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Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc
Ngày 9/5, ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu
Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm
Đồng và ông Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường
trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiếp xúc với
cử tri xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) và cử tri xã Lộc
Nga (thành phố Bảo Lộc).
Trước cử tri 2 xã, ông Nguyễn Văn Hiển đã thông
báo dự kiến chương trình, nội dung làm việc của
kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV sắp đến. Theo
dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hộc sẽ xem xét, cho

ý kiến và thông qua một số dự án luật, như: Luật
Tố cáo (sửa đổi), Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật
Thể dục thể thao, Luật Đo đạc bản đồ, Luật Quy
hoạch, Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng...
Cử tri xã Lộc Bắc kiến nghị những vấn đề liên
quan đến giải quyết đất sản xuất cho người dân tộc
thiểu số, việc chi trả chi phí dịch vụ môi trường
rừng, đường dân sinh và đường dây điện bị xuống
cấp, cần quan tâm nghiên cứu bảo tồn giá trị văn
hóa truyền thống của người bản địa... Cử tri xã Lộc
Nga quan tâm đến chế độ chính sách cho người có

NHỚ LỜI BÁC DẠY

công, quy định về chia tách thửa đất chưa sát với
thực tế, khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm y tế
còn bất cập, cần quy hoạch đất nghĩa trang để đáp
ứng nguyện vọng của người dân, giá cả đền bù đất
chưa thỏa đáng...
Một số kiến nghị của cử tri 2 xã đã được tiếp thu,
ghi nhận, giải trình. Những ý kiến ở tầm vĩ mô, ông
Đoàn Văn Việt cho biết, Đoàn ĐBQH khóa XIV
đơn vị tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và sẽ tổng hợp trình
bày tại các diễn đàn của Quốc hội ở kỳ họp tới.


Tất cả chúng ta phải thi hành phê bình và
tự phê bình một cách liên tục và thực thà...
Có thế ta mới tiến bộ... Nhưng nhận lỗi chưa
đủ, phải kiên quyết sửa lỗi.
(LỜI PHÁT BIỂU TRONG PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ,
11/1950. TƯ LIỆU BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH)

TRỊNH CHU

Đi tìm nguyên lý “bón phân - tưới nước”
Nguyên lý “bón phân - tưới nước” đã làm thay đổi nhận thức và thực hành
đối với hàng ngàn hộ nông dân canh tác các loại cây trồng trên nhiều
vùng sinh thái khác nhau, qua đó thiết thực chung tay bảo vệ môi trường bền
vững và an toàn sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng.

LÂM HÀ: Khắc phục bệnh

thành tích trong đánh giá
tổ chức đảng, đảng viên
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện
ủy Lâm Hà đã chỉ đạo các tổ chức
đảng thực hiện nghiêm túc việc đánh
giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên
trên tinh thần đổi mới, dân chủ, công
khai, minh bạch, nhằm từng bước
khắc phục triệt để bệnh thành tích
trong công tác đánh giá, xếp loại.
TRANG 2

“Trái ngọt” sau 10 năm
xây dựng
TRANG 4

CHÍNH TRỊ

Tọa đàm học tập và làm theo
Bác về xây dựng
phong cách, tác phong
công tác của người đứng đầu
TRANG 2

Hoa cúc Đà Lạt giảm tối đa thuốc bảo vệ thực vật khi sử dụng phân bón Obi - Ong Biển. Ảnh: V.Việt

TRANG 3

Taxi Mai Linh Lâm Đồng thực hiện
môi trường làm việc không khói thuốc lá

Khởi nghiệp từ mật ngọt
Mạnh dạn, táo bạo, chàng trai trẻ
Phạm Toản (Hoài Đức, Lâm Hà) đã
chọn cho mình con đường khởi nghiệp từ
chính sản phẩm đặc thù của địa phương và
bước đầu thành công với thương hiệu mật
ong sạch PT Lâm Đồng.

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hút thuốc lá
và bệnh tim mạch
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

CÔNG AN LÂM HÀ:

Triệt phá thành công
chuyên án ma túy lớn nhất
TRANG 6

TRANG 7

TRANG 5
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Tọa đàm học tập và làm theo Bác
về xây dựng phong cách, tác phong
công tác của người đứng đầu
Sáng ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã
phối hợp tổ chức buổi tọa đàm “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về xây dựng phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên
Khối Các cơ quan tỉnh”.
Các đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng
Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Vũ
Kim Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ
quan tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì tọa đàm cùng sự
tham dự của các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên
UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khóa VII;
bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc...
Báo cáo đề dẫn của buổi tọa đàm nêu rõ:
Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh là những
bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và
nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân đang
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng
cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”. Thông qua buổi tọa đàm với tầm
nhìn mới, tư liệu mới, các đại biểu tham dự đã
tập trung luận giải sâu sắc hơn nữa về phong cách
lãnh đạo, phong cách làm việc của Bác, từ đó rút
ra những bài học sâu sắc vận dụng vào hoàn cảnh
cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân đặc biệt
là người đứng đầu. Từ đó tự soi, tự sửa, tự rèn
luyện để xây dựng phong cách làm việc, lãnh đạo
phù hợp, hiệu quả.
Đã có 40 tham luận từ các TCCS đảng trực
thuộc được xây dựng dựa trên đặc điểm tình hình
của từng đơn vị gửi về chuẩn bị cho buổi tọa
đàm; trong đó có 9 tham luận mang tính lý luận
và thực tiễn nhất được đưa ra trình bày và thảo
luận tại buổi tọa đàm. Từ đó nhìn nhận những
bài học kinh nghiệm cụ thể để tiếp tục rút kinh
nghiệm, chỉnh đốn để nâng cao phong cách, tác
phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ
đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh. 
N.NGÀ

ĐỨC TRỌNG: Sơ kết 2 năm thực hiện

LÂM HÀ: Khắc phục bệnh thành tích

trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo các tổ chức đảng thực
hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên trên tinh thần
đổi mới, dân chủ, công khai, minh bạch, nhằm từng bước khắc phục triệt để bệnh
thành tích trong công tác đánh giá, xếp loại.

Đ

ảng bộ huyện Lâm Hà hiện có
49 tổ chức cơ sở đảng; trong đó
có 21 đảng bộ cơ sở (347 chi
bộ trực thuộc) và 28 chi bộ cơ
sở, tổng số đảng viên toàn huyện có 3.829
đồng chí. Xác định việc đánh giá, xếp loại
tổ chức đảng, đảng viên là nhiệm vụ, giải
pháp quan trọng trong công tác xây dựng,
phát triển Đảng, hàng năm, Ban Thường vụ
Huyện ủy Lâm Hà đã bám sát sự chỉ đạo
của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng văn bản,
hướng dẫn cụ thể các chi bộ, đảng bộ cơ sở
các bước quy trình, tổ chức đánh giá, xếp
loại tổ chức đảng, đảng viên.
Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng,
đảng viên trên địa bàn huyện Lâm Hà được
các cấp ủy thực hiện một cách nghiêm túc,
phản ánh thực chất ưu điểm, khuyết điểm
và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
của từng tập thể, cá nhân. Theo đó, qua
đánh giá, xếp loại, trong năm 2017, toàn
Đảng bộ huyện Lâm Hà có 6/49 tổ chức cơ
sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững
mạnh tiêu biểu”, 24/49 tổ chức cơ sở đảng
đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”,
18/49 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt
nhiệm vụ”. Về cá nhân, toàn Đảng bộ có
trên 73% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm
vụ, gần 9% đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ.
Đồng chí Giáp Thị Thủy - Trưởng Ban
Tổ chức Huyện ủy Lâm Hà cho biết:
“Trong công tác đánh giá tổ chức cơ sở
đảng, đảng viên, Huyện ủy chỉ đạo các chi
bộ, đảng bộ chuẩn bị việc tổ chức thực hiện
kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng
tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo đúng

hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương,
của Tỉnh ủy trên tinh thần dân chủ, công
khai, minh bạch. Đồng thời, Ban Thường
vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức tập hợp,
thẩm tra việc đánh giá, xếp loại của tổ
chức đảng, đảng viên ở cơ sở; thành lập
các tổ công tác do các đồng chí trong Ban
Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn,
chủ động kiểm tra việc đánh giá chất lượng
tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các chi
bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị hành chính
sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng
vũ trang trực thuộc Huyện ủy. Đối với các
chi bộ, đảng bộ có quá trình kiểm tra, đánh
giá kết quả chưa sát với thực tiễn nhiệm vụ
được giao, Đoàn kiểm tra Huyện ủy yêu
cầu đánh giá, kiểm điểm lại”.
Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện
ủy Lâm Hà, nội dung công tác kiểm tra
đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng
viên chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ
như: Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đối
với việc quán triệt, triển khai học tập các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ
thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”; chất lượng sinh hoạt Đảng; công
tác phát triển đảng viên; công tác tổ chức
cán bộ; công tác kiểm điểm tự phê bình và
phê bình… Việc đánh giá, xếp loại đảng
viên ưu tiên vào các tiêu chí đạo đức nghề

nghiệp; năng lực chuyên môn, năng lực
quản lý, chính trị, chấp hành việc phân
công của tổ chức chính trị; quy chế, quy
trình chuyên môn.

Việc đánh giá, phân loại các tổ
chức cơ sở đảng và đảng viên trên
địa bàn huyện trong thời gian qua
đã đi vào thực chất hơn, đảm bảo
các yếu tố công khai, minh bạch;
đồng thời, nêu cao tinh thần tự
phê bình và phê bình, từng bước
khắc phục có hiệu quả bệnh thành
tích trong công tác đánh giá, phân
loại trong toàn Đảng bộ.
Qua công tác đánh giá, xếp loại tổ chức
cơ sở đảng, đảng viên ở Đảng bộ huyện
Lâm Hà đã xuất hiện các tổ chức cơ sở
đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”
như: Đảng bộ xã Đan Phượng, Đảng bộ
Quân sự huyện, Chi bộ Đài Truyền Thanh
- Truyền hình Lâm Hà, Chi bộ Ngân hàng
Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Lâm
Hà, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát
triển Nông thôn Lộc Phát, Chi bộ Chi cục
Thuế… hay các đảng viên có thành tích
đặc biệt xuất sắc như các đồng chí: Nguyễn
Văn Tình - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện
ủy; Đồng Ngọc Thuấn - giáo viên Trưởng
Tiểu học Đông Thanh (Đảng bộ xã Đông
Thanh); Nguyễn Văn Mỹ - Bí thư Chi bộ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Lộc Phát... Các tổ chức cơ sở đảng,
đảng viên tiêu biểu này luôn là tấm gương
sáng để các tổ chức cơ sở đảng và tất cả
đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nêu
gương học tập, góp phần xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh bền vững.
ĐỨC TÚ

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

ĐẠ TẺH SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05: Khen thưởng 12 tập thể và 35 cá nhân

Ngày 9/5, Huyện ủy Đức Trọng đã tổ chức
Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/
TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo báo cáo của Huyện ủy Đức Trọng, dưới
sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường
vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Huyện ủy, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở
đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” một cách phù hợp, thiết thực
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình
thực tiễn của từng ngành, địa phương, cơ quan,
đơn vị, trong đó, xác định một số nội dung đột
phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập
và làm theo Bác.
Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng từ
huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiều
nội dung quan trọng như: Tổ chức các lớp học
tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề
hàng năm; đưa việc học tập và làm theo Bác vào
chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp; đưa nội dung học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
vào giảng dạy… Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô
hình hay và cách làm hiệu quả trong việc thực
hiện Chỉ thị 05.
Dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho
16 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. T.VŨ

Sáng ngày 10/5, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ
chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ
Chí Minh.
Theo báo cáo, qua 2 năm triển khai thực
hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
dần đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tích
cực trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng
hệ thống chính trị của địa phương. Trên
cơ sở đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay,
cách làm tốt, nhiều gương điển hình tiên
tiến được các cấp khen thưởng, tạo sức lan
tỏa trong xã hội. Trong thời gian 2 năm,
nhân dân toàn huyện đóng góp xây dựng
được 11 nhà văn hóa thôn, bê tông hóa 17
tuyến đường với tổng chiều dài là 14,7 km
với số tiền đóng góp là 5,4 tỷ đồng, 6.120
ngày công, hiến 2.100 m2 đất để xây dựng
công trình. Các cơ sở đoàn trên toàn huyện
đã đăng ký thực hiện 29 công trình thanh
niên với số tiền trị giá hơn 200 triệu đồng,
với hàng ngàn ngày công ra quân ngày thứ
bảy, ngày chủ nhật xanh. Riêng Đoàn xã
Triệu Hải đã xây dựng mô hình huy động,
sửa xe đạp cũ được 12 chiếc để tặng cho
học sinh nghèo; các liên đội xây dựng quỹ
vì bạn nghèo được trên 174 triệu đồng để

Đồng chí
Tôn Thiện Đồng Bí thư Huyện ủy
Đạ Tẻh trao giấy
khen cho những
tập thể xuất sắc
trong việc học tập
và làm theo
tư tưởng, đạo đức
và phong cách
Hồ Chí Minh.

giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn. Hội LHPN huyện tiếp tục duy
trì 109 tổ tiết kiệm và 62 tổ hùn vốn giúp
nhau khởi nghiệp với tổng số tiền hơn 3
tỷ đồng để giúp cho 9.620 lượt hội viên
vươn lên làm kinh tế, giải quyết việc làm,
tăng thu nhập góp phần ổn định cuộc sống.
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện
tiếp tục duy trì phong trào “Treo ảnh Bác”
nơi trang trọng trong gia đình để mỗi ngày
nhắc nhở mỗi người học tập và làm theo
gương Bác. Đảng ủy thị trấn Đạ Tẻh, xã
Triệu Hải cùng một số đơn vị khác tiếp tục
chỉ đạo tốt việc chào cờ đầu tháng tại khu
dân cư. Hàng năm, có hàng trăm hộ đạt

danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các
cấp, giúp đỡ về vốn, cây con giống, công
lao động, lương thực thực phẩm cho các
hộ nghèo có điều kiện đầu tư vào sản xuất,
phát triển kinh tế gia đình. Năm 2017, toàn
huyện có 2.570 hộ sản xuất, kinh doanh
giỏi các cấp, tiêu biểu.
Dịp này, UBND huyện Đạ Tẻh đã tặng
giấy khen cho 12 tập thể, 35 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị
05. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tặng
giấy khen cho 1 cá nhân có thành tích trong
việc hưởng ứng và phát động hội viên tham
gia giải báo chí quốc gia về xây dựng Đảng.
ĐÔNG ANH

KINH TẾ
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Đi tìm nguyên lý “bón phân - tưới nước”
Nói không với phân vô cơ
và thuốc hóa học
Từ sau Tết Mậu Tuất đến nay,
sản xuất nông nghiệp theo hướng
hữu cơ sinh học ở nhiều vùng thổ
nhưỡng, khí hậu trong tỉnh Lâm
Đồng đang có chiều hướng phát
triển đa dạng cây trồng. Trong đó
phương pháp “bón phân - tưới
nước” từ Công ty TNHH Sản xuất
và Thương mại Đại Nam (Cty Đại
Nam) - đóng tại thành phố Vũng
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển giao với quy trình rút gọn,
dễ nhớ và dễ làm. Cụ thể theo
anh Trần Thanh Bình, phụ trách
sản xuất và thương mại vùng Tây
Nguyên của “Đại Nam” cho biết,
với quy trình áp dụng vùng nông
nghiệp Đà Lạt, cây hoa cúc các
loại trên diện tích 1.000 m2 “bón
phân - tưới nước” khoảng 300 kg
trước khi xuống giống trồng 5 - 7
ngày; từ 200 - 250 kg trong giai
đoạn hơn 100 ngày chăm sóc đến
thu hoạch. Hoặc với 1.000 m 2
cây rau xà lách các loại ở Đà Lạt
lên luống chiều cao 15 cm, chiều
rộng 1 m, cây cách cây và hàng
cách hàng 20 - 25 cm chỉ cần “bón
phân - tưới nước” 200 - 250 kg
trong vòng hơn 30 ngày từ gieo
trồng đến thu hoạch. Và với cây
công nghiệp dài ngày như cây cà
phê chè, cà phê vối chỉ “bón phân
- tưới nước” từ 1 - 2 kg phân/gốc
ở mỗi thời kỳ ra hoa, nuôi trái và
trước khi thu hoạch...
Đáng nói trong quy trình “bón
phân - tưới nước”, nhà nông sử
dụng duy nhất sản phẩm phân bón
hữu cơ vi sinh “Obi - Ong Biển”
do chính Cty Đại Nam sản xuất bởi
“bàn tay Việt - công nghệ Việt” từ
vùng biển Vũng Tàu đã mang lại
nhiều kết quả khá bất ngờ.

Phóng viên tiếp xúc với
nhiều mô hình tiêu biểu
trồng rau, hoa Đà Lạt; trồng
cà phê, bơ, tiêu ở các vùng
nông nghiệp Lâm Hà, Bảo
Lâm… của nông dân Lâm
Đồng đều xác nhận “sử dụng
phân hữu cơ vi sinh Obi Ong Biển bằng phương pháp
“bón phân - tưới nước”, trong
năm đầu tiên giảm đến 70%
lượng phân hóa học và thuốc
bảo vệ thực vật, tăng năng
suất trên dưới 30%.
Năm thứ 2, thứ 3 trở đi tiếp
tục giảm và dần dần “nói không”
100% với thuốc bảo vệ thực vật
và phân bón hóa học trên mọi cây
trồng canh tác…”.
Với năng suất và chất lượng
vượt trội khi áp dụng “bón phân
- tưới nước” các loại cây trồng
ở Lâm Đồng nêu trên, anh Trần
Thanh Bình, đại diện Cty Đại Nam
tại Tây Nguyên phân tích thêm:
“Phân bón hữu cơ Obi - Ong Biển
được sản xuất trên dây chuyền
thiết bị hiện đại, phối trộn với
men sinh học đặc biệt tạo ra nhiều
chủng vi sinh vật có lợi để phục

Trong một thời gian chưa lâu thâm nhập về Lâm Đồng, nguyên lý “bón phân - tưới nước” đã làm
thay đổi nhận thức và thực hành đối với hàng ngàn hộ nông dân canh tác các loại cây trồng trên
nhiều vùng sinh thái khác nhau, qua đó thể hiện hành động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường
bền vững và bảo vệ an toàn sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Tổng Giám đốc Trần Ngọc Nam (bên trái) cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (bên phải) thăm vườn thanh long
năng suất cao khi sử dụng phân bón hữu cơ Obi - Ong Biển tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: V.Việt

hồi dinh dưỡng trong đất, nâng
cao khả năng sinh trưởng và chống
chịu sâu bệnh cho cây trồng, vì vậy
đã giảm thiểu tối đa việc sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
hóa học trong canh tác…”.

30 năm luyện con men
bồi bổ đất
Qua Trưởng đại diện Cty Đại
Nam Trần Thanh Bình tại Lâm
Đồng, một ngày cuối tháng 4/2018,
phóng viên hòa vào dòng người
hơn 500 nông gia các tỉnh Đồng
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (trong đó
có nhiều nông gia sản xuất liên
kết trên địa bàn Lâm Đồng) đã
đến tham quan Nhà máy Phân bón
hữu cơ vi sinh Ong Biển, tọa lạc
trên diện tích khoảng 30 ha thuộc
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ước tổng
nguồn vốn đầu tư khoảng 800 tỷ
đồng, nhà máy lắp đặt thiết bị
công nghệ hiện đại, vận hành đồng
bộ khép kín, đạt công suất 1.000
tấn phân bón/ngày. Anh Nguyễn
Quang Đạt cùng đội ngũ nhân viên
bộ phận truyền thông của Cty Đại
Nam hướng dẫn phóng viên và
500 nông gia tìm hiểu cận cảnh
toàn bộ dây chuyền của nhà máy
từ hệ thống tiếp nhận nguyên liệu
đầu vào, chuyền qua băng tải để
sàng dần phân loại đến hệ thống
phối trộn nguyên liệu chính, guồng
quay ly tâm và đóng bao, cân định
lượng cho ra thành phẩm. Vì tự
động hóa toàn bộ hoạt động dây
chuyền nên nhà máy chỉ bố trí vừa
đủ 10 công nhân vận hành.
“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là
vùng đất có đa dạng nguồn nguyên
liệu hữu cơ như phế phẩm từ nhà
máy chế biến thủy sản, bùn sinh
khối từ nhà máy xử lý các chất
thải lỏng sinh hoạt, kết hợp bã
bùn, bã đậu, bã cà phê, mật mía,
phân gà, phân heo, phân bò... Tất
cả nguyên liệu đều thu gom, tập
trung xử lý, chuyển hóa qua hệ

Hoa cúc Đà Lạt giảm tối đa thuốc bảo vệ thực vật khi sử dụng phân bón Obi - Ong Biển.
Ảnh: V.Việt

thống thủy phân với sự tham gia
của tập đoàn vi sinh vật hữu ích
đảm bảo hữu cơ được phân giải tối
đa, sản sinh chất men trong thành
phần phân hữu cơ Ong Biển xử lý
đất vừa sạch bệnh vừa giàu độ phì
nhiêu quanh năm cho mọi địa hình
đất nông nghiệp với mọi cây trồng
sinh trưởng…” - anh Nguyễn
Quang Đạt thông tin. Theo đó,
đáng quan tâm với nguồn nguyên
liệu được ủ dưới hầm sâu 9 m
bằng một quy trình phân giải khác
biệt, tùy theo thành phần nguyên
liệu có thể ủ từ 1-9 năm mới đạt
yêu cầu chất lượng cao nhất. Bởi
vậy khi nguyên liệu đưa vào nhà
máy phối trộn sản xuất đã hoàn
toàn làm sạch tạp chất, thân thiện
với môi trường.
Điều bất ngờ và cảm phục đặc
biệt đối với tất cả mọi người tham
quan ở đây, đó là toàn bộ dây
chuyền máy móc hiện đại cùng
công nghệ tạo men phân bón hữu
cơ Ong Biển đều do “bàn tay Việt
- công nghệ Việt” của Tổng Giám
đốc Trần Ngọc Nam phát minh và
chế tạo lắp đặt hoàn chỉnh sau 30

năm miệt mài nghiên cứu. Tiếp
xúc với phóng viên, Tổng Giám
đốc Trần Ngọc Nam chia sẻ chân
tình: “Tôi sinh ra ở vùng quê
nghèo Quảng Trạch, tỉnh Quảng
Bình, 13 tuổi mồ côi cha mẹ phải
học hành gián đoạn nhiều lần mới
tốt nghiệp trung học phổ thông hệ
bổ túc văn hóa. 17 tuổi vào định
cư Vũng Tàu với người họ hàng,
làm nghề cơ khí trên bờ và theo
thuyền ghe ra biển làm thêm nghề
chài lưới. Cuối những năm 80 của
thế kỷ trước, trông thấy những
người thu gom chất thải trong đô
thị Vũng Tàu khá vất vả bằng các
phương tiện còn thô sơ, tôi trăn
trở cần chế tạo thiết bị máy móc tự
động, nhằm thay thế và giảm tối đa
ngày công làm việc chân tay, tránh
độc hại lao động. Từ cơ duyên này,
tôi phát minh ý tưởng sản xuất
phân hữu cơ vi sinh, góp phần phát
triển nền nông nghiệp bền vững,
giúp nông dân nhanh chóng làm
giàu mà không gánh chịu hệ lụy
tác động từ môi trường…”.
Tìm hiểu thêm, phóng viên
được biết đây là một cuộc thử

thách trí tuệ gần 30 năm “tôi
luyện” con men bồi bổ đất để cho
ra đời phân bón hữu cơ sinh học
thương hiệu Obi - Ong Biển của
Cty Đại Nam. Trong đó đã trải qua
nhiều lần sản xuất và thử nghiệm
không thành công, mất trắng đến
gần 400.000 USD đầu tư. Nhờ
tính kiên trì vượt khó, tinh thần
bền bỉ sáng tạo và lòng trắc ẩn
vì người nông dân nghèo đã trở
thành động lực lớn thôi thúc ông
Nam chinh phục tầm cao của khoa
học công nghệ chế biến phân bón
hữu cơ nói riêng, sản xuất nông
nghiệp bền vững nói chung. Dấu
son của Cty Đại Nam bắt đầu hiện
lên đậm nét từ đầu những năm
2000 khi xây dựng và hoàn chỉnh
hơn 10 mô hình canh tác các loại
cây trồng với duy nhất sử dụng
phân bón Ong Biển, tăng năng
suất cao nhất mà không cần phải
trợ lực của phân hóa học và thuốc
trừ sâu. Đến đầu năm 2012 đến
nay, phân bón Obi - Ong Biển đã
mở rộng thị trường là một thương
hiệu lớn đồng hành cùng nhà nông
trên nhiều vùng nông nghiệp trong
nước, từ miền Đông, Tây Nam Bộ
đến Tây Nguyên, ven biển miền
Trung và đồng bằng Bắc Bộ.
Riêng nông dân Lâm Đồng chính
thức sử dụng phân bón Obi - Ong
Biển theo nguyên lý “bón phân tưới nước” trên diện rộng từ hơn 2
năm trước liên tục đến nay.
Và thật dễ hiểu Tổng Giám đốc
Trần Ngọc Nam trở thành một
trong 12 doanh nhân toàn quốc
nhận Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ về thành tích “ứng
dụng xuất sắc công trình đoạt giải
thưởng vào sản xuất và đời sống”.
Bên cạnh đó, ông Nam còn sở hữu
2 giải thưởng cao quý khác: Giải
đặc biệt của Hội đồng nghiên cứu
quốc gia Thái Lan (NRCT) về
sản phẩm phân bón hữu cơ Obi
- Ong Biển và Giải thưởng Sáng
tạo công nghệ Việt Nam 2016 về
Dây chuyền công nghệ sản xuất
phân bón Obi - Ong Biển. Hàng
năm cả vạn hộ nông dân trong
cả nước được Cty Đại Nam hỗ
trợ toàn bộ chi phí về Vũng Tàu
tham quan Nhà máy sản xuất phân
bón Ong Biển kết hợp với du lịch
biển 2 đêm 3 ngày. Tại một cuộc
gặp gỡ với 500 hộ nông dân Đồng
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối
tháng 4/2018, nhiều người diễn
đạt “Tổng Giám đốc Trần Ngọc
Nam là “cứu tinh” vì đã tạo ra con
men phân bón Ong Biển hữu cơ
giúp nhà nông chúng tôi sản xuất
được mùa, được giá với nguyên lý
“bón phân - tưới nước” đơn giản,
hiệu quả để thay thế phân bón hóa
học và thuốc bảo vệ thực vật…”.
Còn tôi - phóng viên thì suy
nghiệm Tổng Giám đốc Trần
Ngọc Nam đã mang lại thành
công nguyên lý “bón phân - tưới
nước” tạo môi trường con men
sinh học cải tạo, bồi bổ dinh
dưỡng đất của ông với khả năng
tư duy sáng tạo tuyệt vời và bám
sát ruộng vườn cùng nông dân
tích lũy kinh nghiệm, mang lại
hiệu quả trong sản xuất.
Ghi chép: VĂN VIỆT
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“Trái ngọt” sau 10 năm xây dựng

T

rường Phổ thông DTNT
THCS Đơn Dương được
thành lập theo Quyết định
số 2568/QĐ-UB ngày
20/9/2006 của UBND tỉnh. Mục
tiêu giáo dục và đào tạo của nhà
trường là tạo nguồn nhân lực đáp
ứng yêu cầu phát triển KT-XH
vùng đồng bào DTTS của huyện
Đơn Dương.
Thầy Kiều Đình Ngữ, Hiệu trưởng
Trường Phổ thông DTNT THCS
Đơn Dương bồi hồi nhớ lại, trường
thành lập vào năm 2006 thì đến năm
2007 mới bổ nhiệm hiệu trưởng. Lúc
ấy trường hoàn toàn chưa có gì, chỉ
có một mình thầy là hiệu trưởng,
còn lại không có đất, không có cơ sở
vật chất. Đến tháng 6/2007, trường
mới tuyển được 1 kế toán và 1 văn
thư. Từ đó, mấy thầy trò mới đi tìm
vị trí và làm thủ tục để đền bù đất.
Tiếp sau đó, thầy Ngữ đã làm tờ
trình xin vốn để khởi công dự án.
Ngày 22/11/2007, trường tiến hành
khởi công xây dựng, tháng 8/2008
nhà trường tuyển sinh lớp học sinh
đầu tiên với 60 em vào lớp 6 và
chia thành 2 lớp. Từ những ngày
đầu thành lập, trường gặp không ít
những khó khăn về nhân sự, đội ngũ,
cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục.
Ngày các em mới nhập học, do điều
kiện trường mới xây dựng nên vẫn
còn mùi sơn làm ảnh hưởng đến sức
khỏe của các em nên nhà trường đã
thống nhất cho các em nghỉ học 1
tuần. Khu nhà ở của học sinh cũng
chỉ có một khu ở chung giữa nam và
nữ, nhà ăn thì tạm bợ... Thế nhưng,
bằng quyết tâm vượt qua khó khăn,
trường đặt mục tiêu xây dựng trường

Vừa qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) trung học cơ sở (THCS) Đơn Dương được công
nhận đạt chuẩn quốc gia sau 10 năm hình thành và phát triển. Có được thành quả đó là nhờ sự quan
tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của thầy trò nhà trường.

Trường Phổ thông DTNT THCS Đơn Dương được công nhận Trường chuẩn Quốc gia. Ảnh: H.Y

đạt chuẩn quốc gia lên hàng đầu vì
đó vừa là trách nhiệm đồng thời cũng
là thử thách.
Tháng 10/2011, nhà trường được
đầu tư xây dựng giai đoạn 2, đến
năm 2015 trường cơ bản hoàn thành
gồm 8 phòng học đủ chuẩn dành
cho 8 lớp học 2 buổi/ngày, phòng
học trang bị bàn ghế, máy chiếu
Projector, bảng đen; dãy thực hành
thí nghiệm lý, hóa, sinh, phòng
tin học, phòng công nghệ, phòng
nhạc...; 2 dãy ký túc xá dành cho
nam, nữ; khu nhà bếp; phòng ăn
rộng với sức chứa 250 người; khu
hành chính hiệu bộ; hội trường có
sức chứa 150 chỗ ngồi; thư viện....

Trường hoạt động năm 2008, bộ
máy nhà trường thời điểm đó chỉ có
11 người, trong đó có 1 lãnh đạo, 4
giáo viên và 6 CNV, tổng số học sinh
là 60 em. Sau 10 năm hình thành
và phát triển, đến nay, đội ngũ phát
triển lên 36 người, số học sinh tăng
lên 8 lớp với 230 học sinh. Trong
năm qua, nhà trường đã xây dựng
được một tập thể đoàn kết, đồng
thuận cao. Tập thể đã không ngại
khó khăn và quyết tâm bám trường
lớp. Chất lượng đội ngũ giáo viên
không ngừng tăng lên. Tỷ lệ giáo
viên có trình độ trên chuẩn là 85%
(17/20), 9/20 là giáo viên đạt danh
hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, 100%

CBGV luôn hoàn thành và hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ.
Việc nâng cao chất lượng trong
giảng dạy là một yêu cầu mang
tính quyết định để xây dựng trường
chuẩn Quốc gia. Với đối tượng là
học sinh DTTS, các em từ vùng sâu
vùng xa tập trung về đây nên nhận
thức và năng lực học tập vẫn còn
hạn chế. Việc đọc thông thạo cũng là
vấn đề mà thầy trò nhà trường luôn
trăn trở. Với sự quyết tâm của lãnh
đạo ngành và địa phương, đội ngũ
thầy cô giáo đã không ngừng nỗ lực
ra sức tìm tòi các giải pháp để các
em tiếp cận với kiến thức mới, ham
thích học tập bộ môn, từ đó đạt kết

quả như mong muốn. Qua đó, các
em ngoan hơn, kết quả học tập ngày
càng tiến bộ. Hằng năm tỷ lệ duy
trì sĩ số luôn đạt 100%, 100% tốt
nghiệp THCS, đáp ứng đủ chỉ tiêu
tuyển sinh vào lớp 10 hằng năm là
100%. Kết quả học tập của học sinh
toàn trường đạt 98% trung bình trở
lên. Trong đó, khá giỏi trên 50%.
Những năm gần đây, chất lượng
mũi nhọn có bước phát triển, từ năm
2016 đến nay, trường có học sinh
giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Ngoài
ra, các em học sinh còn tham gia tốt
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
thao ở nhiều cấp và đoạt nhiều giải
cao trong hội thi thể dục thể thao cấp
huyện, cấp tỉnh hàng năm.
Thầy Ngữ cho biết, Trường Phổ
thông DTNT THCS Đơn Dương
thành lập đến nay đã gần 11 năm.
Nhìn lại một chặng đường này có
biết bao thăng trầm, khó khăn vất vả.
Trường ra đời là gắn với kết quả của
một quá trình phát triển đất nước ta
một cách toàn diện, là sự quan tâm
sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhất
là UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND
huyện Đơn Dương, của Sở Giáo
dục, Phòng Giáo dục đối với đồng
bào DTTS huyện nhà. Từ năm
2013, thực hiện chỉ đạo của UBND
tỉnh và Sở GD-ĐT, Trường Phổ
thông DTNT THCS Đơn Dương
đã không ngừng nỗ lực phấn đấu
xây dựng và phát triển nhà trường
theo hướng chuẩn quốc gia. Sau 5
năm nỗ lực không ngừng nghỉ của
tập thể thầy cô, học sinh, đến năm
2018 này, trường đã được tỉnh kiểm
tra và công nhận.
HOÀNG YÊN

ĐỨC TRỌNG:
Tăng cường quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy
Xác định công tác đấu tranh
phòng chống ma túy là nhiệm
vụ trọng tâm, cấp bách nên
những năm qua, lực lượng
Công an huyện Đức Trọng luôn
ngày đêm kiên trì đấu tranh,
góp phần giữ bình yên, đảm
bảo trật tự xã hội trên địa bàn.

T

heo Công an huyện Đức
Trọng, những năm qua, tình
hình tội phạm và tệ nạn
nghiện, sử dụng ma túy trên địa bàn
huyện Đức Trọng diễn biến phức
tạp và có chiều hướng gia tăng về
số lượng và quy mô hoạt động. Nếu
tính từ 2014, con số nghiện trên địa
bàn huyện là 75 người, 2015 là 110
người, 2016 là 163 người và cuối
năm 2017 có 260 người nghiện có
hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, trên thực
tế, số người sử dụng và nghiện ma
túy chưa phát hiện chiếm tỷ lệ cao,
ước tính khoảng trên 500 người,
phân bổ chủ yếu ở thị trấn Liên
Nghĩa, Hiệp Thạnh, Ninh Gia, Đà
Loan và len lỏi đến tận các vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số.

Số các vụ ma túy khám phá ngày
càng tăng và quy mô phạm tội ngày
càng lớn. Đơn cử như trong năm
2016 bắt 26 vụ, 29 đối tượng, thu
giữ 13.2705g heroin và 604,3501g
ma túy tổng hợp; năm 2017 bắt 27
vụ, 29 đối tượng, thu giữ 13.2705g
heroin và 604,3501g ma túy tổng
hợp. Cùng đó, tội phạm ma túy cũng
hoạt động ngày càng tinh vi, xảo
quyệt, việc đấu tranh phòng chống
ma túy là một nhiệm vụ hết sức quan
trọng đòi hỏi sự tập trung cao độ về
lực lượng, trình độ và nghiệp vụ.
Bên cạnh đó, với sự xuất hiện ngày
càng nhiều loại ma túy tổng hợp đã
làm hủy hoại một số bộ phận, nhất
là nhóm thanh niên lạm dụng ma
túy dẫn đến việc mất kiểm soát bản
thân (còn gọi là ngáo đá, tiềm ẩn
việc thực hiện một số tội phạm khác
như giết người do ảo giác, gây rối
trật tự, cố ý gây thương tích).
Trước thực trạng trên, các cán
bộ, chiến sĩ đội Cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy Công an huyện
Đức Trọng đã ngày đêm phối hợp
với công an các xã, thị trấn có mặt
xử lý kịp thời khi đối tượng có biểu
hiện ngáo đá. Kết quả, trong năm
qua, trên địa bàn huyện chưa xảy ra
vụ trọng án nào do sử dụng ma túy;

phát hiện, bắt, khởi tố hàng chục vụ
mua bán, vận chuyển trái phép ma
túy với số lượng lớn. Quá trình đấu
tranh có sự phối hợp nhịp nhàng, có
hiệu quả giữa các lực lượng công an
huyện và chính quyền địa phương
và sử dụng sắc bén các biện pháp
nghiệp vụ, đảm bảo đấu tranh các
chuyên án, vụ án an toàn, đảm bảo
đúng quy định của pháp luật. Bên
cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về phòng, chống ma
túy được tập trung đẩy mạnh, thu
hút được đông đảo quần chúng nhân
dân tham gia tố giác tội phạm, vận
động người thân nghiện ma túy đi
cai nghiện tự nguyện...; góp phần
kiềm chế, ngăn chặn sự phát triển,
lây lan của tội phạm và tệ nạn xã
hội, tạo sự chuyển biến tích cực về
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong năm 2017, mặc dù UBND
tỉnh chưa ban hành quy chế phối hợp
trong việc đưa người nghiện đi cai
nghiện bắt buộc, nhưng với quyết
tâm thực hiện bằng được việc đưa
người nghiện đi cai nghiện bắt buộc,
Công an huyện đã chủ động kịp
thời tham mưu cho UBND huyện
chỉ đạo các ban, ngành liên quan
như Y tế, Lao động - Thương binh
và Xã hội, Tư pháp, Trung tâm y tế

huyện chung tay thực hiện. Đồng
thời, Công an huyện mở nhiều lớp
tập huấn về các Nghị định 111, 221,
56, 136 và Nghị định 94 cho đội ngũ
công an xã, cán bộ văn hóa lao động,
tư pháp xã về quy trình lập và đưa
đi cai nghiện. Trong đó, lực lượng
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Công an huyện là lực lượng trực tiếp
chiến đấu, cũng là lực lượng tham
mưu cho các ban, ngành trong việc
lập hồ sơ quản lý người nghiện ma
túy tại địa phương.
Cũng theo Công an huyện Đức
Trọng, để giải quyết triệt để tình hình
tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn
thì trước hết phải giải quyết tận gốc
của vấn đề. Vì nếu như trong những
năm 2014-2016, do khó khăn trong
việc đưa đi cai nghiện nên Công an
huyện đã tập trung bắt, xử lý những
đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng
trữ trái phép chất ma túy. Nhưng
thực tế, tình hình không giảm, vì bắt
người này thì người khác lại bán với
thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn; con
nghiện cũng ngày càng tăng, không
giảm, do đó trong năm 2017, cũng
như những năm tiếp theo, Công
an huyện Đức Trọng đã đẩy mạnh
phương án kết hợp vừa triệt phá đối
tượng phạm tội, vừa nghiên cứu vận

dụng thực hiện việc đưa người đi cai
nghiện ma túy để làm giảm tình hình
phạm tội tại địa phương.
Vì vậy, trong năm 2017, Công an
huyện đã lập 37 hồ sơ giáo dục tại
xã, phường, trong đó, có 5 hồ sơ đã
chuyển qua Tòa án xem xét đưa đi
cai nghiện bắt buộc. Riêng 2 tháng
đầu năm 2018 đã lập thêm 18 hồ sơ
đề nghị giáo dục tại xã, phường, đã
chuyển qua Tòa án 4 hồ sơ để xem xét
đưa đi cai nghiện bắt buộc; đã phối
hợp với chính quyền địa phương,
gia đình tuyên truyền, vận động 25
đối tượng nghiện ma túy, nhất là đối
tượng có biểu hiện ngáo đá đi cai
nghiện tự nguyện, thời gian từ 6-12
tháng, qua đó kịp thời ngăn chặn
những hậu quả mà đối tượng ngáo
đá có thể gây ra cho xã hội. Cũng
trong năm 2018, vì là đơn vị đầu tiên
của tỉnh thực hiện đưa người đi cai
nghiện đúng luật, cũng như nguồn
dự trữ hồ sơ giáo dục xã, phường đến
nay đã là 47 hồ sơ, lực lượng Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy Công
an huyện đã mạnh dạn tham mưu
cho UBND huyện, lãnh đạo Công
an huyện đăng ký tăng chỉ tiêu đưa
người nghiện vào cơ sở cai nghiện
trong năm 2018 từ 20-25 đối tượng.
NHẬT MINH
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QUỸ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Taxi Mai Linh Lâm Đồng
thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá
Ông Hồ Phụng Hoàng - Giám
đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần
Tập đoàn Mai Linh Lâm Đồng
cho biết: Hưởng ứng chương
trình phòng chống tác hại
thuốc lá của quốc gia và của
tỉnh, từ năm 2005 Tập đoàn
Mai Linh đã có chương trình
Những chuyến xe không khói
thuốc lá để xây dựng thương
hiệu, hình ảnh người lái xe của
tập đoàn Mai Linh.

Đ

ó là cơ sở để Mai Linh
Lâm Đồng xây dựng
văn hóa công ty, thực
hiện không hút thuốc tại
cơ quan cũng như các đơn vị trực
thuộc. Tất cả cán bộ, nhân viên
(CBNV) tại văn phòng Mai Linh ở
Đà Lạt, Đức Trọng và Bảo Lộc tuyệt
đối không được hút thuốc lá tại văn
phòng. Đối với anh em lái xe, trước
khi ra làm việc chính thức sẽ được
công ty huấn luyện phải biết những
nơi nghiêm cấm hút thuốc như: Văn
phòng công ty, bãi giao ca của công
ty, các cây xăng, các điểm tiếp thị
lớn, các đối tác chiến lược của Mai
Linh và đặc biệt bắt buộc anh em lái
xe ngồi trên xe là không được hút
thuốc lá, kể cả khi khách hàng mời.
Về việc tuyên truyền phòng chống
tác hại của thuốc lá, ít nhất 1 năm
12 lần tương ứng với mỗi tháng
công ty họp một lần, lãnh đạo công
ty nhắc nhở anh em chú trọng vấn
đề chất lượng phục vụ khách. Chủ
động nhắc nhở, khuyên chân thành
anh em là không nên hút thuốc lá khi
làm việc, khi lưu thông trên đường,
khi chạy đường dài. Tuyệt đối không

Tập thể và cá nhân Giám đốc Chi nhánh Mai Linh Lâm Đồng vừa vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

có lái xe nào hút thuốc trên xe khi
phục vụ khách. So với việc chế tài
thì phương pháp hiệu quả nhất là
động viên, tuyên truyền giải thích
cho anh em hiểu được tác hại của
hút thuốc lá và ý nghĩa của việc
không sử dụng thuốc lá khi phục
vụ khách hàng.
Hiện Chi nhánh Mai Linh Lâm
Đồng có gần 700 CBNV, gần 400 xe
taxi, nam giới chiếm 97%. Mai Linh
Lâm Đồng đưa ra chương trình tuyên
truyền giáo dục pháp luật chung, xây
dựng văn hóa công ty, kiên trì thực
hiện theo định kỳ hàng tháng. Lấy
việc động viên, nhắc nhở, kiểm tra,
giám sát, giáo dục anh em tuân thủ
các quy định của công ty quan trọng
hơn việc chế tài xử phạt ngay. Trường
hợp vi phạm đến lần thứ 2 thì nhắc
nhở, khuyến cáo bằng văn bản chính
thức của công ty cho CBNV để chấn
chỉnh. Đến thời điểm này, chưa có
trường hợp nào ở công ty nghỉ việc
vì điếu thuốc lá. Một điều quy định
trong cam kết của người lao động khi
hợp tác làm việc với công ty là không
hút thuốc lá khi làm việc. Xuyên suốt

từ khi thành lập Chi nhánh Mai Linh
Lâm Đồng vào năm 2003 đến nay,
đội ngũ CBNV được tuyên truyền
chấp hành theo đúng quy định của
công ty để hòa nhập với Tập đoàn
Mai Linh có bề dày 25 năm hoạt
động. Đơn vị xác định rõ chất lượng
dịch vụ cần điều kiện tiên quyết là
chất lượng đi kèm yếu tố con người,
CBNV phải được huấn luyện bài
bản về văn hóa công ty, giữ gìn hình
ảnh thương hiệu Mai Linh, trong đó
việc phòng chống tác hại của thuốc
lá góp phần phòng chống cháy nổ và
gia tăng chất lượng dịch vụ phục vụ
khách hàng.
Anh Lý Quốc Nghĩa, 33 tuổi Trưởng Phòng Kinh doanh của Mai
Linh Lâm Đồng cho biết: Đối với
thuốc lá thì tôi có thử nhưng không
sử dụng vì không thích. Tác hại
thuốc lá ai cũng biết nhưng vẫn có
người hút là do tâm lý, thói quen…
Tôi cảm thấy không thích thuốc lá,
cầm điếu thuốc không quen. Bạn bè,
người thân dùng thuốc lá nhưng mời
tôi thì tôi từ chối vì không hợp với
mình. Tại Văn phòng Công ty Mai

Linh thực hiện quy định không hút
thuốc lá là nếp sống văn hóa rất tốt.
Ở các môi trường khác, anh em hút
thuốc là bình thường nhưng trong
môi trường làm việc của Mai Linh
tuyệt đối trong văn phòng và khi lái
taxi đều không hút thuốc lá...
Mai Linh Lâm Đồng là đơn vị
thành viên có đóng góp tích cực
trong và ngoài hệ thống của Tập
đoàn Mai Linh, nên trong suốt quá
trình hoạt động, đặc biệt là trong
năm 2017, Mai Linh Lâm Đồng
đều chấp hành tốt các chủ trương,
chính sách, pháp luật của các cơ
quan quản lý nhà nước trong lĩnh
vực kinh doanh vận tải bằng taxi tại
địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động
kinh doanh của Mai Linh Lâm Đồng
đạt kết quả tốt, vượt 2 chỉ tiêu cả về
doanh thu và lợi nhuận được Tập
đoàn Mai Linh giao trong năm 2017.
Vì vậy, tập thể và cá nhân Giám đốc
Chi nhánh Mai Linh Lâm Đồng vừa
vinh dự nhận Bằng khen của UBND
tỉnh vì đã có thành tích trong hoạt
động kinh doanh dịch vụ, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến hết năm 2017, Mai Linh
Lâm Đồng thực hiện việc trích nộp
đầy đủ các loại thuế và nghĩa vụ
liên quan là 10,66 tỷ đồng. Đồng
thời, Mai Linh Lâm Đồng đã thực
hiện đầy đủ chế độ BHXH cho
100% người lao động tại đơn vị, với
tổng quỹ lương tham gia BHXH là
13.639.967.000 đồng, số đã thu nộp
trong kỳ: 4.296.589.605 đồng. Có
100% các trường hợp lao động nghỉ
việc đều được đơn vị trả sổ BHXH,
giải quyết kịp thời, đúng hạn các
chính sách, chế độ liên quan đến
người lao động nghỉ việc. Hưởng
ứng chương trình tuyên truyền về an
toàn giao thông và trật tự xã hội của
UBND tỉnh, Ban ATGT và Công an
tỉnh, Mai Linh Lâm Đồng tổ chức hội
nghị và mời lãnh đạo Công an thành
phố Đà Lạt phổ biến về ATGT, về
tội phạm vi phạm về an ninh trật tự
và tội phạm về mua bán, sử dụng ma
túy, phòng chống tác hại của thuốc lá
cho gần 600 cán bộ, nhân viên, lái xe.
Phối hợp với Phòng CSGT tổ chức
tuyên truyền về ATGT và trao tặng
500 nón bảo hiểm đạt chất lượng cho
học sinh tiểu học...
Trong quá trình phục vụ khách
hàng năm 2017, Mai Linh Lâm
Đồng ghi nhận hơn 30 gương người
tốt việc tốt của lái xe đã trung thực
trả lại tiền mặt, tài sản và hành lý của
khách hàng có giá trị lên đến hơn
350 triệu đồng để quên trên xe taxi.
Đặc biệt, hành động dũng cảm và
mưu trí của lái xe Hồ Văn Hùng sau
khi nhận chở 4 khách trên đường đi
ở Lâm Hà thì quan sát có biểu hiện
bất thường, lái xe đã nêu cao tinh
thần cảnh giác, phát hiện và tố giác
tội phạm, nên đã đưa 4 đối tượng vi
phạm pháp luật đến Công an huyện
Lâm Hà tạm giữ và xử lý.
AN NHIÊN

Hút thuốc lá và bệnh tim mạch

G

ây vữa xơ động mạch:
Thuốc lá làm tăng nhanh
quá trình vữa xơ động mạch
từ đó gây bệnh tim (bệnh động
mạch vành), tai biến mạch não,
bệnh động mạch ngoại vi. Hút
thuốc lá gây ra vữa xơ động mạch
theo nhiều cơ chế. Trước hết nó làm
tăng nồng độ chất carbon monoxid
(CO), là chất làm tổn thương sự
toàn vẹn mềm dẻo của lòng mạch
tạo điều kiện cho hình thành nhanh
mảng xơ vữa. Hút thuốc làm giảm
chất HDL-cholesterol (một chất
cholesterol có lợi) và làm tăng nồng
độ LDL-cholesterol (chất có hại) và
tăng triglycerid (mỡ máu) gây tăng
tình trạng vữa xơ động mạch. Thêm
vào đó, hút thuốc cũng làm tăng
khả năng đông máu dễ hình thành
cục máu đông trên cơ sở mảng xơ
vữa gây nhồi máu cơ tim hoặc đột
quỵ não. Hút thuốc lá cũng làm

Việc từ bỏ hút thuốc lá ở người chưa từng có biểu hiện của bệnh tim mạch sẽ giảm nguy cơ bệnh tim
mạch về sau một cách rất rõ ràng. Đặc biệt, ở những bệnh nhân đã từng bị bệnh tim mạch thì việc bỏ
hút thuốc lá là vấn đề cần đặc biệt được nhấn mạnh và hết sức cương quyết. Theo báo cáo của Ban
sức khỏe Hoa Kỳ về lợi ích của bỏ hút thuốc lá, việc bỏ thuốc lá đã làm giảm đi một nửa các biến cố
bệnh tim mạch trong năm đầu và sau khi bỏ 10 năm thì nguy cơ chỉ còn gần tương tự như ở người
chưa từng hút thuốc. Điều này có lợi cho cả nam giới lẫn nữ giới.
cho lớp tế bào nội mạc mạch (lớp
tế bào lát trong thành mạch) bị tổn
thương, mất tính trơn nhẵn đàn hồi
để dễ dàng hình thành mảng xơ vữa
dưới lớp nội mạc. Các nghiên cứu
cho thấy, khi dừng hút thuốc lá làm
tăng nồng độ chất HDL-cholesterol
và giảm chất LDL-cholesterol và
làm giảm tốc độ hình thành xơ vữa
động mạch.
Tác động tức thời của hút thuốc
lá: Khi hút thuốc lá ngay lập tức làm
tăng nồng độ chất cathecholamine
trong máu (đây là chất nội tiết có

vai trò kích thích hệ thống thần kinh
giao cảm của cơ thể) và chất carbon
monoxid ở trong máu. Các chất này
gây kích thích có thể làm khởi phát
những cơn đau ngực hoặc làm nặng
bệnh tim khác. Nồng độ nicotine
tăng trong máu cũng gây co mạch,
tăng huyết áp, tăng nhịp tim làm tim
phải làm việc nhiều hơn hoặc cũng
có thể gây ra những rối loạn nhịp tim.
Bỏ hút thuốc lá có lợi gì? Tốt
nhất là không hút thuốc vì những
bằng chứng đã rõ ràng về tác hại
của hút thuốc như đã nói trên. Các

nghiên cứu cũng cho thấy, mức độ
ảnh hưởng đến tim mạch cũng tăng
theo mức độ hút thuốc lá, tức là càng
hút nhiều hút lâu, nguy cơ càng cao.
Vấn đề đặt ra là đối với những người
đã hút thuốc rồi thì việc bỏ hút thuốc
có lợi ích như thế nào? Tổng kết các
nghiên cứu theo dõi 16 năm của việc
bỏ hút thuốc so với những người vẫn

tiếp tục hút thuốc lá cho thấy: việc
bỏ hút thuốc làm giảm nguy cơ bệnh
tim mạch một cách đáng kể so với
người tiếp tục hút. Đặc biệt nguy cơ
này giảm chỉ còn 1,3 (đã bỏ) so với
2,0 lần ở người hút nhiều không bỏ.
Bên cạnh đó, việc từ bỏ hút thuốc
lá ở người chưa từng có biểu hiện
của bệnh tim mạch sẽ giảm nguy
cơ bệnh tim mạch về sau một cách
rất rõ ràng. Đặc biệt, ở những bệnh
nhân đã từng bị bệnh tim mạch thì
việc bỏ hút thuốc lá là vấn đề cần
đặc biệt được nhấn mạnh và hết sức
cương quyết. Việc bỏ hút thuốc làm
giảm nguy cơ tái phát bệnh hoặc làm
nặng bệnh...
XEM TIẾP TRANG 8
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Sáp nhập 2 ban quản lý dự án
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn
Văn Việt vừa ký Quyết định sáp nhập Ban
Quản lý Dự án phát triển cơ sở hạ tầng
nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh
Tây Nguyên (thành lập ngày 15/10/2013)
vào Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng
công trình nông nghiệp và phát triển nông
thôn tỉnh Lâm Đồng (thành lập ngày
13/9/2017).
Theo đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư
xây dựng công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận,
triển khai hoạt động căn cứ các văn bản
ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với
Ngân hàng Phát triển châu Á, tuân thủ
quy định về quản lý vốn ODA và vốn nhà
tài trợ. Đồng thời tiếp tục thực hiện 10
hợp đồng lao động làm việc trước đó tại
Ban Quản lý Dự án phát triển cơ sở hạ
tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các
tỉnh Tây Nguyên tại Lâm Đồng.
Sau khi sáp nhập, Ban Quản lý Dự án
đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
chấm dứt việc kiêm nhiệm các chức danh
VŨ VĂN
lãnh đạo, quản lý.

Gần 5,5 tỷ đồng sửa chữa 82
hạng mục công trình thủy lợi
Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa phê
duyệt gần 5,5 tỷ đồng kinh phí sửa chữa
đợt 1/2018 với 82 hạng mục thuộc 27
công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đây
là khoản kinh phí sửa chữa thường xuyên
nằm trong tổng dự toán gần 6 tỷ đồng của
năm 2018.
Cụ thể các khoản kinh phí thực hiện đợt
1 gồm: hơn 4,8 tỷ đồng sửa chữa công
trình hơn; 250 triệu đồng cắm mốc hành
lang 3 công trình hồ thủy lợi số 7, thị trấn
Lạc Dương, hồ Lê Thứ, huyện Đức Trọng
và hồ Bo Ka Bang, huyện Đơn Dương.
Tiếp theo với 240 triệu đồng lập quy
trình vận hành 4 hồ chứa Phước Trung
(Cát Tiên); Bo Ka Bang, Ma Đanh (Đơn
Dương); Phúc Thọ (Lâm Hà). 150 triệu
đồng còn lại lập phương án phòng chống
lũ lụt vùng hạ du thuộc công trình hồ chứa
Đắk Lông Thượng (Bảo Lâm), dung tích
trên 10 triệu m3 nước.
Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác
thủy lợi Lâm Đồng được giao triển khai thực
hiện các hạng mục nói trên đảm bảo chất
VĂN VIỆT
lượng, hiệu quả.

CÔNG AN LÂM HÀ:

Triệt phá thành công chuyên án ma túy
lớn nhất

Đ

ặc biệt, chuyên án mới đây (đầu tháng
5/2018), được coi là lớn nhất từ trước
tới nay trên địa bàn huyện bởi số
lượng ma túy lớn, đối tượng hoạt động liên
huyện với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Đại úy Nguyễn Quang Tùng, Phó Đội
Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy
(CSĐTTP về KT-MT) Công an huyện Lâm
Hà, người trực tiếp tham gia chuyên án quan
trọng trên thông tin: Nhờ làm tốt công tác nắm
thông tin từ cơ sở và sử dụng các biện pháp
nghiệp vụ sắc bén, lực lượng trinh sát đã phát
hiện một số thanh niên có biểu hiện hoạt động
tàng trữ trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản
phi pháp, gồm: Đặng Văn Phụng (35 tuổi, hộ
khẩu xã Gia Hiệp, huyện Di Linh), Sùng Văn
Châu (28 tuổi) và Giàng Seo Thiền (25 tuổi)
đều có hộ khẩu thường trú tại xã Phi Liêng,
huyện Đam Rông.
Ngày 10/4, nhận thấy đây là đường dây
buôn bán, sử dụng ma túy có quy mô lớn,
hoạt động tinh vi, có dấu hiệu tàng trữ vũ khí
nguy hiểm lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà
đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về KT-MT phối hợp
với Đội CSĐTTP về TTXH xác lập Chuyên án
trinh sát mang bí số XH0418 để tập trung lực
lượng, nhằm đấu tranh triệt phá có hiệu quả.
Tới ngày 24/4, bằng các biện pháp nghiệp
vụ, các trinh sát xác định được Đặng Văn
Phụng đang tàng trữ một số lượng ma túy lớn
tại phòng số 6, tại một nhà nghỉ trên địa bàn
xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Sau khi thống
nhất phương án, Ban chuyên án đã quyết định
bắt gọn Phụng trong lúc thanh niên này đang
phân nhỏ số ma túy tại nhà nghỉ. Quá trình bắt,
khám xét Ban chuyên án đã thu giữ 64,2533
gam heroin, 197,111 l gam ma túy đá, 100 điện
thoại di động các loại, 5 máy tính laptop các
loại và một khẩu súng bắn đạn bi.
Qua xét hỏi, Phụng khai mua ma túy của
Giàng Seo Thiền tại xã Phi Liêng, huyện
Đam Rông từ nhiều ngày trước. Nhận định
các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
có số lượng lớn, mang tính chất hoạt động liên
huyện, Công an huyện Lâm Hà đã báo cáo
nhanh vụ án tới đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó
Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công
an tỉnh Lâm Đồng để xin ý kiến chỉ đạo.
Trung tá Trần Văn Trà, Phó Trưởng Công
an huyện Lâm Hà cho hay, ngay khi có báo

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Lâm Hà liên tục phá án thành công
nhiều đường dây, đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn.
trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời, Công an
Lâm Hà đang tiến hành điều tra mở rộng hành
vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà
có” đối với một số đối tượng liên quan khác.

Trước đó, từ đầu năm tới nay, Công
an huyện Lâm Hà đã phá nhiều vụ
án mua bán, tàng trữ chất ma túy
với số lượng nhỏ trên địa bàn.

Công an huyện Lâm Hà đã ra
Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can
Đặng Văn Phụng về tội “Tàng trữ trái
phép chất ma túy”.
Trước đó, Phụng đã có nhiều tiền án,
tiền sự liên quan tới tội “trộm cắp”
và “cưỡng đoạt tài sản”.

cáo nhanh chuyên án, đại tá Khánh đã chỉ đạo
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
(PC47) Công an tỉnh tăng cường lực lượng
kết hợp cùng Công an huyện Lâm Hà phá án.
Tới ngày 28/4, sau khi thống nhất kế hoạch,
Công an huyện Lâm Hà cùng PC47 đã dùng
nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng lúc và bắt
thành công Sùng Văn Châu và Giàng Seo
Thiền ngay trên đường ra gặp “bạn hàng”.
Lực lượng công an đã truy xét nhanh, thu giữ
từ nhà Châu và Thiền một số lượng lớn ma
túy lớn nhất trước nay, gồm: 188 gam heroin
(hơn l bánh), hai xe máy, một nòng súng và
một cò súng kíp.
Theo trung tá Trà, do Sùng Văn Châu và
Giàng Seo Thiền bị thu giữ số lượng heroin
trên địa bàn huyện Đam Rông nên đơn vị đã
bàn giao người và vật chứng cho Phòng PC47
và Công an huyện Đam Rông thụ lý điều tra
theo thẩm quyền. Riêng đối tượng Đặng Văn
Phụng, Công an huyện Lâm Hà đã ra Quyết
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Tàng

Như vụ bắt quả tang Trần Phương Nam
(20 tuổi, thường trú Phường 2, TP Đà Lạt)
điều khiển xe máy mang theo 3 gói ma
túy đá đi xuống quán Internet cạnh Ngã tư
Đạo Nga (thị trấn Nam Ban) với mục đích
dùng chung cùng bạn vào giữa cuối tháng
2/2018. Trên đường đi Nam bị Cơ quan
công an kiểm tra phát hiện thu giữ 3 gói
nilon được xác định là Methamphetamine
có khối lượng 0,3486 gam.
Hay vào trưa ngày 13/3, Ngô Văn Thương
(35 tuổi, thường trú thôn Sóc Sơn, xã Nam
Hà, huyện Lâm Hà) đang tàng trữ 3 gói nghi
ma túy trong nhà thì Cơ quan Công an huyện
Lâm Hà phối họp cùng Công an xã Nam Hà
bắt quả tang và thu giữ tang vật. Tại bản kết
luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự
Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận chất bột
trắng dạng cục bột trong 3 gói giấy thu giữ
của Ngô Văn Thương là heroine có khối
lượng 0,2326 g.
Thiếu tá Trà cho biết, với thủ đoạn mua bán
lưu động, không cố định, hoạt động liên kết
nhiều huyện nên công tác điều tra, xác minh
hành vi phạm tội của các đối tượng gặp nhiều
khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng dày
công xác minh, theo dõi, Công an huyện đã bắt
được các đối tượng cầm đầu trong đường dây
mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên
huyện lớn nhất từ trước tới nay. Chiến công
xuất sắc đó đã góp phần quan trọng trong công
tác đẩy lùi tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh
trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
C.THÀNH - N.NGÀ

Nhiều hộ dân ở Đạ M’rông khó khăn do đất sản xuất bị cát đá bồi đắp

G

ia đình anh Mốc Ha Hoanh, ở thôn
Liêng K’Rắc 2, xã Đạ M’rông có 7
sào đất sản xuất nông nghiệp, trong
đó số diện tích này chủ yếu được gia đình sử
dụng trồng bắp, lúa nước. Tuy nhiên, trong
trận lũ lịch sử vào cuối năm 2017 đã bị đá, cát
bồi lấp hoàn toàn gần 3 sào đất trồng bắp của
gia đình anh và có những điểm đá, cát bồi lấp
dày gần 1 m, nên không còn khả năng canh tác.
Theo chia sẻ của anh Ha Hoanh, trước
đây, diện tích đất canh tác ở khu vực này
rất màu mỡ, vì hàng năm được dòng sông
K’rông Nô bồi đắp một lượng phù xa lớn,
nên không cần bỏ phân nhiều mà năng suất
bắp vẫn cao hơn so với những nơi khác.
Theo nhẩm tính của anh, với diện tích
này, mỗi vụ gia đình anh thu được từ 1,3
đến 1,5 tấn bắp, mỗi năm làm được 2 vụ
cũng thu được trên 10 triệu đồng. Số tiền
này tuy không nhiều, nhưng cũng giúp anh

Trên 10 ha đất sản xuất nông nghiệp của 45 hộ dân ở xã Đạ M’rông bị đá, cát bồi
lấp không thể sản xuất được. Đó là hậu quả của trận mưa bão số 12 diễn ra vào cuối
năm 2017 gây ra. Điều này đã đẩy nhiều hộ dân lâm vào cảnh khó khăn, khi nguồn
thu nhập chính chủ yếu từ số diện tích đất canh tác này đã không thể sản xuất.
trang trải một phần sinh hoạt hàng ngày
của gia đình. Nhưng hiện nay không thể
trồng được cây gì nên cuộc sống gia đình
vốn đã nghèo khó nay lại càng trở nên khó
khăn. Còn gia đình ông Đa Cat Dương, ở
thôn Liêng K’Rắc 2 cũng lâm vào hoàn
cảnh tương tự khi hơn 1 sào đất trồng dâu
chuẩn bị đến ngày thu lá đã bị đá, cát nhấn
chìm hoàn toàn. Qua tìm hiểu, chúng tôi
được biết, hơn 1 sào trồng dâu của gia đình
ông là do Nhà nước hỗ trợ giống, với mong
muốn giúp gia đình tiếp cận với cây trồng
mới có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, nước

lũ đã kéo theo đá, cát vùi lấp toàn bộ diện
tích trồng dâu của gia đình, khiến giấc mơ
về một cây trồng mới có thể giúp gia đình
ông vươn lên xóa đói, giảm nghèo vẫn còn
dang dở. Ông Đa Cat Dương cho biết: Bây
giờ gia đình tôi không thể tiếp tục trồng lại
nữa và điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều
đến kinh tế gia đình tôi.
Để hỗ trợ những hộ có diện tích bị thiệt
hại, xã Đạ M’rông đã trích nguồn kinh phí
dự phòng để hỗ trợ một phần cho các hộ,
cũng như có biện pháp ưu tiên hỗ trợ về
giống, phân bón và nguồn vốn vay ưu đãi từ

Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư phát triển
sản xuất. Đồng thời, kiến nghị với huyện
xây dựng phương án cải tạo lại diện tích
bị bồi lấp, nhằm tạo điều kiện cho các hộ
dân vươn lên phát triển kinh tế gia đình và
hướng tới giảm nghèo bền vững, góp phần
xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông
Nguyễn Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch UBND xã Đạ M’rông cho hay: Đối với
những hộ dân mà có diện tích đất bị bồi lấp
xã cũng có giải pháp là đề xuất lên cấp trên
hỗ trợ ban đầu cho những hộ này. Còn giải
pháp căn cơ lâu dài thì chúng tôi sẽ đề xuất
múc đi phần cát, đá để bà con tiếp tục canh
tác trên mảnh đất đó.
45 hộ dân ở xã Đạ M’rông đang rất cần đến
sự hỗ trợ của các cấp chính quyền để những
gia đình bị thiệt hại do bão lũ sớm khôi phục
sản xuất, ổn định cuộc sống.
LÊ TUẤN
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Khởi nghiệp từ mật ngọt
Rong ruổi theo ong
Vì hoàn cảnh gia đình, Phạm
Toản phải nghỉ học khi bắt đầu lên
lớp 10. Giữa vùng cà phê trù phú
Lâm Hà, Toản bắt tay vào công
việc của một nông dân thực thụ.
Nhưng nghịch cảnh “được mùa
mất giá, được giá mất mùa” của
cà phê khiến Toản suy nghĩ và
chọn cho mình một lối đi khác.
Không có vốn, Toản mạnh dạn
mua nợ thùng nuôi và giống ong
để gây dựng đàn ong mật.
Khởi đầu với 250 thùng, Toản
bắt đầu những tháng ngày rong
ruổi theo ong. Khi hoa cà phê
Lâm Hà vào mùa nở trắng xóa
trên các triền đồi cũng là lúc Toản
chăm chút đàn ong đợi đến ngày
cho mật ngọt. Vốn chịu khó tìm
tòi, học hỏi những kinh nghiệm
nuôi ong của những người đi
trước, nên đàn ong của Toản ít
khi bị dịch bệnh. Trước sự phổ
biến của mật ong hoa cà phê đặc
trưng ở Lâm Hà, Toản thuê xe
chở đàn ong rong ruổi ra tận Bắc
Giang “đánh ong” mùa hoa vải,
hay ngược về miền Trung vào
mùa lá keo, lá tràm… để đa dạng
về sản phẩm, vừa giúp duy trì đàn
ong với lượng mật đều đặn khi hết
mùa hoa cà phê.
Rồi công sức của chàng trai
sinh năm 1995 cũng được đền
đáp. Mùa mật ngọt đầu tiên, Toản
mang gửi vài chai ở các đại lý
quanh vùng. Mật ong của Toản
được khai thác hoàn toàn tự nhiên
và lọc thủ công nên giữ được
nguyên hương vị. Với tiêu chí
“đảm bảo chất lượng, chứng minh
bằng hành động”, Toản đưa ra thị
trường những chai mật nguyên
chất không pha trộn. Người tiêu
dùng tìm đến mật ong Phạm Toản
ngày càng nhiều. Không chỉ phục
vụ trong vùng, Toản bắt đầu gửi
mật ong ra thị trường Hà Nội. Tại
các điểm gửi mật ong, Toản đều
để riêng sản phẩm thử cho khách
tự cảm nhận. Sau đó, Toản còn
mạnh dạn thuê cửa hàng ở hồ

ĐƠN DƯƠNG:

Mạnh dạn, táo bạo, chàng trai trẻ Phạm Toản (Hoài Đức, Lâm Hà) đã chọn cho mình con đường
khởi nghiệp từ chính sản phẩm đặc thù của địa phương và bước đầu thành công với thương
hiệu mật ong sạch PT Lâm Đồng.

Phạm Toản khởi nghiệp từ nghề nuôi ong mật với mong muốn xây dựng thương hiệu mật ong
Lâm Đồng. Ảnh: T.H

Tuyền Lâm để mang sản phẩm
của mình đến tay khách du lịch.
Chị Mina - du khách đến từ Đức
vui vẻ cho biết: “Những lọ mật
ong nhỏ xinh xắn của Phạm Toản
thật tiện lợi khi mang đi du lịch.
Chúng tôi được nếm thử và khá
hài lòng với sản phẩm”.

Xây dựng thương
hiệu mật ong
Lâm Đồng
Mỗi năm trại ong của Toản bán
ra thị trường khoảng 20 tấn mật
thô. Cuộc sống ổn định, nhưng
chàng trai trẻ Phạm Toản không
muốn dừng lại ở đó. “Mong
muốn lớn nhất của tôi là xây
dựng được thương hiệu mật ong
Lâm Đồng với sản phẩm đạt chất
lượng. Qua đó, nâng cao giá trị
mật ong Lâm Hà nói riêng và

Lâm Đồng nói chung”, Toản
chia sẻ.
Để hiện thực hóa ý tưởng, Toản
tiến hành “công cuộc” “cải tổ”
mật ngọt. Thay vì bán mật thô,
Toản bắt đầu chuyển sang sản
phẩm mật ong sạch. Để chứng
minh sản phẩm chất lượng, trên
mỗi chai mật ong Phạm Toản đều
in mã vạch và có thẻ bảo hành đổi
trả trong vòng một năm. Làm điều
này, Toản chấp nhận bỏ hết các
nhãn mác trong 3 năm qua và bỏ
chi phí in ấn lại cũng như xin cấp
mới giấy phép kinh doanh. Mục
tiêu Toản hướng đến là tạo sự đặc
trưng cho sản phẩm mật ong của
địa phương.
Ngoài trại ong của gia đình,
hiện Toản còn liên kết thu mua
với các hộ nuôi ong trong vùng
để tránh việc bị thương lái ép giá.

Tuy nhiên, các sản phẩm thu mua
cũng được kiểm soát chặt chẽ để
đảm bảo chất lượng. Gia đình chị
Ngô Thị Hòa đã nhiều năm làm
nghề nuôi ong mật ở Lâm Hà
cho hay: “Trước đây, cứ vào mùa
mật, gặp người nào đến thu mua
tôi bán cho người đó nên giá cả
luôn bấp bênh. Giờ đây, hợp đồng
với Phạm Toản nên giá cả ổn định
cũng như không bị ế hàng”.
Những chai mật ong mang
thương hiệu PT Lâm Đồng với
chứng nhận chất lượng đang sẵn
sàng đến tay người tiêu dùng cả
nước và có thể vươn xa hơn. Và
con đường khởi nghiệp từ mật
ngọt của chàng trai trẻ Phạm Toản
đang cố gắng góp phần để xây
dựng một thương hiệu riêng cho
mật ong Lâm Đồng.
TUẤN HƯƠNG

BẢO LỘC:

Trao hơn 500 phần quà giúp học sinh và người nghèo

Đam Rông tăng cường
công tác quản lý đất đai

Ngày 10/5, Đoàn công tác xã
hội Bệnh viện Đại học Y dược
TP Hồ Chí Minh đã có chuyến
công tác xã hội tại xã Lộc Châu,
thành phố Bảo Lộc.
Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện
Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh
đã khám và cấp thuốc miễn phí
cho 250 người trên địa bàn xã
Lộc Châu. Ngoài việc được
khám, cấp phát thuốc miễn phí,
250 người này còn được Đoàn
công tác xã hội Bệnh viện Đại
học Y dược TP Hồ Chí Minh
tặng 250 phần quà (mỗi phần quà
trị giá 100.000 đồng.
Dịp này, Đoàn công tác xã
hội Bệnh viện Đại học Y dược
TP Hồ Chí Minh cũng đã đến
thăm, giao lưu với các học sinh
Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
và trao 300 phần quà gồm sách
vở, bánh kẹo... Ngoài ra, Đoàn
công tác xã hội Bệnh viện Đại

Từ đầu năm 2018 đến nay,
UBND huyện Đam Rông đã
cấp được 134 giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, với diện
tích trên 22,3 ha; giải quyết 56
hồ sơ xin chuyển mục đích sử
dụng đất, với diện tích gần 1 ha;
hoàn thành giải quyết 167 hồ sơ
chuyển nhượng quyền sử dụng
đất; giải quyết 2 hồ sơ xin san lấp
mặt bằng… Bên cạnh đó, ngành
chức năng huyện cũng đã tham
mưu UBND huyện thu hồi đất
để xây dựng công trình Trường
Mầm non Đạ R’Sal, với diện tích
gần 7.000 m2/11 hộ và xây dựng
công trình hồ cảnh quan (đợt 2)
tại xã Rô Men, với diện tích trên
8.700 m2/15 hộ. Nhờ đó, đã góp
phần làm tốt công tác quản lý đất
đai tại địa phương, giúp các hộ
dân có giấy tờ sử dụng hợp pháp
diện tích đất của gia đình theo
quy định. ĐAM TRỌNG

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh khám, tư vấn cho bệnh nhân.

học Y dược TP Hồ Chí Minh
còn trao 20 suất học bổng (mỗi
suất trị giá 500.000 đồng) cho
các em học sinh nghèo vượt khó
học giỏi của các trường: Tiểu

7

học Lộc Châu 1, Tiểu học Lộc
Châu 2, Tiểu học Tô Vĩnh Diện,
Tiểu học Bế Văn Đàn và Trường
THCS Phan Bội Châu.
TRỊNH CHU

Trên 32 tỷ đồng thực hiện
các chính sách an sinh xã hội
Theo báo cáo của UBND huyện Đơn
Dương, trong 2 năm 2016, 2017, huyện
đã chi 32,456 tỷ đồng thực hiện các chính
sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Cụ thể, chi trợ giúp các đối tượng bảo
trợ xã hội, người khuyết tật, người cao
tuổi với tổng số tiền trên 22,5 tỷ đồng,
trong đó năm 2016 chi gần 10,8 tỷ đồng
và năm 2017 chi hơn 11,7 tỷ đồng; chi
hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo từ
3 - 5 tuổi với tổng số tiền trên 6,3 tỷ
đồng, trong đó năm 2016 chi trên 3,1 tỷ
đồng và năm 2017 chi hơn 3,2 tỷ đồng;
chi miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí
học tập với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng,
trong đó năm 2016 chi 713 triệu đồng và
năm 2017 chi 919 triệu đồng; chi hỗ trợ
tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách
với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, trong
đó năm 2016 chi 852 triệu đồng và năm
2017 chi 609 triệu đồng; và chi hỗ trợ
trực tiếp cho hộ nghèo với tổng số tiền
463 triệu đồng, trong đó năm 2016 chi
158 triệu đồng và năm 2017 chi 305
triệu đồng.
Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ
các giải pháp an sinh xã hội, đời sống vật
chất, tinh thần của người dân huyện Đơn
Dương không ngừng được nâng lên, tỷ lệ
hộ nghèo giảm đáng kể. Cụ thể, đến tháng
4/2018, toàn huyện chỉ còn 699 hộ nghèo,
chiếm tỷ lệ 3,01%.
LHT

Khuyến cáo phòng chống bệnh
trên 5 loại cây trồng
Trước diễn biến thời tiết ngày nắng,
chiều tối có mưa, Chi cục Trồng trọt và
BVTV Lâm Đồng khuyến cáo nông dân
tập trung phòng chống sâu bệnh trên 5 loại
cây trồng dễ lây nhiễm gồm: cà phê, điều,
cà chua, xà lách và hoa cúc.
Cụ thể với cây cà phê, bên cạnh việc
cắt cành, tỉa tán, làm sạch cỏ dại, nông
dân có thể phòng trừ bệnh rệp sáp bằng
các loại thuốc có hoạt chất Chlorpyrifos
ethyl + Imidacloprid (Fidur 220 EC),
Spirotetramat (Movento 150 OD); phòng
trừ mọt đục cành với các loại thuốc
Alpha-cypermethrin+ Chlorpyrifos Ethyl+
Imidacloprid (Spaceloft 595EC); Acetamiprid + Chlorpyrifos Ethyl (Megashield
525EC).
Đồng thời cần phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ
trên cây cà chua bằng bẫy vàng kết hợp
các thuốc có hoạt chất Citrus oil (Map
Green 3SL), Oxymatrine (Vimatrine
0.6SL), Dinotefuran (Oshin 20WP, Chat
20WP), Thiamethoxam (Actara 25WG)...;
luân phiên sử dụng các hoạt chất như Abamectin, Imidacloprid; Azadirachtin,
Chlorantraniliprole; Thiamethoxam; Dinotefuran; Citrus oil; Oxymatrine để
phòng trừ virus trên cây xà lách.
Ngoài ra, trên cây hoa cúc ngay từ khi
trồng mới phải phòng trừ bọ trĩ bằng các
nhóm thuốc như: Dinotefuran (Oshin
100SL), Spinetoram (Radiant 60SC)…
Cây điều cần phòng trừ bọ xít muỗi
bằng một trong các hoạt chất như: Alpha
- cypermethrin (FM-Tox 25EC, Motox
5EC, …); Cypermethrin (Wamtox 100EC,
Sherbush 10EC …); Permethrin (Permecide 50EC…); và nếu gia tăng bệnh thán
thư phải luân phiên sử dụng các hoạt chất:
Propineb (Antracol 70WP, Newtracol
70WP), Citrus oil (MAP Green 6SL), Difenoconazole (Score 250EC); Copper Hydroxide (DuPontTMKocide 46.1WG)…
VŨ VĂN
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NGÀNH Y TẾ:

Phấn đấu đến năm 2030 có 30% đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính
Định hướng xây dựng mạng lưới các đơn
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Lâm
Đồng đến năm 2030, phấn đấu có 30% đơn
vị có thể tự đảm bảo chi thường xuyên. Quá
trình thực hiện được chia thành 3 giai đoạn
2018 - 2020, 2021 - 2025, 2026 - 2030 và mức
độ tự chủ tăng dần hàng năm trên cơ sở phù
hợp với lộ trình giá dịch vụ khám chữa bệnh
của các đơn vị sự nghiệp.
Theo đó, giai đoạn 2018 - 2020, phấn đấu có
80% đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần kinh
phí hoạt động thường xuyên và 10 - 20% đơn
vị sự nghiệp ngân sách nhà nước đảm bảo toàn
bộ kinh phí hoạt động; giai đoạn 2021 - 2025
về cơ bản thực hiện trên nền giai đoạn trước,
nhưng tăng dần mức độ tự chủ hàng năm; giai
đoạn 2026 - 2030, phấn đấu có 30% đơn vị sự
nghiệp có thể tự đảm bảo chi thường xuyên.
Theo kế hoạch, đến 2030 tỉnh Lâm Đồng
sẽ có 21 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y

tế, trong đó có 7 đơn vị sự nghiệp tự chủ tài
chính, đảm bảo toàn bộ kinh phí chi hoạt động
thường xuyên gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh
viện Sản - Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền
Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Y học cổ truyền
Bảo Lộc, Bệnh viện Phục hồi chức năng và
Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương.
Trước mắt, Sở Y tế Lâm Đồng sẽ rà soát,
sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp.
Cụ thể: tuyến tỉnh sẽ sáp nhập các Trung tâm
Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống bệnh
xã hội, Trung tâm Chăm sóc SKSS, Trung
tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung
tâm Phòng chống HIV/AIDS thành Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật (CDC); tuyến huyện sẽ sáp
nhập 12 Trung tâm Dân số - KHHGĐ (trực
thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ) vào Trung
tâm Y tế cấp huyện.
LHT

Triển khai 3 mô hình thu gom bao gói thuốc BVTV trên cây rau
Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và
BVTV Lâm Đồng, sau khoảng nửa năm triển
khai 3 mô hình thu gom bao gói thuốc bảo vệ
thực vật (BVTV) trên cây rau ở Đà Lạt, Lạc
Dương và Đức Trọng, đến nay mỗi mô hình
đã thu gom trung bình từ 180 - 250kg.
Cụ thể, mỗi mô hình được lắp đặt 6 bể thu
gom bằng bê tông (quy cách 1m3/bể), đặt trên
trục đường chính thuận tiện để nông dân thu
gom bao gói thuốc BVTV. Nông dân tham
gia mô hình và nông dân xung quanh khu
vực được Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm
Đồng phối hợp với Hội Nông dân địa phương

tổ chức tập huấn, phát động thu gom rác thải
nông nghiệp tồn đọng trên mương máng, ao
hồ, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn,
hiệu quả và thu gom bao gói sau sử dụng đúng
nơi quy định.
Được biết, 3 mô hình thu gom bao gói
thuốc BVTV trên cây rau nói trên đã và đang
triển khai gồm các khu vực tổ dân phố Đa
Phú, Phường 7, Đà Lạt (110 ha); thôn Quảng
Hiệp, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng (80 ha); tổ
dân phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương, huyện
Lạc Dương (60 ha).
VŨ VĂN

ĐỨC TRỌNG:

Diện tích ứng dụng công nghệ cao chiếm 20% diện tích đất canh tác
Theo Phòng Nông nghiệp phát triển nông
thôn huyện Đức Trọng, hiện nay trên địa bàn
huyện Đức Trọng, sản xuất nông nghiệp ứng
dụng kỹ thuật cao có bước phát triển sâu rộng;
chương trình tái canh cây cà phê và thực hiện
chuyển đổi đất lúa một vụ sang trồng các loại
cây khác có giá trị cao hơn lúa đã và đang
được triển khai nhân rộng.
Theo đó, diện tích ứng dụng công nghệ cao
trên địa bàn huyện đạt 7.366,7 ha, chiếm 20%
diện tích đất canh tác; ngành nông nghiệp đạt

mức tăng trưởng bình quân 8,8%/năm. Cùng
đó, nếu giá trị sản xuất trên một đơn vị diện
tích đất canh tác của huyện năm 2011 chỉ đạt
80 triệu đồng/ha/năm, thì đến năm 2017, giá
trị sản xuất bình quân đã đạt hơn 200 triệu
đồng/ha/năm. Riêng đối với diện tích sản xuất
công nghệ cao doanh thu đạt gấp từ 2-3 lần
sản xuất bình quân của toàn huyện, trong đó,
sản xuất rau cao cấp đạt bình quân 300-500
triệu đồng/ha, cây hoa cao cấp đạt bình quân
từ 500-1.000 triệu đồng/ha.
N.MINH

BẢO LỘC:

Hiến 27 đơn vị máu cấp cứu

Bác sĩ tiến hành
lấy máu tình nguyện.
Ảnh: T.Chu

Ngày 10/5, ông Nguyễn Minh Hà, Phó Chủ
tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc cho
biết: Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc
vừa tổ chức đợt hiến máu đột xuất để cung
ứng máu cấp cứu cho Bệnh viện Đa khoa II
Lâm Đồng.
Tại đây, sau khi khám tầm soát, các bác sĩ
Khoa Huyết học Bệnh viện Đa khoa II Lâm

Đồng đã thu được 27 đơn vị máu cấp cứu, bao
gồm các nhóm máu O và A.
Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc,
từ đầu năm 2018 đến nay, Hội Chữ thập đỏ
thành phố Bảo Lộc đã tổ chức được 4 đợt hiến
máu tình nguyện. Ở 3 đợt hiến máu trước, tổng
số lượng máu thu được gần 600 đơn vị máu.
TRỊNH CHU

TIN BUỒN
Đồng chí: Phạm Xuân Năm; sinh ngày: 10/10/1935.
Nơi ở hiện nay: 14 Ma Trang Sơn, Phường 5, Đà Lạt.
Quê quán: Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận.
Ngày vào Đảng: 26/9/1966; Ngày chính thức: 26/6/1967.
Đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ
Phường 5, thành phố Đà Lạt.
Đã từ trần vào lúc: 12 giờ 10 phút, ngày 8 tháng 5 năm 2018.
Nhập liệm vào lúc: 8 giờ 10 phút, ngày 9 tháng 5 năm 2018.
Lễ di quan vào lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2018.
Hỏa táng tại Đài hỏa táng thành phố Đà Lạt.

THÔNG BÁO V/V CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Ông Hoàng Ngọc Minh và bà Phạm Thị Kim Phước được UBND huyện Di
Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số BM 925756 ngày 22/12/2012 vào sổ theo dõi
số 13080/QSDĐ, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 946, tờ bản đồ số 16, diện tích 465,4 m2 đất CLN, tại thị trấn Di Linh.
- Năm 2013, ông Hoàng Ngọc Minh và bà Phạm Thị Kim Phước chuyển nhượng
QSDĐ thửa đất trên cho ông Đoàn Ngọc Hưởng và bà Lê Thị Ngoan thường trú
tại Thôn 4, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển
nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp
luật và ông (bà) Hoàng Ngọc Minh đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà)
Đoàn Ngọc Hưởng.
Hiện nay, ông Hoàng Ngọc Minh và bà Phạm Thị Kim Phước ở đâu, liên hệ
với UBND thị trấn Di Linh hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di
Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không
có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ
chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho ông
Đoàn Ngọc Hưởng và bà Lê Thị Ngoan theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc
sau này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách
nhiệm giải quyết.

Hút thuốc lá...
... Ngay cả ở những người đã hút thuốc
trong một giai đoạn dài (nhiều chục năm)
thì bỏ hút thuốc vẫn tiếp tục có lợi ích đối
với việc giảm nguy cơ của bệnh tim mạch.
Việc bỏ hút thuốc lá thậm chí còn có lợi
ích giảm đáng kể tỷ lệ bệnh tim mạch ngay
trong những ngày đầu tiên. Theo báo cáo
của Ban sức khỏe Hoa Kỳ về lợi ích của bỏ
hút thuốc lá, việc bỏ thuốc lá đã làm giảm
đi một nửa các biến cố bệnh tim mạch trong
năm đầu và sau khi bỏ 10 năm thì nguy cơ
chỉ còn gần tương tự như ở người chưa từng
hút thuốc. Điều này có lợi cho cả nam giới
lẫn nữ giới.
Một số người hút thuốc lá e ngại rằng khi
bỏ thuốc lá sẽ làm tăng cân và như vậy có
ảnh hưởng ngược lại không? Vấn đề là lợi
ích của bỏ hút thuốc lá sẽ là rất vượt trội
nếu so với việc tăng cân tức thời ngay sau
bỏ thuốc. Hơn nữa, chúng ta cần có một kế
hoạch giảm cân khi bỏ thuốc lá và hãy đừng
suy nghĩ gì hơn ngoài việc cần bỏ thuốc lá
càng sớm càng tốt.
Vấn đề hút thuốc lá bị động: Bản thân
người hút thuốc không chỉ gây hại cho chính
mình mà còn gây hại cho những người xung
quanh như gia đình, bè bạn, đồng nghiệp,
nơi công cộng... Những người bị ảnh
hưởng này gọi là hút thuốc lá bị động. Khi
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hút thuốc các chất độc không phải là được
đốt cháy toàn bộ, hơn nữa khói thuốc lá sẽ
phát tán các chất độc như carbon monoxid,
nocotine... Chất cotinine, một chất chuyển
hóa của nicotine có thể qua nhau thai dễ
dàng gây ảnh hưởng đến thai nhi nếu người
mẹ có hút thuốc lá. Những đứa trẻ mà có
bố mẹ hút thuốc lá dễ bị cảm lạnh, viêm
đường hô hấp hơn. Phụ nữ hút thuốc lá khi
mang thai dễ sảy thai, đẻ non, hoặc trẻ đẻ
thiếu cân. Một nghiên cứu cũng cho thấy
hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ - hoặc chết trong
nôi (SIDS) xảy ra nhiều hơn ở trẻ có mẹ hút
thuốc khi mang thai.
Trước đây, người ta mới chỉ đề cập đến
khả năng có thể gây ung thư phổi cao hơn
ở người hút thuốc bị động. Những nghiên
cứu sau đó cũng chỉ ra rằng hút thuốc lá bị
động cũng làm tăng nguy cơ bị bệnh tim
mạch đáng kể (tới 30% so với người không
tiếp xúc với người hút thuốc). Trong số đó,
hút thuốc bị động ở công sở cũng làm tăng
nguy cơ đến 4 lần và nếu ở gia đình thì còn
làm tăng lên nhiều nữa. Vấn đề cũng rõ ràng
là nếu người hút thuốc bị động mà tránh
khỏi được môi trường thuốc lá thì cũng
giảm được nguy cơ đáng kể như người bỏ
hút thuốc lá.
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