Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

SỐ 5045 - THỨ TƯ NGÀY 9/5/2018
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Đạ Tẻh và Đạ Huoai

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri xã Mỹ Đức.

Ngày 8/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH)
khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng gồm: Ông
Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng và ông
Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy
ban Pháp luật của Quốc hội đã có các buổi tiếp
xúc với cử tri xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh) và cử
tri xã Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai).
Tại các buổi tiếp xúc cử tri xã Mỹ Đức, xã Đạ
M’ri, ông Nguyễn Văn Hiển đã thông báo đến
cử tri dự kiến các nội dung, chương trình làm

việc tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV sắp
tới; đồng thời, khái quát tình hình kinh tế đất
nước và tỉnh Lâm Đồng trong quý I năm 2018,
cùng với một số dự án luật được xem xét thông
qua, như: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Cạnh tranh
(sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng;
Luật sửa đổi một số điều của luật liên quan đến
Luật Thể dục thể thao, Luật Đo đạc - Bản đồ;
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật liên
quan đến Luật Quy hoạch (theo quy trình tại
một kỳ họp),...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân
tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân
tộc văn minh tiến bộ.
(CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH, 6/1949, T. 5, TR. 642)

60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ AN NINH NỘI BỘ VÀ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG (10/5/1958 - 10/5/2018)

Vững vàng trên trận tuyến thầm lặng

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “BÚA LIỀM VÀNG”

Sắp xếp tổ chức bộ máy ở Đạ Tẻh:
“Gọn” nhưng phải “tinh”
Trong đợt kiểm tra và làm việc tại
huyện Đạ Tẻh, đồng chí Nguyễn Xuân
Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã
kết luận “Đạ Tẻh là một trong những
địa phương đi đầu, quyết liệt và đổi
mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ
máy hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức, gắn với tinh
giản biên chế…”.
TRANG 2

Các tôn giáo tích cực
tham gia giữ gìn an ninh
trật tự
TRANG 6

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thuốc lá với sức khỏe
sinh sản
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Phòng PA83
vì có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT Festival Hoa năm 2017. (Hình PA83 cung cấp)

Sình Mây mùa trái ngọt

TRANG 4

Xây dựng ngôi nhà an toàn
Đi dưới mây trời lồng lộng, đi qua
những vườn cây trái nối tiếp nhau
mới thấy rằng Sình Mây không chỉ có sầu
riêng đặc sản mà còn có nhiều loại cây trái
ngọt lành như tính cách của chính những con
người gầy dựng nên vùng đất này.

Chấn chỉnh tình trạng
phá rừng, khai thác cát,
sỏi trái phép
TRANG 6

TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Giao hàng tận nơi
với Aloship
TRANG 7

TRANG 3
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TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “BÚA LIỀM VÀNG”

SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY Ở ĐẠ TẺH: “Gọn” nhưng phải “tinh”
“Khó nhưng phải
quyết tâm làm”
Theo ông Nguyễn Văn Tuyên,
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Đạ Tẻh - cơ quan chịu trách nhiệm
chính trong công tác thực hiện sắp
xếp bộ máy cán bộ: “Việc sắp xếp
hoàn thiện bộ máy và tinh giản biên
chế là vấn đề khó khăn, phức tạp
và nhạy cảm liên quan đến quyền
lợi của nhiều tổ chức và con người.
Trong quá trình thực hiện sẽ có
những ý kiến đồng thuận và người
không đồng thuận, đây là một việc
làm khó nhưng phải quyết tâm làm”.
Ghi nhận tại Ban Tổ chức huyện
Đạ Tẻh, về đội ngũ cán bộ, tính
đến giữa năm 2017, tổng số cán
bộ, công chức cấp xã là 232 người.
Trong đó, cán bộ chuyên trách 112
người, công chức 120 người; cán bộ
hoạt động không chuyên trách 155
người. Việc bố trí, sử dụng cán bộ
xã, thị trấn thời gian qua nhìn chung
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy
nhiên, việc bố trí, sử dụng đội ngũ
cán bộ, công chức, cán bộ không
chuyên trách cấp xã, thị trấn vẫn
còn tồn tại nhiều bất cập. “Trong đó,
những vấn đề như hạn chế về năng
lực, chưa đạt chuẩn theo chức danh,
tỷ lệ cán bộ nam, nữ không đồng đều
và còn tình trạng dư thừa, lãng phí
cán bộ”, ông Tuyên nói.
Sau khi có hướng dẫn của Ban
Chấp hành Trung ương và kết luận
của Tỉnh ủy Lâm Đồng về vấn đề
này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã
xây dựng kế hoạch tinh gọn bộ máy,
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức
và những người hoạt động không
chuyên trách các xã, thị trấn. Kế
hoạch được xây dựng nhằm mục
đích đổi mới, nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của hệ thống
chính trị ở cơ sở. Thông qua đó, rà
soát lại bộ máy tránh trùng lặp, chồng
chéo về chức năng, nhiệm vụ cũng
như tăng thêm thu nhập và nâng cao
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ
sở. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt
chẽ của cấp ủy đảng, điều hành của
chính quyền và sự phối hợp, giám sát
của MTTQ và các đoàn thể.

Trong đợt kiểm tra và làm việc tại huyện Đạ Tẻh, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy đã kết luận “Đạ Tẻh là một trong những địa phương đi đầu, quyết liệt và đổi mới trong việc sắp xếp
tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với tinh giản biên chế…”.

Đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến
- UVTW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy
trao đổi với cán bộ
trong đợt làm việc
tại huyện Đạ Tẻh.
Ảnh: H.Sang

Kết quả bước đầu ở cấp huyện,
tính từ 15/7/2016, Đạ Tẻh đã thực
hiện theo hướng Trưởng Ban Tuyên
giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, kế
toán Huyện ủy phụ trách kế toán
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.
Giảm 8 biên chế khối Đảng - đoàn
thể so với chỉ tiêu giao, đạt 12,9%.
Các phòng, ban thuộc UBND huyện
giảm 14 công chức, đạt 14,3% so
với biên chế giao. Toàn huyện đã
giảm 2 trường (1 trường mầm non,
1 trường tiểu học), khảo sát xóa 10
điểm trường lẻ, giảm 18 biên chế.
Bên cạnh đó, Huyện ủy Đạ Tẻh
đã đưa ra phương án tinh gọn bộ
máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ cụ thể
đối với công chức cấp xã. Theo đó,
từ nay đến năm 2020 không tuyển
dụng mới và thực hiện sắp xếp đối
với các chức danh: Tư pháp, kế toán,
địa chính, mỗi chức danh bố trí một
người. UBND huyện xem xét, quyết
định điều chuyển, bố trí công chức
dôi dư giữa các xã, thị trấn cho phù
hợp. Chức danh công chức văn
phòng UBND bố trí 2 người. Trong
đó, phân công một người phụ trách

Đoàn Đại biểu Quốc hội... 
... Luật Chăn nuôi và Trồng
trọt… Các vấn đề tiền lương, tổ
chức bộ máy nhà nước, phòng
chống tham nhũng, chương trình
xây dựng nông thôn mới… và
các điểm mới trong chương trình
thi THPT và đại học… đang
được cử tri cả nước quan tâm.
Cử tri xã Mỹ Đức đã kiến
nghị đến Đoàn ĐBQH một số
vấn đề như: việc thực hiện, giải
quyết chế độ nhà ở cho gia đình
chính sách, người có công; một
số bất cập trong thi công kênh
mương thủy lợi tại địa phương
cần sớm được khắc phục; việc
thẩm định, đo đạc cấp lại giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất
cho người dân địa phương; vấn
đề bảo vệ môi trường nông

thôn liên quan đến việc xây dựng
lò xử lý rác thải theo chủ trương
của địa phương trong thời gian tới;
việc quản lý xe quá khổ, quá tải;
chính sách thu hút, tạo việc làm
cho sinh viên con em đồng bào
dân tộc thiểu số…
Còn cử tri xã Đạ M’ri kiến nghị
các vấn đề liên quan đến việc tiếp
cận nguồn vốn vay của các hợp
tác xã; cần sớm khắc phục cầu treo
Thôn 1 (xã Đạ M’ri) đi thị trấn Đạ
M’ri do lốc xoáy làm hư hỏng;
chính sách tinh giản biên chế (đặc
biệt đối với đội ngũ giáo viên và y
tế phải đảm bảo điều kiện tốt nhất);
công tác quản lý, xử lý phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật kém chất
lượng còn nhiều bất cập…
Ông Đoàn Văn Việt đã ghi nhận

Văn phòng Đảng ủy nên toàn huyện
đã giảm được 23 công chức. Đối
với những người hoạt động không
chuyên trách phải bố trí kiêm nhiệm
để giảm sự cồng kềnh.

“Việc sắp xếp kiện toàn lại
đội ngũ cán bộ tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương ở
Đạ Tẻh đã phát huy tác dụng,
đảm bảo thực hiện tốt các
nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt,
sự sắp xếp thay đổi này còn
góp phần phát huy tinh thần
trách nhiệm của mỗi cán bộ
công chức trong thời gian
qua”, Trưởng Ban Tổ chức
Huyện ủy khẳng định.

hoạch thực hiện nhất thể hóa chức
danh bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng
tổ dân phố (trưởng thôn). Theo ông
Tôn Thiện Đồng, việc này sẽ nâng
cao hiệu quả điều hành, triển khai
các nhiệm vụ tại thôn, tổ dân phố;
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của chi bộ đảng và trách
nhiệm của đảng viên ở khu dân cư.
Đồng thời, tinh gọn đội ngũ người
hoạt động không chuyên trách ở cấp
thôn, tạo sự thống nhất cao trong chi
ủy, chi bộ và tăng sự đồng thuận
trong nhân dân. Cùng đó, việc thực
hiện chủ trương nhất thể hóa chức
danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn
đang được Đạ Tẻh triển khai trên
diện rộng sẽ góp phần phát huy vai
trò lãnh đạo của chi bộ, vai trò của
đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm
người đứng đầu ở cơ sở.

Ngoài những vấn đề nói trên, tại
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 tập
trung bàn về các biện pháp thực hiện
nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 6 khóa XII, ông Tôn Thiện
Đồng, Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh còn
cho biết, huyện này vừa ban hành kế

“Gọn” nhưng phải “tinh”
Nói về các bước thực hiện nhiệm
vụ không dễ dàng này, ông Nguyễn
Văn Tuyên cho rằng, sau khi có chủ
trương của Trung ương, kế hoạch
của tỉnh, huyện Đạ Tẻh đã chọn
phương án “làm theo hướng lấy sự

TIẾP TRANG 1

các kiến nghị của cử tri; đồng
thời, đề nghị chính quyền 2
địa phương Đạ Tẻh, Đạ Huoai
và cơ quan chức năng của tỉnh
sớm giải quyết những vấn đề
mà người dân quan tâm để kịp
thời thông tin kết quả tới bà
con. Đặc biệt, đối với các ý
kiến liên quan đến giải quyết
chế độ chính sách cho người
có công, ông Đoàn Văn Việt
chỉ đạo địa phương và Sở Lao
động - Thương binh và Xã
hội kịp thời xem xét thực hiện
đầy đủ cho người dân. Những
kiến nghị ngoài thẩm quyền
địa phương, Đoàn Đại biểu sẽ
tổng hợp trình Quốc hội xem
xét trong kỳ họp tới.
KHÁNH PHÚC

đồng thuận ngay từ cấp dưới lên,
không thể thực hiện nếu chỉ áp lực
từ trên xuống”. Theo đó, Huyện ủy
Đạ Tẻh đã yêu cầu Ban Tổ chức
Huyện ủy thường xuyên làm việc
sâu sát với cơ sở, lấy tình hình thực
tế làm cơ sở xây dựng dự thảo và gửi
ngược về các xã góp ý. Bởi thế, các
kế hoạch được ban hành luôn chứa
đựng trọn vẹn ý chí của các cấp,
nên việc triển khai tại địa phương
thuận lợi hơn.
Cụ thể, khi làm việc tại xã Mỹ
Đức và xã Đạ Pal, Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao
điều này và nhấn mạnh trong công
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị, các địa phương phải
chú trọng triển khai sắp xếp, cơ cấu
lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn
với tinh giản biên chế theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính
trị. Còn đối với Ban Thường vụ
Huyện ủy Đạ Tẻh, trong các nhiệm
vụ cần tập trung trong thời gian tới,
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến
đặc biệt nhấn mạnh đến việc sắp xếp
tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả; hoàn thiện đề án trình cấp có
thẩm quyền xem xét, phê duyệt trên
tinh thần chung là bám vào Nghị
quyết Trung ương 6 (khóa XII) dựa
trên cơ sở tình hình thực tiễn tại địa
phương với một quyết tâm cao của
cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Ban
Thường vụ Huyện ủy. Bí thư Tỉnh
ủy chỉ rõ, thực hiện tốt việc sắp xếp
tổ chức bộ máy nhưng phải đảm bảo
tính ổn định, tạo điều kiện thuận lợi
cho các đơn vị hoạt động.
Mục tiêu của tinh giản biên chế
không đơn thuần chỉ là “cắt” cơ học
về lượng, mà phải đi vào yếu tố cốt
yếu - nâng cao “chất”. Làm sao để
giữ đúng người, vào đúng việc, một
người tinh một việc biết nhiều việc
gắn với đề án vị trí việc làm. Vì vậy,
để thực hiện thành công cần sự phối
hợp đồng bộ, quyết tâm và trách
nhiệm cao của mỗi cá nhân, nhất là
vai trò người đứng đầu nhằm biến
quyết tâm chính trị thành hành động
cụ thể.
NGỌC NGÀ

Đơn Dương triển khai kế hoạch sắp xếp bộ máy
hệ thống chính trị tinh gọn
Huyện ủy Đơn Dương vừa tổ chức
Hội nghị BCH huyện Đảng bộ lần
thứ 16 để triển khai kế hoạch thực
hiện các Nghị quyết 18, 19, 20 và
Nghị quyết 21 của Hội nghị lần thứ
6 BCH Trung ương Đảng khóa XII
về sắp xếp bộ máy hệ thống chính
trị tinh gọn, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, tiếp tục đổi mới hệ thống
quản lý, sắp xếp tinh giản biên chế
của các đơn vị sự nghiệp công lập,
Nghị quyết về công tác chăm sóc
bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và
công tác dân số trong tình hình mới.
Tại hội nghị, sau khi đã nghe đồng
chí Lưu Tấn Huệ - Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện quán triệt mục đích của việc
lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện
tinh thần các nghị quyết của BCH
Trung ương tại Hội nghị lần thứ 6,

các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của
huyện, các xã, thị trấn đã thống nhất
cao với kế hoạch của Huyện ủy đề
ra. Theo đó, trước mắt huyện sẽ tập
trung sắp xếp kiện toàn lại Cơ quan
Đảng và các đoàn thể chính trị; tiến
hành sáp nhập Đài TT-TH với Trung
tâm VHTT huyện vào quý 3/2018;
sáp nhập Trung tâm Dân số KHHGĐ
vào Trung tâm Y tế huyện, quyết
tâm giảm 10% biên chế đối với các
đơn vị sự nghiệp trong toàn huyện;
đồng thời chuẩn bị xây dựng đề án
để sáp nhập một số trường tiểu học,
THCS ở thị trấn Dran, xã Lạc Xuân,
xã Đạròn và xã Tu Tra. Hội nghị đã
thống nhất cao với chủ trương sắp
xếp tinh gọn bộ máy, hệ thống chính
trị và các đơn vị sự nghiệp công lập
mà Huyện ủy Đơn Dương đã đề ra.
NGỌC THANH
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Sình Mây mùa trái ngọt
Vùng đất sình và mây
Không khó để tìm đường đến Sình Mây. Với
người dân địa phương, họ men theo những con
đường mòn khúc khuỷu giữa vườn, băng qua
những ngọn đồi với đủ loại cây trái sai trĩu là
có thể đến nơi. Còn với người từ nơi xa đến,
không cần phải chỉ dẫn tận tường thì họ vẫn có
thể đến Sình Mây theo con đường bê tông rộng
nối đường trục chính dẫn vào trung tâm xã để
đến đây. Con đường này, trong ký ức của nhiều
người từng là nỗi ám ảnh vào những ngày đầu
mới đến đây lập nghiệp. Khi đó, nó chỉ là con
đường mòn băng rừng, muốn đi lại vào mùa
mưa, xe máy phải quấn bánh xích mới vượt
qua được những đoạn lầy lội.
Không biết cái tên Sình Mây có từ khi nào,
chỉ biết rằng, cách đây hơn 20 năm, những
người miệt Cai Lậy, Tiền Giang lên đây mua
đất làm vườn thì đã có cái tên này. Một vùng
sình lầy và đầy cây mây gai mọc là lý giải của
nhiều người cho tên gọi Sình Mây. Được xem
là cư dân vùng đồng bằng đầu tiên lên đây lập
nghiệp, ông Tám Tâm cũng từng phải bỏ đất
hoang hóa vì thất bại khi trồng cà phê, rồi đến
nhãn, đến quýt. Sau một thời gian dài đi nơi
khác làm ăn, ông Tám Tâm quyết định trở lại
vùng đất Sình Mây và thử sức với cây sầu riêng.
Năm 1999, ông mua 3 cây sầu riêng giống
MonThong về trồng thử. Sau đó vài năm, cây
bắt đầu ra trái bói và ông Tám Tâm đã đem sầu
riêng đi mời bà con khắp xóm ăn thử. Thấy sầu
riêng ngon, ông bắt đầu ghép chồi để trồng hết
trên mảnh vườn quanh nhà rộng hơn 2 ha. Tất
cả đều do ông tự ghép, tự trồng, ròng rã trong
suốt 5 năm trời thì sầu riêng mới phủ kín vườn.
Vừa ghép trồng trong vườn nhà, ông Tám Tâm
cũng vừa bán cây giống cho bà con lối xóm
cùng trồng. Mỗi năm, hễ ghép được 300 trăm
gốc thì ông chỉ giữ lại 50 gốc để trồng, số còn
lại bán đi để có nguồn thu trong những ngày
đầu vườn sầu riêng chưa ra trái. Dần già, vườn
cứ nối vườn, sầu riêng được những cư dân đầu
tiên ở Sình Mây chọn làm cây trồng chính. Bởi
lẽ, không riêng gì ông Tám Tâm, hầu hết người
dân khi chọn vùng đất này lập nghiệp đều đã
từng trồng nhiều loại cây trái khác nhau và đều

Đi dưới mây trời lồng lộng, đi qua những vườn cây trái nối tiếp nhau mới thấy rằng
Sình Mây không chỉ có sầu riêng đặc sản mà còn có nhiều loại cây trái ngọt lành như
tính cách của chính những con người gầy dựng nên vùng đất này.

Ông Mười Tân cắt tỉa những trái không đạt chất lượng trong vườn sầu riêng sai trĩu quả. Ảnh: H.Sang

bị thất bại, ngoại trừ cây sầu riêng.
Trở lại 3 cây sầu riêng “lão tướng” mà ông
Tám Tâm đã trồng, sau này, khi xây nhà ông
đã phải dứt ruột cưa mất hai cây, chỉ còn giữ lại
một cây duy nhất. Gần 20 năm, cây sầu riêng ấy
vươn cao giữa những cây “con” thấp hơn xung
quanh. Chỉ vào gốc cây xù xì và đầy những
đường nứt nẻ, ông Tám Tâm giải thích do trước
đây phải chích thuốc trực tiếp vào thân cây để
phòng trừ nấm bệnh nên cây mới “bị thương”.
Giờ dù không còn lấy chồi từ cây này để ghép
nữa, hầu hết người dân đều đã mua cây giống
làm sẵn, nhưng gốc sầu riêng “lão tướng” này
vẫn được ông Tám Tâm chăm sóc kỹ lưỡng như
một phần máu thịt của ông đã gắn bó với vùng
đất này. Nhờ nó mà ông đã bám trụ được với
Sình Mây, mới tạo dựng được cuộc sống mới
nơi vùng đất khốn khó một thời.
Ở Sình Mây, sau ông Tám Tâm, những người

anh em của ông như ông Hai Châu, ông Tư Hảo
cũng lần lượt chọn vùng đất này làm nơi gắn bó,
rồi những người cùng quê Cai Lậy, Tiền Giang
cũng nghe tiếng đất Sình Mây mà tìm đến lập
nghiệp. Muộn nhất có lẽ là ông Mười Tân. Ông
Mười Tân đã lang bạt qua nhiều vùng đất, thử
sức mình với nhiều loại cây trồng nhưng cuối
cùng ông đã chọn cây sầu riêng, chọn Sình Mây
làm nơi chốn dừng chân. Bán hơn mẫu đất ở
quê nhà tại Long Khánh (Cai Lậy, Tiền Giang)
được 44 cây vàng. Ban đầu ông Mười Tân đến
Tây Ninh mua đất trồng khoai mì. Sau ba năm
làm ăn thất bại, số vàng ấy vơi mất còn 20 cây.
Rồi vàng lại tiếp tục vơi hơn một nửa khi ông
đến Bình Phước trồng cà phê được 13 tháng do
giá cà phê rớt thảm hại. Nghe lời người quen
giới thiệu, năm 2002, ông Mười Tân tìm đến
Sình Mây và dùng số vàng ít ỏi còn lại để mua
2 ha đất. “Lúc đó đất vườn tạp, chủ yếu trồng

điều và sầu riêng hạt. Cứ cây điều nào cưa bỏ
là tôi lại trồng cây sầu riêng thế vào. Sau 8 năm,
tất cả đều được chuyển đổi sang trồng sầu riêng.
Tôi ưa trồng cây sầu riêng lâu lắm rồi nên lên
đây thấy những người đi trước trồng thấy ham
quá nên mình làm theo” - ông Tám Tân chia sẻ.
Theo ông Mười Tân, mỗi người đều có kỹ
thuật riêng để trồng sầu riêng. Năm nay, vườn
sầu riêng của ông Mười Tân trúng đậm so với
những vườn khác trong xóm. Thay vì chỉ đạt
từ 10-12 tấn như mọi năm thì năm nay có thể
đạt đến 20 tấn là vì ngoài mưa thuận gió hòa thì
vườn nhà ông còn được một công ty thuốc bảo
vệ thực vật chọn làm điểm trình diễn. Từ khi cây
sầu riêng nhú bông cho đến lúc thu hoạch mất
khoảng 4 tháng. Chỉ trước khi thu trái khoảng
một tháng rưỡi, cây sầu riêng mới không phải
phun xịt thuốc, còn lại cứ nửa tháng một lần việc
phun xịt phải được lặp lại để phòng trừ sâu, rầy
gây hại. Đây là công việc cực nhất đối với người
trồng sầu riêng. “Mang quần áo, mũ nón bảo
hiểm khi phun xịt thì nóng bức, vướng víu nên
hầu hết người nông dân đều liều mạng để công
việc được thực hiện nhanh hơn. Dẫu biết hại
sức khỏe đấy nhưng cũng khó tránh khỏi điều
này” - ông Mười Tân tâm sự. Cũng trải qua nỗi
khốn khổ như ông Mười Tân và của hầu hết các
hộ trồng sầu riêng ở Sình Mây, ông Tám Tâm là
người đầu tiên làm hệ thống phun thuốc tự động
cho vườn sầu riêng. Với khoảng một trăm triệu
đồng đầu tư cho mỗi hec ta, những đường ống
nhựa được chôn ngầm dưới vườn, dẫn đến từng
gốc, cặp theo thân cây lên đến tận ngọn. Mỗi
khi bật máy bơm, thuốc được phun rộng khắp
cả vườn. Giảm công, giảm sức người và quan
trọng hơn là sức khỏe được đảm bảo.

Giấc mơ cho sầu riêng Việt
Chạy dọc theo tuyến đường bê tông được
làm từ năm 2005, những rào lưới B40 chạy
dài tít tắp ngăn vườn sầu riêng này với vườn
khác. Sầu riêng là chủ lực nhưng nhiều loại
cây ăn trái khác cũng được trồng xen trong
vườn. Măng cụt, chôm chôm, mít, dâu da
được trồng vừa như cây hàng rào vừa giúp
tăng thêm thu nhập...
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Hiệu quả từ trồng sầu riêng trên đất mía
Thôn sầu riêng
Hiện nay, tại “thủ phủ” sầu riêng Đạ Huoai,
ngoài các xã phía Bắc có diện tích sầu riêng lớn
như Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ M’ri hay Đạ P’Loa
thì cây sầu riêng đang “bén rễ” mang lại hiệu quả
cao tại một số xã phía Nam trong đó có Đạ Oai.
Cũng như các xã phía Bắc, thì trước đây xã Đạ
Oai được xem là địa phương chuyên canh cây
mía với diện tích mía lên đến gần 200 ha. Cùng
với đó, Đạ Oai còn có diện tích cây điều khá lớn
với gần 900 ha. Song, do hiệu quả kinh tế từ cây
mía và những diện tích điều già cỗi mang lại
không cao, nên những năm gần đây người dân
địa phương đã chuyển đổi qua trồng một số cây
trồng có giá trị kinh tế cao như dâu tằm và sầu
riêng. Theo thống kê, hiện tại, xã Đạ Oai đang có
hơn 100 ha sầu riêng ghép các giống Thái Lan
như Mong Thong và Ri6; trong đó, có gần 24 ha
đang cho thu hoạch. Sầu riêng được người dân
trồng hầu hết ở tất cả 7/7 thôn của xã, nhưng tập
trung chủ yếu tại Thôn 1 với gần 80 ha. Vì vậy,
đây được xem là thôn sầu riêng của xã Đạ Oai.
Theo người dân Thôn 1 (xã Đạ Oai, huyện Đạ
Huoai), từ năm 2010 trở về trước, cùng với cây
điều thì mía được xem là cây trồng chủ lực “xóa
đói, giảm nghèo” của người dân địa phương.
Nhưng do giống mía bị thoái hóa, năng suất
thấp cùng với giá cả thường xuyên biến động
nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Trong
khi chính quyền địa phương chưa biết chọn cây
trồng gì để thay thế cây mía, thì một số hộ dân

Từ một số mô hình trồng sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao, những năm gần đây,
người dân xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) đã đồng loạt chuyển đổi các cây trồng kém hiệu
quả như mía, cây điều già cỗi… sang trồng sầu riêng ghép để phát triển kinh tế. Hiện
tại, những mô hình sầu riêng cho thu hoạch tại địa phương đã khẳng định được chỗ
đứng khi giá trị kinh tế mang lại cao hơn gấp nhiều lần so với các cây trồng khác.
nơi đây đã mạnh dạn đưa cây sầu riêng vào trồng
với mong muốn phá vỡ thế “độc canh” cây mía
để phát triển kinh tế gia đình. Ông Nguyễn Văn
Thanh, một trong những người tiên phong đưa
cây sầu riêng vào trồng trên đất mía (ở Thôn 1,
xã Đạ Oai) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 ha đất sản
xuất nông nghiệp, trước đây chủ yếu độc canh
cây mía. Năm 2010, khi giá mía xuống quá thấp,
làm không có lãi nên tôi đã quyết định chuyển
toàn bộ diện tích đất sản xuất qua trồng sầu riêng
ghép các giống Thái Lan. Sau khi xuống giống,
tôi đã tìm đến các mô hình sầu riêng ở xã Hà Lâm
để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cây và dưỡng
trái. Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp cùng
với cách chăm sóc đúng quy trình nên vườn sầu
riêng gia đình tôi cứ thế phát triển, xanh tốt ngút
ngàn. Bước sang năm thứ 4, vườn sầu riêng gia
đình tôi bắt đầu cho trái bói. Từ năm 2016 đến
nay, cứ mỗi năm vườn sầu riêng gia đình tôi cho
thu hoạch từ 35-40 tấn trái. Sau khi trừ chi phí
đầu tư, gia đình tôi thu lãi hơn 1 tỷ đồng”.
Ngoài gia đình ông Thanh thì Thôn 1 (xã Đạ
Oai) còn có hơn 15 ha sầu riêng của người dân
đã cho thu hoạch, với năng suất bình quân từ

14-16 tấn trái/ha. Cùng với đó, Thôn 1 còn có
hơn 60 ha sầu riêng đã trồng từ 1-3 năm (trung
bình từ 5 sào - 2 ha/hộ). Với diện tích sầu riêng
hiện có, hứa hẹn trong 2-3 năm tới cuộc sống
của người dân nơi đây sẽ được nâng lên.

Người dân đang đi đúng hướng
Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND
huyện Đạ Huoai trong chiến lược chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, đưa các cây trồng mới có năng
suất, chất lượng cao vào trồng để thay thế các cây
trồng kém chất lượng, năng suất thấp thì diện tích
cây sầu riêng ở xã Đạ Oai không ngừng tăng lên.
Như đã nói, đến nay, xã Đạ Oai đã có hơn 100 ha
sầu riêng ghép các giống Thái Lan và con số này
chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Dần (ngụ tại Thôn 3, xã
Đạ Oai) cho hay: “Trước đây, cả năm, hơn 8
sào mía của gia đình tôi chỉ cho thu nhập hơn
20 triệu đồng. Nhưng sau hơn 5 năm được địa
phương hỗ trợ 60% tiền mua cây giống chuyển
qua trồng sầu riêng, năm 2017 vừa qua gia đình
tôi thu được hơn 500 triệu đồng và dự tính năm
2018 sẽ tăng lên từ 650-700 triệu đồng”.

Ông Võ Văn Đào, Chủ tịch xã Đạ Oai (huyện
Đạ Huoai) cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, cho
thấy định hướng của địa phương và việc chuyển
đổi cơ cấu cây trồng của người dân là khá thành
công. Điều đó, được thể hiện rõ khi hiệu quả kinh
tế mà các loại cây trồng mới như sầu riêng và
dâu tằm không ngừng được nâng lên. Trước đây,
toàn xã có trên 200 ha mía nhưng đến nay chỉ
còn khoảng 17 ha. Con số này cho thấy sự thay
đổi mạnh mẽ trong tư duy canh tác của người
dân khi mạnh dạn đưa sầu riêng và cây dâu tằm
vào trồng thay thế cây mía và cây điều già cỗi”.
Theo ông Đào, những năm trước đây, khi
chuyển từ trồng mía sang trồng sầu riêng và
dâu tằm thì người dân địa phương được huyện
hỗ trợ 60% chi phí mua cây giống. Theo định
hướng của huyện Đạ Huoai thì điều vẫn được
xem là cây trồng chính của địa phương. Vì vậy,
xã Đạ Oai sẽ không bỏ cây điều mà đang tiến
hành chuyển đổi đưa giống điều ghép vào trồng
và ghép cải tạo để duy trì diện tích điều trên 800
ha. “Hiện tại, xã đang có khoảng 80-90 ha đất
sản xuất nông nghiệp có thể chuyển đổi qua
trồng sầu riêng. Vì vậy, trong thời gian tới, địa
phương sẽ tuyên truyền, định hướng để người
dân chuyển qua trồng sầu riêng phát triển kinh
tế, nâng cao thu nhập; đồng thời, tổ chức các lớp
tập huấn và tham quan các mô hình trồng sầu
riêng tiêu biểu để bà con học hỏi kinh nghiệm
trồng và chăm sóc sầu riêng” - ông Đào cho
biết thêm. 
KHÁNH PHÚC
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60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ AN NINH NỘI BỘ VÀ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG (10/5/1958 - 10/5/2018)

Vững vàng trên trận tuyến thầm lặng
“Lá chắn thép”
của Đảng
Sau sự kiện giải phóng miền Nam
thống nhất đất nước ngày 30/4/1975,
tình hình an ninh chính trị ở các tỉnh,
thành phía Nam nói chung và Lâm
Đồng nói riêng còn rất phức tạp, tàn
dư của xã hội cũ để lại khá nặng nề,
nhất là mạng lưới nội gián phục vụ
kế hoạch hậu chiến của Mỹ. Trước
tình hình đó, Phòng Bảo vệ An ninh
nội bộ - Văn hóa tư tưởng thuộc Ty
Công an Lâm Đồng (nay là Phòng
An ninh chính trị nội bộ - PA83) ra
đời. Ngay sau khi được thành lập,
lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ Lâm
Đồng đã bắt tay ngay vào thực hiện
nhiệm vụ thu gom, tiêu hủy những
tàn dư văn hóa phản động của chế
độ cũ, kiểm tra xử lý hàng ngàn ấn
phẩm có nội dung đồi trụy và tài
liệu chiến tranh tâm lý, bóc gỡ mạng
lưới nội gián của địch cài lại trên
vùng đất Nam Tây Nguyên. Đồng
thời, xây dựng thế trận an ninh nội
bộ vững chắc và đẩy mạnh phong
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ
quốc rộng khắp trong các cơ quan,
doanh nghiệp. Từ đó, tạo thành “lá
chắn thép” vững chắc chống lại sự
xâm nhập, phá hoại từ bên ngoài của
các phần tử xấu, góp phần giữ vững
ổn định về chính trị nội bộ, bảo vệ
tuyệt đối an toàn tổ chức và hoạt
động của Đảng...
Trung tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng
Phòng PA83 cho biết, những năm
gần đây, tình hình đất nước nói
chung và Lâm Đồng nói riêng đã
có bước phát triển tích cực. Tuy
nhiên, hoạt động của các thế lực thù
địch cũng ngày càng diễn biến phức
tạp, chúng đẩy mạnh âm mưu “diễn
biến hòa bình”, tác động chuyển
hóa nội bộ, cài cắm nội gián; thông
qua tài trợ dự án cải cách để hướng
lái, thay đổi thể chế chính trị ở Việt
Nam theo hướng “đa nguyên, đa
đảng”, “tam quyền phân lập”, thúc
đẩy phát triển “xã hội dân sự” để
tập hợp lực lượng, thành lập các
tổ chức chống đối. Cùng với đó
là xuất hiện ngày các nhiều đối

Tiền thân của lực lượng Bảo vệ An ninh nội bộ và Văn hóa tư tưởng là Vụ Bảo vệ cơ quan được thành
lập vào ngày 10/5/1958. Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh
nào, lực lượng Bảo vệ An ninh nội bộ và Văn hóa tư tưởng luôn vượt qua mọi khó khăn, tận tụy cống
hiến, lập công xuất sắc với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

nước, bôi nhọ các lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, tác động xấu đến tư tưởng
một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ngoài
ra, chúng còn lợi dụng không gian
mạng để tiến hành móc nối với một
số cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh
viên để tuyển chọn, hình thành các
hội, nhóm, tổ chức xã hội nhân sự
chống Đảng, Nhà nước...

“Tình hình trên đã đặt ra
cho lực lượng Công an Lâm
Đồng nói chung, PA83 nói
riêng phải tăng cường công
tác bảo vệ chính trị nội bộ,
đảm bảo sự ổn định, đoàn
kết, vững mạnh trong tổ
chức đảng, chính quyền,
đoàn thể trong tỉnh”

Trung tá Vũ Hoàng Anh

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
cho Phòng PA83 vì có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT Festival Hoa năm 2017. (Hình PA83 cung cấp)

tượng cơ hội chính trị câu kết với
các tổ chức phản động bên ngoài
hô hào, cổ súy cho cái gọi là “đấu
tranh vì dân chủ - nhân quyền” và
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” ở một bộ phận cán
bộ, đảng viên. Để góp phần đảm
bảo an ninh chính trị nội bộ tại địa
phương, Phòng PA83 đã tham mưu
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo
Công an tỉnh ban hành nhiều văn
bản về công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự trên lĩnh vực bảo
vệ nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ
bí mật Nhà nước; đồng thời, phối
hợp với các phòng nghiệp vụ Công
an tỉnh tổ chức đấu tranh với một
số phần tử cơ hội chính trị tại địa
phương; tăng cường kiểm tra, xử lý
nhiều vụ việc và đối tượng có hành
vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy,
tư tưởng phản động... hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Ngọc Hải

Trưởng Phòng PA83 (giai đoạn 1977-1980)

Tô thắm truyền thống
anh hùng
Sự phát triển khoa học và công
nghệ như vũ bão hiện nay đã đem
lại nhiều tiện ích cho cuộc sống, nó
được ứng dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh
vực, đặc biệt là lĩnh vực thông tin
truyền thông. Tuy nhiên, đây cũng
là cơ hội cho các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, tán phát các loại
tài liệu có nội dung xấu của các đối
tượng chính trị, phản động trong và
ngoài nước thông qua các phương
tiện truyền thông đại chúng. Trong
đó, mạng xã hội hiện đã trở thành
không gian lý tưởng cho các thế lực
thù địch và các nhóm phản động,
bất mãn triệt để lợi dụng nhằm tạo
nội dung, chia sẻ, trích dẫn chuyển
tải vào trong nước và địa bàn Lâm
Đồng một lượng lớn thông tin phản
động nhằm tuyên truyền, xuyên
tạc, kích động phá hoại tư tưởng ở

nhiều giai tầng xã hội. Chúng tập
trung vào việc sử dụng truyền thông,
mạng xã hội như một công cụ nhằm
thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”, đặc biệt ở những
cơ quan trọng yếu, tầng lớp trí thức,
văn nghệ sỹ, học sinh, sinh viên.
Thực tế tại Lâm Đồng, qua công tác
nghiệp vụ, thời gian qua, lực lượng
PA83 đã phát hiện hàng chục đối
tượng thường xuyên sử dụng mạng
xã hội đăng tải các bài viết, hình ảnh
thể hiện quan điểm sai trái, cực đoan,
kích động tẩy chay, phá hoại bầu cử;
ủng hộ việc thường xuyên xuống
đường biểu tình vì cho rằng Nhà
nước không minh bạch trong công bố
nguyên nhân vụ ô nhiễm môi trường
biển ở các tỉnh miền Trung... Bên
cạnh đó, còn xuất hiện nhiều trường
hợp lập trang facebook cá nhân đăng
tải các tài liệu bóp méo sự thật về chủ
trương, đường lối của Đảng, Nhà

Đại tá Phạm Xuân Quang

Trưởng phòng PA83 (giai đoạn 2011-2017)

Theo đó, lực lượng An ninh chính
trị nội bộ tỉnh đã nỗ lực nghiên cứu,
vận dụng những thành tựu của công
nghệ thông tin nhằm tổ chức, triển
khai công tác nắm tình tình, đón
chặn và khai thác thông tin, thực hiện
hiệu quả các yêu cầu nghiệp vụ, chủ
động phát hiện, thu thập tài liệu, xác
minh làm rõ một số đối tượng tại địa
phương tham gia các hoạt động tuyên
truyền chống Đảng, Nhà nước trên
mạng Internet. Qua đó, phát hiện,
ngăn chặn hàng trăm tài liệu, ấn phẩm
có nội dung kích động chống Đảng,
Nhà nước tán phát từ bên ngoài vào
tỉnh và ngược lại qua đường bưu
chính, viễn thông, Internet....
Có thể nói, trải qua 43 năm xây
dựng và trưởng thành, lực lượng An
ninh chính trị nội bộ Công an Lâm
Đồng đã phát huy tốt bản chất cách
mạng và truyền thống vẻ vang của
lực lượng An ninh Nhân dân anh
hùng, trung thành tuyệt đối với Tổ
quốc, lập nên những chiến công xuất
sắc, góp phần giữ vững an ninh trật
tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực công
cuộc xây dựng và phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội của tỉnh.
HỒNG HẢI

Đại úy Nguyễn Hoàng Việt Tiến
Trinh sát an ninh Phòng PA83

Không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới

Nỗ lực rèn luyện “Sáu điều Bác Hồ dạy”

Thời kỳ đầu, Phòng PA83 Công an tỉnh mới được thành lập
do tôi làm trưởng phòng. Về cơ bản chức năng của Phòng PA83
không thay đổi nhiều so với hiện nay, chỉ khác là mỗi thời kỳ
đòi hỏi lực lượng phải linh hoạt, áp dụng các biện pháp nghiệp
vụ sao cho hợp lý nhất.
Những năm 1977 tới 1986, do mới được thành lập, giai đoạn
đất nước còn thời kỳ bao cấp nên điều kiện, trang bị kỹ thuật
của anh em trong phòng thiếu thốn. Về con người, phần lớn đều
chưa qua các lớp đào tạo bài bản như các sỹ quan trẻ trong lực
lượng bây giờ mà tuyển chọn từ nhiều thành phần, lực lượng
khác nhau. Trong đó có cả sinh viên có trình độ học vấn tốt, các
quân nhân, bác sĩ…
Trong giai đoạn hiện nay, tôi cho rằng công tác bảo vệ an ninh,
chính trị nội bộ đều có những phức tạp mới nảy sinh, đòi hỏi
các chiến sỹ, cán bộ phải không ngừng trau dồi phẩm chất đạo
đức, bản lĩnh chính trị để đáp ứng tốt nhiệm vụ thời kỳ mới. Và
chỉ khi lực lượng vững mạnh về mọi mặt mới làm tốt công tác
phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động phá hoại chính
trị nội bộ của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng xây
dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo
được an ninh tuyệt đối.

Trong những năm qua, các cán bộ, chiến sỹ Phòng PA83
đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền
các cấp chỉ đạo các ban, ngành thực hiện nghiêm túc các
quy định về bảo vệ chính trị nội bộ thông qua quy chế
phối hợp cụ thể. Trong đó, công tác bảo vệ cán bộ cấp cao
của tỉnh, bảo vệ bí mật nhà nước được đặc biệt chú trọng.
Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh với các cán bộ, chiến
sỹ trẻ, hiện nay công tác bảo vệ chính trị nội bộ đang còn
nhiều thách thức phía trước. Đặc biệt là thời đại mạng
internet phát triển như vũ bão, “thế giới phẳng” đã hiện
diện mọi nơi, sự tiếp xúc giữa các cá nhân, vấn đề trao đổi
thông tin chưa bao giờ dễ dàng hơn. Đây là quy luật phát
triển vừa thuận lợi cho lực lượng vừa là thách thức lớn
khi các thế lực thù địch chống phá bằng nhiều cách thức
phức tạp. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sỹ trẻ cần không
ngừng tăng cường trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh
chính trị vững vàng cũng như nâng cao trình độ ngoại
ngữ, tin học để có thể tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ
bảo đảm an ninh địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ngày càng trong sạch, vững mạnh... hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao.

Ngoài kiến thức đã học ở trường, từ khi về công tác tại
Phòng PA83 vào năm 2015, ngoài nhiệm vụ được cấp
trên giao tôi luôn cố gắng, chủ động tận dụng thời gian
rảnh để tìm tòi tài liệu, học hỏi kiến thức thực tế và kinh
nghiệm của thế hệ đi trước để phục vụ có hiệu quả nhất
cho công việc được lãnh đạo phòng phân công.
Hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách tăng cường
hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh
vực an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng. Trước tình hình thực
tế trên, tôi cũng hiểu thời gian tới, trách nhiệm, nhiệm
vụ trong công tác ngày một nhiều khó khăn, thử thách.
Chính vì vậy, bản thân tôi và các đồng đội luôn tự nhủ
phải cố gắng không ngừng học hỏi từ các thế hệ đi trước;
kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng An
ninh chính trị nội bộ; bồi dưỡng thêm kiến thức chính
trị, pháp luật, kỹ năng công nghệ thông tin. Đặc biệt là
cùng với tập thể đơn vị nỗ lực học tập, trau dồi đạo đức,
rèn luyện “Sáu điều Bác Hồ dạy”, xứng đáng với hình
ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên
thân - vì dân phục vụ”.
C.THÀNH (lược ghi)
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Xây dựng ngôi nhà an toàn
Hội LHPN TP Đà Lạt và Phòng
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
(PCCC) số 1 đã ký kết chương
trình phối hợp “Xây dựng ngôi
nhà an toàn PCCC” giai đoạn
2017 - 2022. Đồng thời, triển
khai trong toàn thể hội viên
xây dựng “Mái ấm không khói
thuốc lá” do Hội LHPN Việt
Nam phối hợp với Bộ Y tế phát
động vào tháng 5/2016.

H

ội LHPN Đà Lạt đã
tổ chức lễ ký kết liên
tịch với Phòng Cảnh sát
PCCC số 1 thực hiện mô
hình “Ngôi nhà an toàn PCCC” và
“Gian hàng an toàn PCCC”, tổ chức
tuyên truyền và ra mắt mô hình tại
100% cơ sở. Tại các cơ sở Hội tổ
chức hướng dẫn kỹ năng về PCCC
và triển khai cho hội viên phụ nữ
đăng ký thực hiện mô hình. In ấn
cấp phát 24.000 tờ rơi tuyên truyền
và 24.000 bản ký cam kết thực hiện
“Ngôi nhà an toàn PCCC” và 2.500
bản ký cam kết thực hiện “Gian
hàng an toàn PCCC”. Kết quả đã
có 23.850 hội viên ký cam kết thực
hiện mô hình, đạt 98%.
Bên cạnh việc triển khai xây dựng
mô hình “Ngôi nhà an toàn PCCC”
là việc xây dựng “Tổ ấm không khói
thuốc lá”. Trong Luật Phòng chống
tác hại của thuốc lá có quy định cấm
hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà, nơi
dành riêng cho người hút thuốc lá
phải đảm bảo điều kiện có thiết bị
PCCC. Mục tiêu của mô hình “Tổ
ấm không khói thuốc lá” nhằm phát
huy vai trò của từng phụ nữ, là người
bà, người mẹ, người chị, chủ động
lên tiếng, khuyên nhủ, vận động
người thân không hút thuốc lá. Đồng
thời, kêu gọi nam giới và cộng đồng
hãy cùng phụ nữ tạo ra những tổ ấm

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng ngôi nhà an toàn,
Đà Lạt biểu dương các điển hình xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Ảnh: A.N

100% không khói thuốc lá, nhằm
góp phần giảm tỷ lệ phụ nữ và trẻ
em là nạn nhân của hút thuốc lá thụ
động, từ đó giảm nguy cơ bệnh tật
và tử vong do hút thuốc thụ động.
Mô hình này chỉ có thể đạt được
kết quả tốt khi mỗi gia đình và cộng
đồng xã hội thực hiện trách nhiệm
của mình nhằm ngăn chặn, đẩy lùi
việc sản xuất, lưu hành và sử dụng
thuốc lá. Đây cũng đồng thời là
thông điệp hướng tới những giá trị
sống tốt đẹp, tạo dựng môi trường
sống yên ấm, trong lành, khỏe mạnh
từ chính tổ ấm gia đình.
Từ năm 2016 đến nay, để xây
dựng mô hình “Tổ ấm không khói
thuốc lá”, trên địa bàn TP Đà Lạt đã
có nhiều mô hình đem lại hiệu quả
thiết thực. Chị Hoàng Nhật Lệ - Chủ
tịch Hội LHPN Đà Lạt cho biết, tổ
chức Hội Phụ nữ các cấp của thành
phố đã phát huy tốt vai trò của mình
trong việc tuyên truyền, vận động cán
bộ, hội viên tham gia phòng chống
tác hại của thuốc lá. Đặc biệt, tại 5
phường, xã như: Phường 1, 2, 3, 8,

xã Tà Nung đã xây dựng các mô hình
“Tổ ấm không khói thuốc lá” tại các
chi, tổ hội. Các mô hình này tập trung
vào việc tuyên truyền, hướng dẫn cho
chị em các kiến thức và kỹ năng vận
động, thuyết phục chồng, con, người
thân trong gia đình không hút thuốc
lá. Nhận thấy mô hình này bước đầu
có hiệu quả nên chúng tôi tiếp tục chỉ
đạo nhân rộng mô hình các CLB “Tổ
ấm không khói thuốc lá”.
Kết quả bước đầu của mô hình
“Tổ ấm không khói thuốc lá” được
chị Nguyễn Thị Cẩm Sương - Chủ
tịch Hội LHPN xã Tà Nung cho biết:
Qua khảo sát thực tế, Hội Phụ nữ xã
đã thành lập mô hình “Tổ ấm không
khói thuốc” tại Chi hội phụ nữ Thôn
2 để kêu gọi, tuyên truyền, vận động
cán bộ, hội viên thuyết phục, khuyên
nhủ chồng, con, người thân trong gia
đình không hút thuốc lá. Mô hình
được thành lập từ tháng 8/2016, ban
đầu CLB có 30 người tham gia “Tổ
ấm không khói thuốc”, hiện nay số
chị em đăng ký tham gia mô hình
đã lên 68 hộ gia đình. Đến nay, tình

trạng hút thuốc lá tại các gia đình
tham gia “Tổ ấm không khói thuốc”
đã giảm với khoảng 50% số người
không hút thuốc lá. Phần lớn các anh
cũng nhận thức được hút thuốc lá là
ảnh hưởng đến sức khỏe, đến kinh tế
gia đình nên tự nguyện bỏ hút thuốc
lá. Chúng tôi mong muốn mô hình
này trong thời gian tới sẽ phát huy
hiệu quả hơn nữa, để nhân rộng ra
các thôn còn lại nhằm giảm dần số
người hút thuốc lá.
Hiện nay có 100% chồng, con của
CBCCVC Văn phòng Hội LHPN
tỉnh không hút thuốc lá. Hội LHPN
tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ các huyện,
thành phố tích cực tuyên truyền
phòng chống tác hại của thuốc lá
đến 100% cơ sở Hội với các nội
dung như: Thông tin về tác hại của
của thuốc lá; phổ biến các nội dung
quy định của Luật Phòng chống tác
hại của thuốc lá; mục tiêu chiến lược
quốc gia về phòng chống tác hại
thuốc lá giai đoạn 2016 - 2020; xây
dựng môi trường làm việc không
khói thuốc lá; tiếp tục gắn nội dung

tuyên truyền tác hại của thuốc lá
vào cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch” và đặc biệt là
triển khai xây dựng mô hình “Tổ ấm
không khói thuốc” trong các chi hội,
tổ phụ nữ, nhiều chị em phụ nữ đã vận
động chồng, con không hút thuốc lá.
Việc xây dựng mô hình “Tổ ấm
không khói thuốc” và công tác
tuyên truyền phòng chống tác hại
của thuốc lá của Hội Phụ nữ các
cấp trong tỉnh đã góp phần nâng cao
nhận thức của mọi người về tác hại
của thuốc lá, đặc biệt là tác hại của
việc hút thuốc lá thụ động của phụ
nữ và trẻ em và các thành viên trong
gia đình. Hội giúp cho hội viên tham
gia xây dựng “Tổ ấm không khói
thuốc” góp phần thực hiện mục tiêu
xây dựng đời sống cộng đồng văn
minh, hạn chế những nhân tố gây hại
đến sức khỏe cộng đồng nhất là sức
khỏe của phụ nữ, trẻ em do hút thuốc
lá thụ động từ người thân trong gia
đình có người hút thuốc lá.
Đại tá Nguyễn Trọng Tình - Trưởng
Phòng Cảnh sát PCCC số 1 cho biết:
Trong quý I/2018, trên địa bàn Đà Lạt
xảy ra 5 vụ cháy, làm 5 người chết, 2
người bị thương nhẹ, tài sản thiệt hại
khoảng 940.000.000 đồng. Phòng
Cảnh sát PCCC số 1 đã huy động 32
lượt xe cùng 280 lượt cán bộ, chiến sĩ
tham gia cứu chữa. Các vụ cháy xảy
ra chủ yếu tại nhà dân, hộ gia đình
kết hợp sản xuất, kinh doanh, quy mô
nhỏ nhưng gây thiệt hại lớn về người.
Điều đáng nói, những nguy cơ cháy
nổ dù đã được cảnh báo trước, song
lại không được ngăn chặn kịp thời
dẫn đến tình trạng sau khi xảy ra, cơ
quan chức năng mới siết chặt quản
lý. Cách tốt nhất hiện nay là mỗi
gia đình nên trang bị 1 bình PCCC,
đồng thời, các hộ gia đình cần được
tập huấn về kỹ năng PCCC và có ý
thức cao trong việc PCCC để bảo
đảm cho ngôi nhà an toàn.
AN NHIÊN

Thuốc lá với sức khỏe sinh sản
Tác hại của thuốc lá
đối với phụ nữ
Giảm khả năng thụ thai: Theo một
nghiên cứu được Hiệp hội Y khoa
Anh quốc công bố, tỷ lệ thụ thai giảm
đến 40% ở những phụ nữ hút thuốc
lá so với phụ nữ không hút thuốc, số
lượng điếu thuốc người đó hút càng
tăng thì khả năng thụ thai càng giảm.
Độ tuổi sinh sản của phụ nữ không
hút thuốc dài hơn so với phụ nữ hút
thuốc. Ngoài ra, hút thuốc còn khiến
cho việc thụ thai diễn ra lâu hơn và
việc mang thai tự nhiên trở nên khó
khăn hơn. Khi hút thuốc, nồng độ
của nhiều nội tiết tố, trong đó có
estrogen bị thay đổi làm cản trở sự
rụng trứng và làm xáo trộn chu kỳ
kinh nguyệt, làm giảm khả năng thụ
thai. Gây vô sinh: Hút thuốc gây tổn
thương trực tiếp thậm chí phá hủy
noãn bào gây vô sinh. Nicotine có
tác dụng ngăn cản hình thành lớp
bảo vệ được gọi là lớp vỏ. Lớp này

Theo một nghiên cứu được Hiệp hội Y khoa Anh quốc công bố, tỷ lệ thụ thai giảm đến 40% ở những
phụ nữ hút thuốc lá so với phụ nữ không hút thuốc, số lượng điếu thuốc người đó hút càng tăng thì
khả năng thụ thai càng giảm. Nam giới hút thuốc có nguy cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần, do gây xơ
vữa động mạch ở dương vật làm giảm tưới máu mà chúng ta gọi là liệt dương do mạch máu. Khoảng
82% - 97% nam giới bị liệt dương do mạch máu có hút thuốc. Nam giới hút thuốc càng lâu, càng
nhiều thì nguy cơ bị liệt dương do mạch máu càng cao.
có tác dụng ngăn không cho các tinh
trùng khác xâm nhập vào trứng sau
khi đã có một tinh trùng xâm nhập
vào trong trứng, ngăn ngừa tình trạng
đa tinh trùng. Những phôi có nhiều
tinh trùng này dễ bị chết trong quá
trình phát triển hoặc sẩy thai tự phát.
Ở người hút thuốc, sự phóng noãn
của buồng trứng xảy ra không được
bình thường, là nguyên nhân chính
gây vô sinh.
Có thai ngoài tử cung: Theo thống
kê, tần suất mang thai ngoài tử cung
ở những phụ nữ hút thuốc cao gấp
2,2 - 4 lần và nguy cơ sẩy thai cao

gấp 1,5 - 3,2 lần so với người không
hút thuốc. Hút thuốc làm tăng nồng
độ của hormon epinephrine và
vasopressine, hai hormon này làm
tăng huyết áp và tăng nhịp tim. Đây
là những chất bình thường trong cơ
thể, nhưng khi những chất này được
bài tiết quá nhiều ở phụ nữ hút thuốc
chúng kích thích làm tăng sóng di
động của vòi trứng làm cho phôi
vào trong buồng tử cung sớm nên
quá trình cấy phôi vào niêm mạc tử
cung không xảy ra. Kết quả là phôi
bị sảy tự phát. Ngược lại ở một số
phụ nữ hút thuốc thì quá trình di

chuyển ở ống lại chậm dẫn đến thai
phát triển lạc chỗ ở trong vòi trứng
hay ở vị trí khác ngoài tử cung. Tần
suất chửa ngoài tử cung ở những
người hút thuốc cao gấp 2,2 - 4 lần
so với người không hút thuốc.
Mãn kinh sớm: Hút thuốc tác
động lên cơ quan sinh sản của phụ
nữ, hậu quả nghiêm trọng thường
xuất hiện ở thời kỳ mãn kinh và

gây mãn kinh sớm bởi thuốc lá làm
giảm nồng độ estrogen trong cơ thể
người phụ nữ. Đối với người phụ nữ
thì estrogen được xem như là hộ vệ,
bảo vệ phụ nữ khỏi bệnh tật như các
bệnh về tim mạch, loãng xương... Ở
những phụ nữ hút thuốc nguy cơ bị
gẫy cột sống tăng gấp 3 lần và nguy
cơ gẫy xương háng tăng gấp 2 lần.
Phụ nữ hút thuốc mãn kinh sớm hơn
trung bình 1,74 năm so với phụ nữ
không hút thuốc. Hút thuốc có thể
làm tăng tần suất của các cơn nóng
bừng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn
kinh, nhất là ở phụ nữ gầy. Hút thuốc
làm cho những hội chứng khó chịu
trong thời kỳ tiền mãn kinh ở phụ
nữ trở nên trầm trọng hơn...
XEM TIẾP TRANG 7
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ĐƠN DƯƠNG:

Phát hiện và xử lý trên 1.000
vụ vi phạm lâm luật
Số liệu báo cáo của UBND huyện Đơn
Dương cho biết, trong 10 năm (từ 1/1/2008
đến 31/12/2017), trên địa bàn huyện, lực
lượng chức năng đã phát hiện và xử lý
1.012 vụ vi phạm lâm luật.
Trong đó, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất
rừng trái phép phát hiện 451 vụ với diện
tích bị lấn chiếm trên 57,6 ha; phá rừng
phát hiện 256 vụ, thiệt hại 39,3 ha rừng
và 535,9 mét khối gỗ các loại; khai thác
rừng trái phép 305 vụ, thiệt hại trên 400
mét khối gỗ các loại. Cơ quan chức năng
đã xử lý 256 vụ phá rừng (đạt tỷ lệ 100%)
và 305 vụ khai thác rừng trái phép (đạt
100%). Riêng vi phạm về lấn chiếm đất
lâm nghiệp, đất rừng, đã xử lý 414/451 vụ,
còn 37 vụ (diện tích lấn chiếm khoảng 2,6
ha) chưa xử lý được do diện tích vi phạm
nhỏ lẻ, manh mún và một số nơi chưa tìm
ra đối tượng vi phạm.
Ngoài ra, cũng trong thời gian trên, trên
địa bàn đã phát hiện 1 vụ khai thác khoáng
sản trái phép (năm 2011) tại tiểu khu 309,
310 (giáp ranh với huyện Lạc Dương).
Ban Quản lý rừng phòng hộ D’Ran đã
phối hợp với các cơ quan chức năng tiến
hành giải tỏa, đưa những cá nhân không
có trách nhiệm ra khỏi hiện trường (rừng),
đồng thời tiêu hủy công cụ và phương tiện
vi phạm.
LHT

LÂM HÀ: Tăng cường quản lý các

hoạt động liên quan đến tiền ảo
Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Nguyễn Đức Tài vừa ký Văn bản số 395/
UBND-TH về việc tăng cường quản lý các
hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại
tiền ảo tương tự khác trên địa bàn huyện.
Theo đó, thủ trưởng các phòng, ban,
ngành, đoàn thể; chủ tịch UBND các xã,
thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền,
cảnh báo để nâng cao nhận thức của đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động thuộc quyền quản lý về những rủi
ro, hệ lụy liên quan tới việc mua bán, giao
dịch, đầu tư, kinh doanh, môi giới giao
dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật.
Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối
hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình
và các đơn vị liên quan thông tin, tuyên
truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên
và người dân trên địa bàn để cảnh báo,
nâng cao nhận thức về những rủi ro, hệ lụy
liên quan đến mua bán, giao dịch, đầu tư
và kinh doanh tiền ảo.
Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp
với các đơn vị liên quan chủ động nắm
bắt thông tin, phát hiện, ngăn chặn và xử
lý nghiêm, kịp thời theo thẩm quyền các
hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới
hoạt động tiền ảo.
TỨ KIÊN

1.838 người nghiện ma túy
có hồ sơ quản lý
Thông tin từ Chi cục Phòng chống tệ
nạn xã hội tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn
Lâm Đồng có 1.838 người nghiện ma túy
có hồ sơ quản lý. Ngoài ra, số vụ vị phạm
về ma túy tăng cao, tệ nạn ma túy len lỏi
vào giới trẻ, học sinh, sinh viên như hút
bồ đà, ma túy đá... khiến công tác quản lý
phức tạp. Các ngành chức năng đang ráo
riết kiểm soát các vụ phạm tội liên quan
đến ma túy, đưa người nghiện đi cai tại
các trung tâm cai nghiện tập trung và cai
nghiện tại cộng đồng nhằm làm giảm tệ
nạn gây nguy hiểm cho xã hội.
D.Q

Các tôn giáo tích cực tham gia giữ gìn
an ninh trật tự

Ô

ng Đường Anh Ngữ
- P h ó Tr ư ở n g B a n
Thường trực UBMTTQ
tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm
2018, Ban Thường trực MTTQ
tỉnh đã chủ động ban hành văn
bản chỉ đạo MTTQ các cấp trực
tiếp phối hợp với các tổ chức tôn
giáo tại địa phương đăng ký xây
dựng các mô hình tham gia giữ
gìn an ninh trật tự. Trong đó, có
20 mô hình được các tôn giáo
tham gia rất thiết thực, gồm 3 mô
hình của Phật giáo, 15 mô hình
của Công giáo và 2 mô hình của
Tin lành - hệ phái Cơ đốc Phục
lâm. Nhiều mô hình rất thiết
thực được các linh mục, đại đức
đăng ký thực hiện như mô hình
xây dựng giáo xứ, giáo họ “An
toàn sáng - xanh - sạch - đẹp” ở
Giáo xứ Thánh Mẫu - Phường 7
- thành phố Đà Lạt, thôn Trường
Vinh - xã Xuân Trường, Giáo xứ
Phi Liêng - Đam Rông; khu dân
cư bảo vệ môi trường của Mục
sư Ha Thương ở thôn Đa Hoa, xã
Tu Tra, huyện Đơn Dương; mô
hình xây dựng Giáo xứ không có
tội phạm của Linh mục Nguyễn
Trí Độ ở thôn Lạc Sơn - Giáo xứ
Lạc Sơn, xã Lạc Lâm - huyện
Đơn Dương; mô hình Giáo họ
bình yên - văn hóa của Linh
mục Vũ Đức Vượng ở Giáo họ
Giuse, thị trấn Madagui, huyện
Đạ Huoai…
Phó Trưởng Phòng PA88 Công
an tỉnh Nguyễn Văn Sử cho rằng:
Việc triển khai chương trình phối

Hướng đến lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, MTTQ tỉnh đã tổ chức
các hoạt động của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ
gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Mô hình này đã phát huy hiệu quả, thu hút sự tham gia của
đông đảo chức sắc, linh mục và bà con tín đồ các tôn giáo, góp phần nâng chuẩn các tiêu chí
xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững.
hợp giữa MTTQ và các tổ chức
tôn giáo về đảm bảo an ninh trật
tự bằng những kế hoạch, tiêu chí
rất cụ thể, thiết thực và hiệu quả
nhằm hướng đến mục tiêu chung
làm sao để các tôn giáo, các chức
sắc đồng hành tham gia cùng địa
phương, đảm bảo tốt an ninh trật
tự tại các khu dân cư, các giáo
xứ, giáo họ.
Phó Trưởng Phòng PA88
thông tin thêm với các vị chức
sắc, đại biểu tham dự chương
trình ký kết: Trong thời gian
qua, tình hình an ninh có nhiều
vấn đề, nhiều đối tượng chống
phá từ bên ngoài, từ các tổ chức
quốc tế như Fulro, các tổ chức
phản động gây chia rẽ khối đoàn
kết giữa Đảng, Nhà nước với
nhân dân, giữa các tổ chức tôn
giáo với chính quyền, các tín
đồ tôn giáo… chúng tìm cách
xuyên tạc, nói xấu Đảng. Một
số tổ chức tôn giáo xuất hiện
hoạt động trái với quy định của
pháp luật, nhiều hệ phái tôn giáo
trái phép chưa được công nhận
của Nhà nước. Công tác quản lý
cho phép hoạt động còn nhiều
vấn đề đáng quan tâm. Tranh
chấp, khiếu kiện trong các tổ

chức tôn giáo mà cụ thể là 34
vụ phức tạp kéo dài đã được các
cấp chính quyền của Lâm Đồng
giải quyết...
Riêng về an ninh trật tự, thời
gian qua, tội phạm đặc biệt
nghiêm trọng xảy ra khá nhiều
tại Lâm Đồng. Nhiều vụ đánh
vợ, giết chồng chôn xác ở vườn
cà phê, giết người chôn xuống
giếng, gần đây nhất là vụ hai vợ
chồng ở Bùi Thị Xuân - Đà Lạt
cũng vì mâu thuẫn mà xảy ra
xô xát án mạng rất thương tâm.
Những vụ giết người dã man
đã xảy ra gần đây ít nhiều gây
hoang mang trong quần chúng
nhân dân và việc phải nhìn
nhận lại về quan điểm sống, về
phạm trù đạo lý làm người của
dân tộc ta đã bị mai một nhiều.
Tệ nạn xã hội ma túy, bạo lực
học đường vẫn là vấn đề nhức
nhối được công an tập trung
để đảm bảo trật tự an ninh trên
địa bàn Lâm Đồng. Việc ký kết
thực hiện chương trình phối hợp
giữa MTTQ, giữa các tổ chức
tôn giáo với các cơ quan nhà
nước là rất đáng hoan nghênh.
Ngành Công an chúng tôi tiếp
tục đề nghị các tổ chức tôn giáo,

các vị chức sắc tiếp tục làm tốt
vận động, tuyên truyền với các
tín đồ của mình để thực hiện tốt
các tiêu chí về đảm bảo an ninh
như kịp thời thông tin tố giác tội
phạm. Tích cực tuyên truyền,
vận động nhân dân, các tín đồ
tại giáo xứ, khu dân cư không để
xảy ra các hoạt động chống phá
Đảng, chính quyền, phá hoại
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Các vị linh mục, chức sắc
cần tiếp tục tham gia công tác
hòa giải đảm bảo quy chế dân
chủ ở cơ sở, tham gia làm tốt hòa
giải từ cơ sở, hạn chế tình trạng
đông người tụ tập khiếu kiện tại
các thành phố lớn. Chúng tôi
sẽ tiếp tục phối hợp với MTTQ
và các tổ chức tôn giáo, hướng
dẫn, giúp đỡ các tổ chức, các
linh mục thực hiện nội dung
này. Đồng thời, nắm bắt kịp
thời các tin báo của quần chúng
nhân dân, nêu cao trách nhiệm
của ngành công an để chương
trình ký kết phối hợp đảm bảo
an ninh trật tự ngày càng hiệu
quả, khu dân cư ngày càng an
toàn”, Phó trưởng Phòng PA88
Công an tỉnh đề nghị.

Còn lại giải quyết 7 TTHC với
thời hạn 30 ngày là: đăng ký sửa
đổi Hiến chương; sinh hoạt tôn
giáo tập trung của người nước
ngoài cư trú hợp pháp tại Việt
Nam; đăng ký thuyên chuyển
chức sắc, chức việc, nhà tu
hành là người đang bị buộc tội
hoặc người chưa được xóa án

tích; mời tổ chức, cá nhân nước
ngoài thực hiện hoạt động tôn
giáo; mời chức sắc, nhà tu hành
là người nước ngoài đến giảng
đạo cho tổ chức được cấp chứng
nhận đăng ký hoạt động tôn
giáo; đề nghị thay đổi tên; thay
đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo.

NGUYỆT THU

Công bố 12 thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo
Công bố mới đây cho biết
có tất cả 12 thủ tục hành chính
(TTHC) trên lĩnh vực tôn giáo
thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND tỉnh Lâm Đồng, thực
hiện tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả thuộc Ban Tôn giáo,
số 8, đường 3 Tháng 4, Phường
3, Đà Lạt.

Trong đó, tổ chức tôn giáo
được giải quyết 3 TTHC thời
hạn 60 ngày gồm: Công nhận
hoạt động; thành lập, chia, tách,
sát nhập, hợp nhất; đăng ký
pháp nhân phi thương mại. Tiếp
theo với 2 TTHC được giải
quyết thời hạn 45 ngày như: Đề
nghị giải thể; tự giải thể.

MẠC KHẢI

Chấn chỉnh tình trạng phá rừng, khai thác cát, sỏi trái phép
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ
có Công văn số 4001/VPCP-NC
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó
Thủ tướng Thường trực Trương
Hòa Bình về xử lý vi phạm trong
lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản
lý, bảo vệ rừng (BVR) và quản
lý, sử dụng đất nông nghiệp.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu
Bộ Công an chỉ đạo công an các
đơn vị, địa phương tăng cường
các biện pháp nghiệp vụ, kiên
quyết đấu tranh ngăn chặn, xử
lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi
phạm pháp luật trong hoạt động
khai thác cát, sỏi; thường xuyên
mở các đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm và vi phạm pháp
luật trong hoạt động khai thác cát,
sỏi tại các địa phương; trước mắt,
mở đợt cao điểm từ nay đến ngày

31/7/2018, báo cáo kết quả lên
Thủ tướng Chính phủ.
Về vi phạm pháp luật trong
quản lý, BVR, Phó Thủ tướng
giao Bộ NN&PTNT chủ trì,
phối hợp với các bộ, ngành liên
quan và các địa phương tăng
cường công tác kiểm tra, thanh
tra việc chấp hành pháp luật về
bảo vệ và phát triển rừng, xử
lý nghiêm các trường hợp vi
phạm theo đúng quy định của
pháp luật. Phó Thủ tướng yêu
cầu UBND các tỉnh: Đắk Lắk,
Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai,
Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ
An, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Điện
Biên tổ chức kiểm điểm, làm rõ
trách nhiệm, xử lý nghiêm vi
phạm của các tổ chức, cá nhân
có liên quan để xảy ra tình trạng

phá rừng diễn ra phức tạp, gây
bức xúc dư luận trong thời gian
vừa qua; có biện pháp chấn
chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn
không để tình trạng phá rừng tái
diễn. Báo cáo kết quả lên Thủ
tướng Chính phủ trước ngày
31/5/2018.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu
UBND các tỉnh Quảng Ninh,
Khánh Hòa, Kiên Giang có biện
pháp chấn chỉnh ngay công tác
quản lý đất đai, rừng và xây dựng;
bảo đảm việc sử dụng đất nông
nghiệp, rừng đúng mục đích,
đúng quy hoạch được cấp có thẩm
quyền phê duyệt; ngăn chặn tình
trạng mua bán đất đai và xây dựng
trái phép đang diễn ra...
Đối với tỉnh Lâm Đồng, về tình
hình hoạt động khoáng sản, trong

đó quản lý, khai thác cát, sỏi, thời
gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo
chặt chẽ, nhất là dọc sông Đồng
Nai. Tỉnh đã chủ động ký kết với
các tỉnh giáp ranh những Bản quy
chế phối hợp về quản lý khoáng
sản. Nhờ vậy, Lâm Đồng cơ bản
chấn chỉnh được tình trạng khai
thác cát, sỏi trái phép. Về quản
lý bảo vệ rừng, 4 tháng đầu năm
2018, toàn tỉnh có 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 25% với 94 vụ, và giảm 4%
số lâm sản thiệt hại (41,35 m3);
tuy nhiên, cần quan tâm hơn là
diện tích thiệt hại do phá rừng đã
tăng 4%, tương đương 0,8579 ha.
MINH ĐẠO
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Giao hàng tận nơi với Aloship
Dịch vụ tiện lợi
Chị Ngọc Anh - một nhân viên văn phòng
tại Đà Lạt đã sử dụng dịch vụ Aloship gần nửa
năm nay. Với công việc bận rộn, hầu như bữa
sáng và bữa trưa chị đều gọi Aloship. Khi thì
ổ bánh mì, lúc lại tô mì quảng, chỉ cần gọi
điện và sau 15 phút chị đã được thưởng thức
món ăn đúng yêu cầu. “Thật tiện lợi, Aloship
rất phù hợp với nhu cầu của những người ít
có thời gian như tôi. Chi phí hợp lý, đội ngũ
shipper phục vụ nhanh chóng và dễ thương”,
chị Ngọc Anh cho hay.
Còn với những cửa hàng kinh doanh trên
mạng như Yuri Thảo - đường Đoàn Thị Điểm,
Jolie Trần - chợ Đà Lạt… với các mặt hàng
như quần áo, giày dép, giỏ xách hay cả cửa
hàng phục vụ các món ăn như Thu Trinh - Hà
Huy Tập… thì Aloship dường như trở thành
“cánh tay” đắc lực trong việc giao hàng tận
nơi cho khách. Theo chị Thanh Thảo - chủ cửa
hàng Yuri Thảo: “Từ khi có Aloship, công việc
kinh doanh của tôi thuận tiện hơn. Với dịch vụ
giao hàng nhanh chóng, đảm bảo nên khách
hàng rất hài lòng”.
Đặc biệt, Aloship còn như “người nhà” của
các bệnh nhân neo người khi phải điều trị
trong bệnh viện. Bà Thu Hiền - Phường 7 vốn
ở một mình, trong thời gian nằm điều trị tại
Bệnh viện Hoàn Mỹ, mọi vật dụng cần thiết
bà luôn tin tưởng và nhờ đến Aloship. “Nhờ
có Aloship mà tuy chỉ một mình nằm viện
nhưng tôi vẫn có thể lấy những thứ mình cần
ở nhà. Các cháu shipper rất ngoan, chu đáo
nên tôi rất yên tâm. Đây đúng là dịch vụ thực
sự cần thiết đối với những người như tôi”, bà
Hiền cho biết.
Là sinh viên năm 3 Khoa Kinh tế - Quản
trị kinh doanh Trường Đại học Đà Lạt, ý
tưởng về dịch vụ giao nhận hàng tận nơi được
Nguyễn Bích Đào cùng nhóm bạn trong lớp
xây dựng từ chính nhu cầu của bản thân. Vốn
năng động, cô sinh viên năm 3 này tranh thủ
đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm phục vụ
công việc sau khi ra trường. Trong một lần
tham gia nhóm múa phục vụ đám cưới, Đào
quên đôi giày ở nhà tận Trại Mát. Đang loay
hoay chưa biết tính sao, Đào đành gọi điện

Bayer kết hợp ACOM cải thiện
sinh kế cho nông dân

Trước nhu cầu giao nhận hàng tận nơi ngày càng nhiều, đặc biệt việc bán hàng
trên mạng ngày càng phổ biến, nhóm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã đưa ra
giải pháp về vận chuyển hàng với dịch vụ Aloship.

Aloship trở thành “cánh tay” đắc lực của các cửa hàng kinh doanh trên mạng trong việc giao hàng
đến tận tay người mua. Ảnh: V.H

nhờ bạn cùng lớp chạy về nhà lấy. Sau lần
đó, Đào cùng nhóm bạn bàn về dịch vụ giao
nhận hàng tận nơi với thời gian nhanh nhất.

Mở rộng kết nối
Hoạt động từ tháng 11/2017, Aloship là
đơn vị đầu tiên với dịch vụ giao nhận hàng
tận nơi tại Đà Lạt. Đang trong thời gian thử
nghiệm nên phạm vi Aloship phục vụ trong
nội thành Đà Lạt và một số khu vực lân cận
như Lạc Dương, Đức Trọng. “Với tiêu chí
“A lô là ship, phục vụ phải vip, khi bạn cần
kíp, có Aloship”, chất lượng phục vụ khách
hàng được Aloship đặt lên trên hết. Cũng vài
lần bị khách hủy đơn hàng vì lý do khách
quan như mưa gió không kịp giao hàng gấp,
nhưng Aloship không hề trách móc mà ngược
lại phải xin lỗi khách để mong khách thông
cảm”, Bích Đào chia sẻ.
Hiện Aloship có khoảng 10 shipper, bao

gồm cả sinh viên, người nội trợ… Chỉ cần mỗi
ngày khoảng vài tiếng tranh thủ thời gian rảnh
rỗi, mỗi shipper có thể kiếm thêm thu nhập từ
2,5 - 3 triệu đồng. Phạm Hoàng Sang - quản
lý đội shipper khẳng định, Aloship vừa là dịch
vụ giao nhận hàng tận nơi, vừa kết nối những
người có thời gian muốn kiếm thêm thu nhập
với những người có nhu cầu vận chuyển hàng
hóa. Với đơn hàng chỉ từ vài chục ngàn đồng
đến hàng triệu đồng, mỗi ngày Aloship phục
vụ khoảng 500 đơn hàng.
“Aloship đang xây dựng một lộ trình với
các quãng đường thuận tiện nhất, giúp khách
hàng được sử dụng dịch vụ tốt nhất với chi
phí hợp lý nhất. Trong thời gian tới, Aloship
sẽ mở rộng phạm vi phục vụ để đáp ứng
nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhanh chóng
và tận nơi cho khách hàng”, Bích Đào cho
biết thêm.
VIỆT HÙNG

mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn ở các xã, thị trấn.
Triển khai chiến dịch cao điểm về truyền
thông thông qua các hoạt động của Đoàn
Thanh niên, trường học, các tổ chức chính
trị - xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về
nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường bằng
các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ,
thi viết, vẽ,… Tổ chức ra quân tổng vệ sinh,
duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước;
huy động toàn dân làm vệ sinh đường làng,
ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia

đình văn hóa gắn với phong trào “Đảm bảo
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
vì sức khỏe cộng đồng”.
Đặc biệt, trong tháng 5, huyện Cát Tiên
đã chọn xã Nam Ninh làm điểm để tổ chức
phát động và ra quân hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường
năm 2018. Đây là hoạt động nhằm dấy lên
phong trào bảo vệ, sử dụng tiết kiệm nguồn
nước và giữ gìn vệ sinh môi trường, khắc
phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa
bàn huyện Cát Tiên.

vụ quản lý bảo vệ rừng gồm: trang thiết bị
dự báo, cảnh báo cháy, trang thiết bị phòng
cháy, chữa cháy rừng và các công trình,
trang thiết bị khác phục vụ quản lý bảo vệ
rừng. Hỗ trợ các nội dung như: lực lượng
tham gia truy quét bảo vệ rừng; đào tạo nâng
cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng và
bảo tồn thiên nhiên; tuyên truyền giáo dục
pháp luật đối với cộng đồng; chi phí quản
lý phát triển cộng đồng vùng đệm (chi phí
đi lại hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, họp với
UBND cấp xã, thôn, bản).
Đối với việc hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng
đệm các khu rừng đặc dụng, đối tượng hỗ

trợ là cộng đồng dân cư thôn, bản vùng đệm
bao gồm các cộng đồng dân cư thôn, bản cư
trú hợp pháp trong khu vực có ranh giới tự
nhiên tiếp giáp với rừng đặc dụng, hoặc nằm
trong rừng đặc dụng. Nội dung hỗ trợ cụ thể
là hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, giống
cây, giống con; thiết bị chế biến nông lâm sản
quy mô nhỏ; vật liệu xây dựng cho các công
trình công cộng của cộng đồng thôn, bản như
công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông
tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà
văn hóa và các công trình khác. Mức hỗ trợ:
40 triệu đồng/thôn, bản/năm.

LHT

Hỗ trợ, bảo vệ rừng đặc dụng
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy
định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp
thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển
lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
Mức hỗ trợ trung bình 100.000 đồng/ha/
năm tính trên tổng diện tích khu rừng đặc
dụng được giao quản lý bảo vệ. Theo đó,
đối với quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, nội
dung hỗ trợ gồm: Thuê, khoán, hợp đồng
bảo vệ rừng đối với cộng đồng dân cư vùng
đệm; thuê người bảo vệ rừng ở vùng giáp
ranh. Ban quản lý rừng đặc dụng xác định
diện tích rừng cần bảo vệ và bảo tồn thiên
nhiên; mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục

Ông Cao Xuân Lộc, Giám đốc Bộ
phận Phát triển bền vững của ACOM
cho biết, ACOM đang kết hợp với Bayer
Việt Nam nhằm mục tiêu cải thiện sinh
kế cho nông dân trồng cà phê, đặc biệt
là những nông hộ có diện tích sản xuất
nhỏ, dưới 7 ngàn m2/hộ. Theo đó, hai
doanh nghiệp cùng hợp tác, cung cấp
cho nông dân những giải pháp kỹ thuật
phù hợp để tăng năng suất, chất lượng
hạt cà phê, giúp nông dân đạt thu nhập
tốt nhất trên diện tích đất sẵn có. Sản
phẩm nông sản sẽ do ACOM bao tiêu
với giá cao hơn giá thị trường.
Được biết, ACOM là công ty chuyên
sản xuất cà phê lớn đang hợp tác với
nông dân Lâm Đồng trồng cà phê Arabica
sạch và tập đoàn Bayer là tập đoàn dược
- thuốc bảo vệ thực vật lớn của Đức. Việc
kết hợp của hai doanh nghiệp sẽ giúp
nông dân tăng thu nhập đồng thời sản
xuất ra những hạt cà phê sạch cung cấp
cho người tiêu dùng.
D.Q

CÁT TIÊN: Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch
và Vệ sinh môi trường năm 2018, huyện Cát
Tiên đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên
truyền sử dụng tiết kiệm nguồn nước và giữ
gìn vệ sinh môi trường ở tất cả các cấp, các
ngành, địa phương, đơn vị, trường học trên
địa bàn toàn huyện.
Với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”,
từ nay đến ngày 5/6 (Ngày Môi trường thế
giới), huyện tiến hành tuyên truyền phổ biến
sâu rộng trên phương tiện thông tin đại chúng
của địa phương; treo băng rôn, áp phích với
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Thuốc lá với sức khỏe...
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... Nicotine là nguyên nhân chính của
những biến đổi kinh nguyệt. Những phụ
nữ hút thuốc thường hay bị bế kinh (tắt
kinh) nhiều hơn những người không hút
thuốc. Đến tuổi trung niên, kinh nguyệt
của họ không được điều hòa, chu kỳ kinh
nguyệt thất thường và sớm hết kinh.
Một số biến chứng mà phụ nữ mang
thai có thể gặp: sảy thai, bị nhau bong
non và nhau tiền đạo gây chảy máu ở
mẹ, có thể gặp ối vỡ sớm, sanh non, thai
chết lưu, đột tử ở trẻ sơ sinh. Vỡ ối sớm
có thể gây chuyển dạ, điều này rất nguy
hiểm nếu như thai chưa đủ trưởng thành.
Nguy cơ cho mẹ: sanh non, nhiễm trùng,
có thể cắt tử cung. Nguy cơ cho bé: non
tháng, dễ nhiễm trùng, suy hô hấp, có thể
tử vong.

Tác hại của thuốc lá
đối với nam giới
Giảm số lượng và chất lượng tinh
trùng: Tùy thuộc vào lượng thuốc hút
mà số lượng tinh trùng của nam giới hút
thuốc giảm nhiều hay ít (với những người
nghiện thuốc càng nặng thì điều này
càng rõ). Hút thuốc gây viêm hệ thống
sinh dục làm tinh trùng khó xâm nhập
vào trứng. Hút thuốc làm giảm khả năng
sản xuất tinh trùng, giảm số lượng và
chất lượng tinh trùng, giảm khả năng di
chuyển của tinh trùng, gây nên vô sinh.
Hút thuốc làm thay đổi hình dạng của
tinh trùng, điều này có thể liên quan đến
dị tật bẩm sinh. Liệt dương: Những người
hút thuốc có nguy cơ bị liệt dương cao
gấp 2 lần, do gây xơ vữa động mạch ở
dương vật làm giảm tưới máu mà chúng
ta gọi là liệt dương do mạch máu. 82% 97% nam giới bị liệt dương do mạch máu
có hút thuốc. Nam giới hút thuốc càng
lâu, càng nhiều thì nguy cơ bị liệt dương
do mạch máu càng cao. Ngoài liệt dương
do xơ vữa động mạch, hút thuốc còn dẫn
đến liệt dương do co mạch (làm giảm
dòng chảy do động mạch bị co hẹp lại),
chỉ cần hút 2 điếu thuốc có thể gây ra co
thắt động mạch dương vật cấp. Ngoài ra,
hút thuốc còn gây ung thư bàng quang.
Người ta không xác định được hút thuốc
gây ung thư tiền liệt tuyến nhưng ở người
ung thư tiền liệt tuyến mà hút thuốc thì sự
xâm nhập và di căn của nó tăng lên.
THÁI TUYỀN
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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

Sình Mây... 
... Sình Mây có vỏn vẹn 12 hộ gia đình sinh
sống, hầu hết đều là người miền Tây. Giờ đây,
Sình Mây được biết đến là vùng đất trồng sầu
riêng chất lượng của không riêng xã Phước
Lộc mà của cả huyện Đạ Huoai. 12 hộ trồng
khoảng 80 ha sầu riêng. 12 hộ nhưng có đến
11 hộ đã được cấp chứng nhận VietGap, hộ
còn lại sở dĩ chưa được cấp là vì chủ nhân sinh
sống ở nước ngoài giao lại cho người cháu làm
nên không đủ cơ sở pháp lý. Ngoài HTX Minh
Hoàng Khôi của ông Phan Văn Dược có cơ
sở chế biến sầu riêng ngay tại Sình Mây, thì
sầu riêng Sình Mây hiện chủ yếu được thương
lái gom bán sang Trung Quốc. Ông Tám Tâm
cho biết: Năm ngoái, ông và một vài hộ dân
đã thương thảo hợp đồng để bán sầu riêng
vào siêu thị. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ các
thủ tục nên cuối cùng ông và các hộ lại rút
lui. Năm nay, nếu huyện tiếp tục xúc tiến và
chúng tôi có cơ hội bán cho siêu thị thì chắc
chắn tôi sẽ làm việc này. Bởi lẽ, giá sẽ được
cao hơn, thương hiệu sầu riêng của Đạ Huoai,
của Sình Mây cũng sẽ có tiếng vang hơn ở thị
trường trong nước.
Phải trở lại lần thứ hai, chúng tôi mới gặp
được những lão nông trồng sầu riêng ở Sình
Mây vì lần đầu người thì bận đi hội thảo,
người thì bận đi sang tận Thái Lan để xem
cách người ta trồng và chế biến sầu riêng.
Chuyến đi Thái Lan có vợ chồng ông Tám
Tâm, ông Hai Châu, ông Dược và hai người
bạn ở Phương Lâm. Họ tự móc nối, tự bỏ tiền
túi ra để sang Thái tham quan vườn sầu riêng
và các cơ sở chế biến. Sau chuyến đi đó, ông
Tám Tâm cho rằng mình có động lực hơn,
say mê hơn để trở về trồng sầu riêng. “So về
điều kiện khí hậu, đất đai thì mình thuận lợi
hơn nhưng mình thua nông dân Thái ở cách
chăm sóc và chế biến. Rồi đây, tôi sẽ áp dụng
cách trồng sầu riêng hữu cơ như họ, tự ủ phân
chuồng, tự nuôi ong lính đen để xử lý vỏ sầu
riêng và phân chuồng. Chỉ có điều, khâu bảo
quản và chế biến sau thu hoạch mình còn thua
xa họ quá và tự mỗi hộ dân khó có thể làm
được” - ông Tám Tâm tiếc nuối. Sau chuyến
đi Thái, đoàn của ông Tám Tâm cũng mang
về 4 mẫu thuốc mà bên Thái người ta ngâm để
giúp sầu riêng chín đồng đều nhưng vẫn đảm
bảo tiêu chuẩn cho người sử dụng, được thị
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trường nhiều nước chấp nhận. Các mẫu này
đã đưa về huyện để đề xuất tỉnh và Bộ Khoa
học Công nghệ xem xét có được lưu hành tại
Việt Nam hay không. Nếu được chấp thuận
thì người trồng sầu riêng có thể tự xử lý làm
chín trái đồng loạt, sơ chế và hút chân không
cơm sầu riêng để xuất bán.
Ở Sình Mây, nhiều thế hệ thứ hai, thứ ba đã
được sinh ra và nhiều người đã chọn sầu riêng
để nối tiếp nghề của cha, chú đi trước. Như
hai người con trai của ông Tám Tâm, từng
học đại học và cao đẳng nhưng cuối cùng họ
cũng chọn trở về Sình Mây để bắt đầu ươm
mầm những cây sầu riêng con. Như con của
ông Mười Tân dù đang lập nghiệp tại Long
An và Sài Gòn nhưng cũng có ý định trở về
Sình Mây. Và chuẩn bị cho sự trở về đó, ông
đã mua sẵn đất, xây lại căn nhà khang trang
và khẳng định chắc như đinh đóng cột: Rồi
đây, Sình Mây sẽ trở thành quê hương thứ hai
của ông, của các con ông. Chưa bao giờ ông
có ý định rời xa mảnh đất này.
Nếu đi từ TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt,
không riêng Sình Mây mà cả vùng đất nằm
bên tay trái về phía Bắc được thiên nhiên ưu
đãi với chất đất mỡ gà, không phải đất đỏ
bazan, nên sầu riêng cơm vàng hơn, ít xơ hơn.
Điều này cũng lý giải tại sao trước đây người
Pháp chọn Nam Nhi để xây dựng vùng cây
ăn trái. Phước Lộc, Hà Lâm và nhiều vùng
đất khác nữa của huyện Đạ Huoai đang dần
chuyển đổi vườn tạp, vườn điều già cỗi sang
trồng cây ăn trái, đặc biệt là cây sầu riêng.
Với người dân Sình Mây, họ từng có giấc
mơ tạo dựng một thương hiệu sầu riêng cho
riêng mình và giờ đây, giấc mơ ấy là được
góp sức vào sự phát triển thương hiệu chung
cho sầu riêng huyện nhà. Tuy nhiên, giấc mơ
ấy đang gặp một trở ngại không nhỏ là sự phụ
thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc.
Nếu làm tốt khâu bảo quản sau thu hoạch,
nếu có thể chế biến sâu các sản phẩm từ trái
sầu riêng thì tin chắc rằng không chỉ sầu
riêng Sình Mây, sầu riêng Đạ Huoai mà cả
sầu riêng đang được trồng tại ít nhất 8 tỉnh
thành ở khu vực miền Nam có thể vươn xa
hơn nữa như một số cây trồng chủ lực có thế
mạnh của Việt Nam hiện nay.
Phóng sự: HỮU SANG

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.

THÔNG BÁO

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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