nghị các doanh nghiệp
viễn thông thực hiện sử dụng
chung cơ sở hạ tầng trạm thu
phát sóng thông tin di động và
chuyển đổi sang trạm thân thiện
môi trường một số vị trí trung
tâm thành phố Đà Lạt; tiến
hành khảo sát thực tế và phối
hợp với các đơn vị xây dựng
kế hoạch triển khai thí điểm
ngầm hóa cáp trên một số tuyến
đường tại thành phố Đà Lạt.
DIỄM THƯƠNG
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Khẩn trương hoàn thiện công tác bảo vệ
môi trường tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt

N

hư báo Lâm Đồng đã
phản ánh, Nhà máy xử
lý chất thải rắn thành phố
Đà Lạt vận hành từ năm 2015,
nhưng đến nay vẫn chưa đầu tư
hoàn thiện công nghệ, thiết bị,
dây chuyền xử lý rác; các công
trình, biện pháp bảo vệ môi
trường (BVMT) chưa được xây
dựng đầy đủ, công tác BVMT
còn nhiều sai phạm; chưa ổn định
bộ máy quản lý... Thời gian qua,
UBND tỉnh đã ban hành nhiều
văn bản đôn đốc, yêu cầu thực
hiện nhưng chủ đầu tư vẫn chưa
thực hiện đầy đủ, làm ảnh hưởng
đến việc xử lý rác và công tác
BVMT của địa phương.
Qua đó, UBND tỉnh tiếp tục
chỉ đạo Sở TN&MT khẩn trương
thực hiện nội dung chỉ đạo tại
Văn bản số 1529/UBND-MT
ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh;
đồng thời, có phương pháp làm
việc khoa học để triển khai thực
hiện đạt hiệu quả cao nhất, nhằm
hạn chế chi phí, nhân lực, giảm
thời gian thực hiện... và tiếp tục
tạo điều kiện để nhà máy hoạt
động bình thường. Mặt khác,
giao Sở Khoa học và Công nghệ
khẩn trương thẩm định công
nghệ xử lý rác tại Nhà máy xử lý
chất thải rắn thành phố Đà Lạt;
đánh giá năng lực xử lý rác của
nhà máy ở thời điểm hiện tại và
tương lai nhằm đảm bảo xử lý
hết khối lượng rác thải phát sinh
hàng ngày của thành phố Đà Lạt
và vùng phụ cận (khoảng 200
tấn/ngày đêm).
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tiếp
tục rà soát, xác định các hạng
mục, công trình mà chủ đầu tư
đã đầu tư, xây dựng so với hồ sơ
dự án đầu tư và các văn bản mà
UBND tỉnh đã chỉ đạo trước đây.

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S tại Văn bản số 2441 đến các sở liên
quan, UBND thành phố Đà Lạt và Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh (chủ đầu tư Nhà máy
xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt).

Tại khuôn viên
nhà máy, cơ quan
Công an tỉnh
đã phát hiện quả
tang hơn 30 ngàn
tấn rác chưa phân
loại, xử lý chôn lấp
(ảnh chụp ngày
13/3/2018).
Ảnh: M.Đ

Tổ chức nghiệm thu các hạng
mục, công trình mà chủ đầu tư đã
hoàn thành việc đầu tư xây dựng
theo đúng quy định. Chủ trì, phối
hợp với các sở, ngành chức năng,
địa phương liên quan xây dựng
định mức xử lý rác thải theo từng
công nghệ xử lý để làm cơ sở
cho việc tính toán, xác định giá
xử lý rác trên địa bàn tỉnh. Riêng
UBND thành phố Đà Lạt thường
xuyên theo dõi, giám sát việc xử
lý rác của nhà máy; kiểm soát
khối lượng rác nhập vào nhà máy
và đảm bảo rác phải được xử lý
triệt để theo đúng quy trình, công
nghệ xử lý, không để ảnh hưởng
đến môi trường, sinh thái trong

Tiếp tục tập trung có hiệu quả về quản lý bảo vệ rừng
và đất lâm nghiệp
Đây là nội dung Văn bản vừa
được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng Phạm S ký (số 2547/UBNDLN, ngày 2/5). Được biết, thời gian
qua, công tác quản lý bảo vệ rừng
(QLBVR) đã có những chuyển biến
tích cực, số vụ vi phạm giảm 19%
so với cùng kỳ năm 2017, không
xảy ra cháy rừng quy mô lớn, thiệt
hại về tài nguyên rừng do cháy rừng
giảm…; tuy nhiên, diện tích rừng
thiệt hại tăng 52%, lâm sản thiệt hại
do phá rừng tăng 191%, vi phạm
quy định về QLBVR tiếp tục diễn
biến phức tạp… Vì vậy, UBND tỉnh
chỉ đạo các sở, ban, ngành đơn vị
liên quan thuộc tỉnh, UBND huyện,
thành phố và các đơn vị chủ rừng
tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết
liệt có hiệu quả các nội dung của
các văn bản chỉ đạo trung ương và
địa phương; trong đó đề cao trách
nhiệm của người đứng đầu và cán
bộ, công chức. Mục đích là phấn
đấu từ nay đến cuối năm 2018 đạt
độ che phủ rừng 54%, giảm 20%

số vụ vi phạm, giảm 30% diện tích
rừng cũng như khối lượng lâm sản
thiệt hại so với năm 2017.
Mặt khác, “thực hiện nghiêm các
quy định về chính sách giao, thuê
rừng và đất lâm nghiệp; không để
xảy ra tình trạng lợi dụng chính
sách để sang nhượng đất đai trái
phép; không để xảy ra điểm nóng về
vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển
rừng đúng quy định, nhất là các vụ
việc có yếu tố hình sự; thực hiện có
hiệu quả kế hoạch trồng rừng (trồng
rừng thay thế, trồng rừng sau giải
tỏa, trồng rừng sau khai thác trắng
bằng các nguồn vốn, nâng cao trách
nhiệm của người nhận khoán,…”.
UBND tỉnh cũng yêu cầu điều tra,
xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ
vi phạm Luật BV&PTR đã phát
hiện trong thời gian qua; tiếp tục rà
soát, nắm chắc địa bàn để kịp thời
tăng cường, hỗ trợ, xử lý ngay các
hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng
và đất lâm nghiệp…
MINH ĐẠO

khu vực, đồng thời làm cơ sở cho
việc thanh quyết toán. Kịp thời
báo cáo UBND tỉnh những khó
khăn, vướng mắc hoặc những
sai phạm trong việc xử lý rác
của Công ty TNHH Môi trường
Năng Lượng Xanh.
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng
đề nghị Công ty TNHH Môi
trường Năng Lượng Xanh khẩn
trương thực hiện các nội dung
tại Văn bản số 369/UBND-MT
ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh
và các văn bản khác có liên quan
mà UBND tỉnh đã ban hành trước
đây; nội dung thực hiện phải hoàn
thành trong quý 2/2018. Nghiêm
túc thực hiện và tuân thủ các quy

định của pháp luật về đầu tư xây
dựng, xử lý rác và BVMT của
dự án…
Được biết, trước đó, sau khi
báo Lâm Đồng phản ánh, UBND
tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương thành
lập đoàn kiểm tra liên ngành
của tỉnh để kiểm tra thực tế tại
Nhà máy xử lý chất thải rắn
thành phố Đà Lạt, trong đó giao
Sở TN&MT chủ trì. Ngày 5/5,
trao đổi với Phó Giám đốc Sở
TN&MT, ông Nguyễn Văn Trãi
cho biết, hiện Sở TN&MT đang
lấy ý kiến của các thành viên
trong đoàn để soạn báo cáo trình
UBND tỉnh xem xét.
MINH ĐẠO
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Hơn 800 thí sinh
tham gia Hội thi
“English in your
life”
Sáng ngày 6/5, Nhà
Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng
đã tổ chức lễ tổng kết và
trao giải Hội thi Anh văn
thiếu nhi cấp thành phố lần
thứ 30, năm 2018.
Với chủ đề: “English in
your life”, hội thi đã thu
hút sự tham gia của 820 em
học sinh (từ lớp lá đến lớp
5) đến từ 44 đơn vị trường
mầm non và tiểu học trên
địa bàn thành phố Đà Lạt.
Hội thi gồm các phần
thi liên quan đến 4 kỹ
năng nghe - nói - đọc viết. Năm nay, số lượng
thí sinh và số lượng các
trường mầm non đăng ký
dự thi tăng nhiều so với
năm trước đã góp phần tạo
không khí sôi nổi hơn cho
hội thi.
Kết thúc hội thi, Ban tổ
chức đã trao 8 giải nhất, 4
giải nhì, 6 giải ba và 219
giải khuyến khích cho các
thí sinh có thành tích tốt.
Ngoài ra, Nhà Thiếu nhi
cũng đã trao tặng 18 suất
học bổng toàn phần cho
các thí sinh đoạt giải nhất,
nhì, ba và 219 suất giảm
học phí cho các thí sinh
đoạt giải Khuyến khích.
Hội thi tiếng Anh là
hoạt động được Nhà
Thiếu nhi tỉnh tổ chức
hàng năm nhằm tạo điều
kiện cho các em thiếu nhi
Đà Lạt thể hiện và phát
huy năng khiếu ngoại
ngữ, giúp các em mạnh
dạn ứng dụng các kỹ năng
sử dụng ngoại ngữ vào
học tập và cuộc sống.
VIỆT QUỲNH

Bí Mỹ nặng 80 kg hút du khách tham quan
Một vườn bí ngô nhỏ xuất xứ
từ Mỹ với những trái nặng từ 60
tới 80kg đang thu hút nhiều du
khách khi tham quan, chụp hình
lưu niệm.
Chủ sở hữu những trái bí này
là gia đình anh Nguyễn Định
(Công ty Định Farm, đường
Vòng Lâm Viên, Phường 8,
TP Đà Lạt). “Trọng lượng của
loại bí xuất xứ từ Mỹ nếu trồng
đúng kỹ thuật ở nơi phù hợp với
điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng
có thể lên tới 100 kg mỗi trái”
- anh Định nói.
Theo anh Định, với mong muốn
du khách biết nhiều hơn tới trang
trại nông sản sạch của gia đình,
cuối năm 2017, anh để dành
khoảng 150 m2 đất để trồng 6
gốc bí ngô. Sau khi xuống giống,
loại bí này phát triển rất nhanh,
dây tốt, lá có đường kính gần 50
cm. Mặc dù cây cho ra nhiều hoa
nhưng anh Định chỉ giữ lại mỗi
gốc một trái để dây bí tập trung
nuôi quả đạt cân nặng tối đa.

Với cách tưới tiêu, chăm bón
đúng kỹ thuật mà những trái bí
ngô của gia đình anh Định lớn
lên rất nhanh. Sau 6 tháng, 6 gốc
bí ngô đã cho ra 6 trái lớn, trọng
lượng đạt từ 50-80 kg với lớp vỏ

ngoài vàng bóng bẩy, đẹp mắt.
Được biết, gia đình anh Định đã
mở cửa cho du khách tới vườn
tham quan miễn phí từ nhiều
tuần nay.
C.PHONG

Nhiều du khách thích thú tạo dáng chụp hình lưu niệm với bí Mỹ có trọng lượng
gấp 5 - 7 lần bí thường của Việt Nam.
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THÔNG BÁO

UBMTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ
thị trấn Lạc Dương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin.
Bà Nguyễn Thị Thanh Xô, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1948 tại xã Nghĩa Lộ,
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng là đảng viên, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng,
Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Lạc Dương. Hiện đang cư trú tại
đường 19/5, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Đã từ trần vào hồi 19 giờ 20 phút ngày 5 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 20
tháng 3 năm Mậu Tuất), hưởng thọ 71 tuổi.
Lễ nhập quan vào hồi 8 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 21 tháng 3
năm Mậu Tuất).
Lễ di quan vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 24
tháng 3 năm Mậu Tuất).
Lễ hạ huyệt vào lúc 9 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 24 tháng 3
năm Mậu Tuất).
An táng tại Nghĩa trang Phước Thành, thành phố Đà Lạt.

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

TIẾP TRANG 2

... không thể chia được nữa của mỗi
phân tử. Các “lỗ đen” có thể được hình
thành từ sự co sụp hấp dẫn của một
sự vật trong vũ trụ hoặc sự va chạm
giữa các vật thể nặng, do đó có “lỗ
đen” kích thước lớn đến hàng triệu km
nhưng cũng có “hố đen” rất rất nhỏ,
ánh sáng không đi qua được. “Lỗ đen”
có vận tốc di chuyển tiệm cận với vận
tốc ánh sáng, nó tăng dần về bức xạ
nhiệt đến khi nổ tan biến và làm thay
đổi cấu trúc không gian và thời gian…
Bằng lý thuyết tương đối tổng quát của
nhà bác học Anhxtanh và lý thuyết cơ
học lượng tử, GS Hooft đã phân tích,
lý giải các hiện tượng đã và đang diễn
ra trong vũ trụ nói chung, xung quanh
chúng ta nói riêng.
Nhiều câu hỏi của các nhà khoa học
và học viên đã đặt ra để GS Hooft tiếp
tục phân tích, lý giải xung quanh đề
tài “lỗ đen” cũng như một số lĩnh vực
vật lý liên quan khác như không gian
đa chiều, khối lượng ảo,... Với câu

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.

THÔNG BÁO

Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý… 


“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

hỏi “liệu thế hệ sinh viên có thể theo
được con đường nghiên cứu vật lý lý
thuyết?”, GS Hooft khẳng định “vật lý
chất rắn, vật lý siêu dẫn, vật lý nhân
tạo… cũng là những lĩnh vực rất hay.
Vật lý lý thuyết là một bầu trời đầy sắc
đẹp”, vì vậy, nếu đủ tự tin, ham mê và
chấp nhận vượt qua những thất bại thì
sinh viên sẽ theo đuổi được.
Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt
Nguyễn Đức Hòa cho biết, đây là lần
đầu tiên một nhà khoa học đoạt Giải
Nobel đến với nhà trường, vì vậy
là niềm vui, sự khích lệ đối với nhà
trường tiếp tục phấn đấu để đạt những
thành tích của một trường đại học uy
tín của vùng, đặc biệt là ngành Vật lý
lý thuyết hạt nhân hiện đang là cơ sở
nghiên cứu, đào tạo đứng đầu của cả
nước. Nhà trường cảm ơn GS Hooft có
giao lưu khoa học đại chúng hết sức bổ
ích, lý thú và hy vọng sẽ tiếp tục đón
tiếp GS.

MINH ĐẠO

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.
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