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Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố đáng sống

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 11/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn
Văn Việt đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc
với thành phố Đà Lạt xung quanh hai nội dung
chính: nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng
đầu năm và công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật
tự xây dựng, xây dựng đô thị văn minh trên địa
bàn thành phố.
4 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách
của TP Đà Lạt đạt 431 tỷ đồng, đạt 83% so với

kế hoạch và 118% so với cùng kỳ 2017. Thành
phố tiếp tục thực hiện chương trình nông nghiệp
CNC với 5.737 ha, chiếm 54,6% tổng diện tích
đất sản xuất nông nghiệp. Tổng giá trị hàng xuất
khẩu 4 tháng đạt 23,73 triệu USD, chủ yếu là các
mặt hàng rau hoa, dệt may. Du khách tới Đà Lạt
tăng mạnh với trên 1,4 triệu lượt khách nội địa
và trên 287 ngàn khách quốc tế...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần
chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu
quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.
(ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 12/1958, T. 9, TR. 285, 286, 288, 290)
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Chuyện đời mẹ Chững

Nữ bí thư chi bộ
giỏi vận động
Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng
người dân Thôn 4A vẫn nhắc về
chuyện Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị
Quy và Ban nhân dân thôn đã vận
động thành công một gia đình về
căn nhà mới sau hơn 18 năm dựng
nhà trái phép trên đất hội trường
thôn trong sự đồng thuận vui mừng
cả của chủ hộ và bà con.
TRANG 2

Để Đà Lạt phát triển
bền vững
TRANG 5

KINH TẾ

CHUYÊN ĐỀ VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG

Tích cực chi trả tạm ứng tiền
khoán bảo vệ rừng quý I
TRANG 3

Mẹ Lê Thị Chững và con trai đầu.

TRANG 4

Khẩn trương khắc phục nợ gần 100 tỷ tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản
Ngày 8/5, làm việc với Cục Thuế tỉnh
Lâm Đồng, theo Phó Cục trưởng Trần
Phương, số tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản trên địa bàn tỉnh còn nợ từ năm 2017 trở
về trước (bao gồm cả các giấy phép đã hết
hiệu lực khai thác) là 99.546 triệu đồng. Tính
đến ngày 31/3/2018 còn nợ hơn 95.662 triệu
đồng. Đâu là nguyên nhân và hướng tháo gỡ
bằng cách nào?
TRANG 7

Chung hy vọng
từ trái sầu riêng B’Lao

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phó giáo sư tuổi 36 với
hành trình của những mục tiêu
TRANG 5
TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Bảo Lộc kiên quyết xử lý
dứt điểm khai thác đất trái phép
TRANG 6
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Nữ bí thư chi bộ giỏi vận động
Gương mẫu làm trước
Sinh ra ở miền quê thuộc huyện
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, năm 1984
bà Nguyễn Thị Quy theo chồng vào
vùng kinh tế mới Đạ Tẻh. “Ngày ấy
rừng núi hoang vu, đường sá lầy lội,
bệnh sốt rét hoành hành… chỉ có lúa
rất tốt, rất nhiều nên níu giữ được
những người con từ miền quê gian
khó ở lại”, bà Quy nhớ lại. Thời điểm
đó nơi này còn thiếu cấp học mầm
non. Từng là giáo viên mầm non ở
quê nhà nên khi được nhà trường đề
nghị cô đã tham gia vận động được
22 cháu ra lớp và trực tiếp đứng lớp.
Mãi đến năm 2003 cấp học mầm non
mới được tách riêng, cô Nguyễn Thị
Quy tiếp tục gắn bó với lũ trẻ cho
đến năm 2011 thì về hưu khi đã có
15 năm tuổi Đảng.
“Về hưu mình không nghĩ sẽ làm
gì ngoài việc chăm sóc, vui vầy bên
cháu con. Nhưng là đảng viên mình
vẫn tham gia và hoàn thành tất thảy
các nhiệm vụ, rồi cứ thế năm 2013
được mọi người tin tưởng bầu làm
Bí thư Chi bộ thôn. Dù ở cương vị
nào, đã giao nhiệm vụ là phải làm tốt,
trách nhiệm là trên hết”, Bí thư Chi
bộ Nguyễn Thị Quy nói và cho biết
thêm, trên cương vị là bí thư chi bộ
thôn mình vẫn sống với bà con chân
chất như những người nông dân với
nhau. Và hơn hết thảy cứ gần gũi, chia
sẻ và cầu thị thì sẽ giải quyết được hết.
Theo lãnh đạo xã Triệu Hải, bà
con trong xã nói chung và ở Thôn
4A nói riêng trước đây đều sản
xuất tự phát. Sau này, thực hiện xây
dựng NTM, phát triển kinh tế có
định hướng, nhưng để thay đổi suy
nghĩ của bà con cần sự vào cuộc
mạnh mẽ của chi bộ và ban nhân
dân thôn. Đặc biệt là sự mạnh dạn
làm trước, như việc chuyển đổi 1 ha
điều già cỗi sang trồng cây ăn trái
của Bí thư Chi bộ Thôn 4A Nguyễn
Thị Quy là một ví dụ. Sau gần một
năm trên địa bàn thôn đã có 30 ha
điều chuyển qua dâu tằm, 5 ha sầu
riêng và nhiều diện tích cây ăn trái

Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng người dân Thôn 4A vẫn nhắc về chuyện Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Quy
và Ban nhân dân thôn đã vận động thành công một gia đình về căn nhà mới sau hơn 18 năm dựng nhà
trái phép trên đất hội trường thôn trong sự đồng thuận vui mừng cả của chủ hộ và bà con.

Bí thư Chi bộ
Nguyễn Thị Quy
(bìa trái) trao đổi
với bà con về việc
trồng hoa
trên đường.
Ảnh: N.Ngà

khác. Sau nhiều năm khó khăn, chật
vật, hiện thu nhập bình quân đầu
người của bà con Thôn 4A đã đạt
35 triệu đồng/người/năm.

Đi đầu, làm trước cũng là cách
mà nữ bí thư chi bộ này áp
dụng trong thời gian qua. Như
trong xây dựng đường giao
thông, bên cạnh việc tuyên
truyền lợi ích đem lại, gia đình
bà quyết định hiến diện tích
đất dài 115 m rộng 1,5 m làm
đường giao thông. Nhờ vậy,
bà con trong thôn đã làm theo
bằng việc hiến đất làm 3 tuyến
đường dài 210 m, 315 m và
270 m và góp công, góp sức
xây dựng hội trường thôn…
Con đường trước cổng nhà bà Quy,
đường nối từ UBND xã Triệu Hải vào
xã Quảng Trị là một trong những con

đường đẹp nhất không chỉ trong thôn
mà kể cả trong xã. Bởi con đường ấy
là đường điểm được Chi bộ Thôn 4A
chọn trong thực hiện “dân vận” toàn
dân chung sức bảo vệ môi trường, tạo
cảnh quan xanh - sạch - đẹp do Chi hội
người cao tuổi thôn đảm nhận. Bí thư
chi bộ đã đưa ra chủ trương và được
các đảng viên cũng như ban nhân dân
thôn, chi hội đoàn thể đồng tình. Mỗi
đoàn thể nhận chăm sóc một tuyến
đường cỏ lạc. Bí thư chi bộ đã đề xuất
lấy chi hội người cao tuổi làm điển
hình, chăm sóc tuyến đường trung
tâm. “Đây là việc làm nhẹ nhàng, phù
hợp với sức khỏe của các cụ. Thông
qua việc chăm sóc cây cỏ, các cụ vừa
giải trí, vừa thể dục, vừa giao lưu
chuyện trò và đặc biệt là làm gương
cho con cháu. Đó là cách lan tỏa để
nâng cao ý thức của thế hệ trẻ góp
phần làm nên cảnh quan xanh, sạch,
đẹp cho tất cả các tuyến đường trong
thôn. Thậm chí nhiều hộ còn trồng xen
hoa mười giờ và nhiều loại hoa khác
làm đường xá Thôn 4A đẹp nhất Triệu
Hải”, bà Quy phấn khởi nói.

Chủ tịch UBND tỉnh...

ĐẠ HUOAI:

Hai gia đình liệt sỹ được trao Huân chương Độc lập

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xoa.

UBND huyện Đạ Huoai cho
biết, vừa qua, thừa ủy quyền của
Chủ tịch nước, địa phương đã tổ
chức lễ trao Huân chương Độc
lập hạng Ba cho 2 gia đình liệt
sỹ trên địa bàn theo Quyết định
số 05/QĐ - CTN ngày 4/1/2018
của Chủ tịch nước.
Theo đó, huyện Đạ Huoai

đã trao tặng Huân chương Độc
lập hạng Ba cho Mẹ Việt Nam
Anh hùng Nguyễn Thị Xoa (94
tuổi, ngụ Thôn 2, xã Đoàn Kết).
Mẹ Nguyễn Thị Xoa có chồng
và hai người con trai là liệt sỹ
trong kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cùng
với đó, huyện Đạ Huoai đã tổ

Nắm rõ 90 nóc nhà
trong thôn
Nhiều thế hệ lãnh đạo thôn trước
đây đã không tìm ra cách giải quyết
đối với hộ gia đình chị Nguyễn Thị
Tiên vì việc dựng nhà trái phép trên
đất hội trường thôn từ những năm
1990. Nhưng lãnh đạo thôn nhiệm
kỳ này đã làm được điều đó với
việc vận dụng rất linh hoạt công tác
tuyên truyền, hỗ trợ. Bí thư chi bộ
thôn cho biết: “Gốc rễ vấn đề không
phải người ta không muốn chuyển.
Nhưng vì nghèo, chuyển khỏi đây
thì họ không biết đi đâu. 90 nóc nhà
trong thôn nhà ai thế nào mình nắm
rõ lắm nên đã cùng ban nhân dân
thôn đến nhà cậu ruột của chị Tiên
đề nghị bán rẻ cho một phần đất ở.
Đồng thời, vận động quỹ xóa nhà
tạm của địa phương được 25 triệu
đồng nhưng không đủ, nên vận động
thêm các mạnh thường quân được
70 triệu đồng cùng với nội lực của
gia đình mua đất xây nhà mới. Mình
vận động bà con điều gì, phải hiểu
rõ hoàn cảnh và khó khăn của họ

chức lễ truy tặng Huân chương
Độc lập hạng Ba cho gia đình
ông Nguyễn Vương (con trai
ông Nguyễn Tri, ngụ thị trấn
Đạ M’ri). Ông Nguyễn Tri có
vợ và hai người con trai là liệt
sỹ trong kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu
nước. Hiện, ông Nguyễn Tri đã
qua đời.
Tại buổi lễ, thay mặt chính
quyền địa phương, ông Lưu
Tiến Chinh - Chủ tịch UBND
huyện Đạ Huoai đã bày tỏ lòng
biết ơn sâu sắc đối với sự hy
sinh to lớn của các anh hùng
liệt sỹ trong sự nghiệp bảo vệ
Tổ quốc; đồng thời, động viên,
chia sẻ cùng các gia đình vượt
qua khó khăn, nuôi dạy con
cháu ra sức phấn đấu, học tập
tiếp bước truyền thống tốt đẹp
của gia đình để góp công xây
dựng địa phương và đất nước
ngày càng giàu mạnh.
KHÁNH PHÚC

để chung tay giải quyết. Chứ nếu
chỉ dừng lại ở việc đạt mục đích
của mình thì rất khó nhận được sự
đồng thuận”.
Đến nay, gia đình chị Tiên vẫn
chưa hết cảm ơn Chi bộ Thôn 4A,
bởi từ nay họ đã có thể sống an tâm
trên mảnh đất của chính mình. Chị
Lê Thị Thủy, người dân Thôn 4A
nói: “Bà con trong thôn ai cũng đồng
tình hưởng ứng cách làm của chi bộ
đối với gia đình cô Tiên. Bởi gia đình
người ta khó khăn quá mà. Nay nhà
cô Tiên vui mà cả xóm cũng vui,
không nề hà gì việc giúp gia đình cô
một tay để dựng nhà mới”.
Đồng chí Phan Văn Đương - Bí
thư Đảng ủy xã Triệu Hải cho biết:
Xã hiện có 8 chi bộ nông thôn. Trong
đó, Chi bộ Thôn 4A là một trong
những TCCS đảng đi đầu vững mạnh
trên mọi mặt. Đảng viên Nguyễn Thị
Quy được Huyện ủy khen thưởng 5
năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ (2013 - 2017). “Nói bí thư chi bộ
là linh hồn của chi bộ” quả không sai,
bởi khi đảng viên Nguyễn Thị Quy
đảm nhận cương vị bí thư chi bộ với
nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm
vụ, các chủ trương, hoạt động của chi
bộ đều nhận được sự đồng thuận cao
trong nhân dân. Hoạt động của Chi
bộ Thôn 4A được xã chọn làm mô
hình điểm để giới thiệu cho các chi bộ
khác vận dụng, học tập. Riêng việc
duy trì chào cờ thứ hai tuần đầu tiên
trong tháng hơn một năm qua đầy
nghiêm túc từ nghi thức, trang phục,
nội dung và đặc biệt duy trì gần 60
bà con đều đặn tham gia là điều mà
cả 7 thôn còn lại trong xã đã đến tận
nơi để chứng kiến, học tập. Hiện tại
ở Thôn 4A, hơn 80% nhà dân treo
ảnh Bác ở nơi trang trọng trong gia
đình. Riêng hộ nào có người cao tuổi,
100% thực hiện tốt hoạt động này”.
Nữ Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị
Quy là gương điển hình trong thực
hiện Chỉ thị 05 của huyện Đạ Tẻh
được giới thiệu điển hình ở cấp tỉnh.
NGỌC NGÀ
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... Trên địa bàn có 2.288 doanh nghiệp đang hoạt động, 184 dự án sử
dụng vốn ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư trên 26 ngàn tỷ đồng.
Công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo mỹ
quan đô thị là nhiệm vụ được thành phố Đà Lạt chú trọng. 4 tháng
đầu năm, thành phố có 42 trường hợp vi phạm xây dựng, đã ban hành
41 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 40 trường hợp vi
phạm. Thành phố thường xuyên kiểm tra, tập trung xử lý và giải quyết
tình hình họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường
tại các khu vực trung tâm với kết quả xử lý 204 trường hợp vi phạm.
Đồng chí Đoàn Văn Việt đánh giá TP Đà Lạt đã tích cực thực hiện
nhiệm vụ, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, đạt được kết quả theo đúng
kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn Đà Lạt phải tập trung
giải quyết. Đồng chí đề nghị Đà Lạt tập trung hoàn thành các công
trình xây dựng dở dang trên địa bàn thành phố. Thành phố cần phối
hợp với các doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm du lịch mới thu hút
du khách. Việc kết nối với các địa phương du lịch trong vùng, kết nối
tua tuyến cần được thúc đẩy, thu hút du khách tới nghỉ dưỡng. Đặc
biệt, cần tiếp tục phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, mến
khách, xây dựng thương hiệu du lịch Đà Lạt chất lượng cao.
Ngoài ra, thành phố Đà Lạt cần tăng cường giữ gìn an ninh trật tự,
xây dựng bộ mặt đô thị Đà Lạt xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.
Hoạt động chỉnh trang đô thị, xây dựng Đà Lạt thành thành phố thông
minh phải được tiếp tục thực hiện, nhất là vấn đề thực thi quản lý quy
hoạch, không để phát sinh việc phá vỡ quy hoạch. Mục tiêu cao nhất
là xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố đáng sống, là điểm đến của du
khách trong và ngoài nước.
D.QUỲNH
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Chung hy vọng từ trái sầu riêng B’Lao

K

hông nổi tiếng với
cây sầu riêng, Bảo
Lộc thường được biết
tới với cây chè, cây
cà phê Robusta với năng suất và
chất lượng cao. Nhưng cây sầu
riêng đã từ lâu được chọn với tư
cách cây trồng xen trong vườn cà
phê, vườn chè và hiện cũng trở
thành cây trồng cho thu nhập cao.
Ông Nguyễn Ngọc Lãnh, Phó Chủ
tịch CLB sầu riêng Bảo Lộc cho
biết: “Nông dân Bảo Lộc trồng
cà phê thì trong vườn cần cây che
bóng, cây che bóng tốt nhất là sầu
riêng vì vừa đảm nhận việc tạo
bóng mát, vừa có thu hoạch rất tốt.
Như vụ 2017 vừa qua, có những lúc
sầu riêng Bảo Lộc giá tới 80 ngàn
đồng/kg, trung bình là 45 ngàn
đồng/kg. Vì vậy tập hợp nông dân
cùng nhau nâng cao năng suất, chất
lượng cây trồng là mục tiêu của
CLB chúng tôi”. Hiện nay, thay vì
sầu riêng giống cũ, nông dân chọn
sầu riêng Ri6, Mon thon cơm vàng
hạt lép để trồng làm cây che bóng.
CLB sầu riêng Bảo Lộc mời gọi
mọi nông dân có trong vườn từ 10
cây sầu riêng trở lên tham gia với
mục tiêu “chuẩn hóa” chất lượng
trái sầu riêng Bảo Lộc, hỗ trợ nông
dân đạt thu nhập cao nhất từ cây
sầu riêng. Ban đầu chỉ có 25 thành
viên, hiện con số thành viên đang
tăng lên gần trăm người theo mỗi
lần CLB sinh hoạt.
Ông Bùi Hồng Vĩnh, Tổ 10,

Làm thế nào để những trái sầu riêng đạt chuẩn trọng lượng, không vẹo, không lép, cơm dày vàng
ngọt?... Câu hỏi đó đang là nội dung sinh hoạt của những thành viên CLB người trồng sầu riêng Bảo
Lộc, với mục tiêu xây dựng một vùng sầu riêng chất lượng cao, thu nhập tốt từ trái sầu riêng, đồng thời
xây dựng vùng sinh thái cà phê bền vững.

Sầu riêng
Bảo Lộc.
Ảnh: D.Quỳnh

Phường 2, thành phố Bảo Lộc,
một lão nông có nhiều năm kinh
nghiệm chia sẻ với chúng tôi về
tiêu chuẩn một trái sầu riêng được
thị trường ưa chuộng: cân nặng
xấp xỉ 3 kg/trái, trái tròn đều,
không lép không vẹo. Vì vậy, ở
mỗi chu kỳ sinh trưởng trái như ra
mắt cua, ra hoa, ra trái non, người
nông dân phải tỉa hoa, tỉa trái sao
cho đúng kỹ thuật.

Một cây sầu riêng tùy theo
độ tuổi chỉ để lại từ 50 - 80
trái, giúp cây đủ sức nuôi
dưỡng trái đồng đều.
Trường hợp hộ ông Vĩnh, năm
2017 đã xử lý cho ra mỗi cây từ 1,5
tới 2 tạ trái, mỗi trái sầu riêng đều
xấp xỉ 3 kg, được thương lái trả giá
ổn định 60 ngàn đồng/kg. Bởi vậy,

khác với nhiều CLB hoạt động định
kỳ, CLB sầu riêng Bảo Lộc hoạt
động theo chu kỳ sinh trưởng của
cây sầu riêng. Ông Vĩnh chia sẻ:
“Chúng tôi họp theo thời điểm cây
nảy mắt cua, ra hoa, trái non rồi trái
nhỡ. Trong các buổi họp, mọi thành
viên đều trao đổi kinh nghiệm làm
sao để xử lý hoa tốt nhất, tỉa trái
đúng kỹ thuật, dùng phân bón, thuốc
BVTV an toàn, hiệu quả. CLB cũng

CHUYÊN ĐỀ VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Tích cực chi trả tạm ứng tiền khoán bảo vệ rừng quý I
Đầu tháng 2/2018, thực hiện
Văn bản “hỏa tốc” số 676/
UBND-LN ngày 30/1/2018 của
UBND tỉnh Lâm Đồng, Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng (BV&PTR)
Lâm Đồng đã thanh toán kinh
phí giao khoán bảo vệ rừng
(BVR) năm 2017 cho tập thể, cá
nhân kịp thời.

T

hực hiện chủ trương của
tỉnh, phát huy tinh thần
này, đến ngày 3/5/2018,
Quỹ BV&PTR Lâm Đồng tiếp tục
đã chuyển tiền tạm ứng khoán BVR
quý I/2018 xong ba đợt với tổng số
tiền gần 48.253 triệu đồng cho các
chủ rừng tổ chức nhà nước. Ngày
3/5, Phòng Kế toán - Tài vụ của Quỹ
BV&PTR Lâm Đồng cho biết, kinh
phí khoán BVR quý I/2018 đã chi
tạm ứng đợt thứ 3. Cụ thể như sau:
Đợt 1 chuyển vào ngày 18/4, tổng số
tiền hơn 43.305 triệu đồng; trong đó,
lưu vực sông Đồng Nai gần 34.013
triệu đồng và lưu vực sông Sêrêpôk
hơn 9.292 triệu đồng. Cụ thể có 25
đơn vị tại các địa bàn như sau: Đà
Lạt gồm Ban Quản lý rừng phòng
hộ (BQLRPH) Tà Nung, Viện Khoa
học Lâm nghiệp (LN) Nam Trung bộ
và Tây Nguyên, BQL Khu Du lịch
hồ Tuyền Lâm và Công ty Cổ phần
Giống LN Tây Nguyên. Huyện Lạc

Để triển khai hiệu quả, Quỹ BV&PTR đã tổ chức trao đổi cụ thể với tất cả các hạt kiểm lâm.

Dương có Vườn Quốc gia Bidoup
- Núi Bà và BQLRPH Đa Nhim;
huyện Đức Trọng có BQLRPH Tà
Năng và BQLRPH Ninh Gia. Huyện
Di Linh gồm: Công ty TNHH MTV
LN Di Linh, Công ty TNHH MTV
LN Bảo Thuận, BQLRPH Tân
Thượng, BQLRPH Hòa Bắc - Hòa
Nam, Công ty TNHH MTV LN Tam
Hiệp và Hạt KL Di Linh. Huyện
Đơn Dương gồm Công ty TNHH
MTV LN Đơn Dương và BQLRPH
Đ’ran; huyện Đạ Huoai là BQLRPH
Nam Huoai; huyện Đạ Tẻh là Công
ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh. Huyện
Bảo Lâm gồm: BQLRPH Đam ri,
Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm
và Công ty TNHH MTV LN Lộc
Bắc. Huyện Đam Rông là BQLRPH
Sêrêpôk; thành phố Bảo Lộc là Hạt

KL Bảo Lộc; huyện Cát Tiên gồm
Vườn Quốc gia Cát Tiên và Hạt KL
Cát Tiên. Đợt 2 đã chuyển tổng số
tiền hơn 1.743 triệu đồng (cả 2 lưu
vực), vào ngày 20/4 và 23/4 cho 3
đơn vị sau: Công ty TNHH MTV
LN Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai),
Hạt KL Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm)
và BQLRPH Phi Liêng (huyện
Lâm Hà). Đợt thứ 3 đã chuyển vào
ngày 3/5 cho hai đơn vị: BQLR
Lâm Viên (thành phố Đà Lạt) và
BQLRPH Nam Ban (huyện Lâm
Hà); tổng số tiền gần 3.205 triệu
đồng (cả 2 lưu vực).
Theo Quyết định số 567/QĐUBND ngày 29/3/2018 của UBND
tỉnh Lâm Đồng, phê duyệt kế hoạch
thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường
rừng (DVMTR) tỉnh Lâm Đồng năm

2018, tại Điều 1, khoản 2, điểm a quy
định đối tượng chi trả gồm: các hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (tổ
dân phố, thôn, buôn) và tổ chức được
các chủ rừng là tổ chức nhà nước giao
khoán BVR theo chính sách chi trả
DVMTR hoặc khoán diện tích rừng,
đất lâm nghiệp ổn định lâu dài để
quản lý bảo vệ, tự đầu tư trồng rừng.
Đó còn là chủ rừng là tổ chức nhà
nước tự quản lý BVR; các chủ rừng
là doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà
nước và hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư được giao (được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng)
hoặc cho thuê đất lâm nghiệp, rừng
để quản lý bảo vệ, đầu tư trồng rừng.
Về đơn giá chi trả (điểm d) của
Quyết định số 567 quy định: giao
khoán BVR của lưu vực Đồng Nai
là 600.000 đồng/ha/năm, lưu vực
Sêrêpôk là 500.000 đồng/ha/năm;
đối với diện tích tự quản lý BVR
lưu vực Đồng Nai 500.000 đồng/ha/
năm và lưu vực Sêrêpôk là 400.000
đồng/ha/năm. Phòng Kế toán - Tài
vụ của Quỹ BV&PTR cho biết: Sau
khi có kết quả nghiệm thu thực tế
diện tích khoán BVR của các bên
liên quan, tổng số tiền chi tạm ứng
gần 48.253 triệu đồng của ba đợt
này chi cho các chủ rừng tổ chức
nhà nước. Thiết nghĩ, với việc thực
hiện khẩn trương, nghiêm túc này
sẽ góp phần quan trọng trong nhiệm
vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng. 
ĐẠO PHAN

thường xuyên mời các hãng phân
bón về tư vấn kỹ thuật, chia sẻ kiến
thức khoa học kỹ thuật về canh tác
sầu riêng”. Thành viên CLB còn
xuống vùng sầu riêng Đạ Huoai,
học hỏi kinh nghiệm để về truyền
đạt lại cho thành viên khác thêm
nhiều kiến thức mới.
Ông Nguyễn Ngọc Lãnh cho biết,
nhiều kỹ thuật làm rễ, tạo tán, phân
bón giúp cây sai trái, cơm vàng, độ
ngọt tăng được nhiều nông dân thử
nghiệm thành công. Và những kiến
thức này được chia sẻ cho nhau trong
các buổi CLB gặp gỡ nhằm tăng
chất lượng của trái sầu riêng Bảo
Lộc. Không chỉ nâng chất lượng trái,
đây còn là một “kênh” thông tin thị
trường, giúp bà con nắm được giá cả,
cùng thống nhất với nhau để tránh
bị thương lái ép giá. Ông Lãnh chia
sẻ: “CLB hoạt động hoàn toàn không
có lợi nhuận, là một kênh để nông
dân trồng sầu riêng tập trung chia sẻ
kinh nghiệm, giúp nông dân không
bị ép giá cũng như thuận lợi trong
việc tiếp cận kiến thức khoa học kỹ
thuật. Chúng tôi mong mỏi bà con
nhà nào cũng có thu nhập cao từ sầu
riêng, xây dựng danh tiếng cho cây
sầu riêng Bảo Lộc”. Anh Nguyễn
Thành Tứ, Phó Chủ tịch Hội Nông
dân thành phố Bảo Lộc cho biết, mô
hình hoạt động của CLB rất hiệu
quả, thu hút đông thành viên tham
gia và đánh giá đây là một kênh hiệu
quả giúp nông dân nâng cao thu nhập
từ sầu riêng. 
DIỆP QUỲNH

Giá bắp sú chỉ còn
700 đồng/kg

Thu hoạch bắp sú ở thị trấn Thạnh Mỹ.

Từ đầu tháng tư đến
nay, do nguồn cung vượt
cầu, vì vậy giá bắp sú ở
huyện Đơn Dương rớt
mạnh. Hiện nay thương
lái mua tại vườn chưa đến
1.500 đồng/cây đối với
bắp sú đẹp. Bình quân mỗi
ký giá 1 ngàn đồng, đó là
chưa kể công thu hoạch
và cước vận chuyển về
TP Hồ Chí Minh. Do giá
rau bắp sú giảm mạnh,
nhiều hộ nông dân trồng
bắp sú đã bị thua lỗ hàng
chục triệu đồng. Thống kê
sơ bộ, trên địa bàn huyện
Đơn Dương còn trên 145
ha bắp sú đang vào mùa
thu hoạch nhưng thương
lái vẫn chưa mua.
NGỌC THANH
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Hơn 250 cán bộ, hội viên
phụ nữ tham gia đối thoại
chính sách bảo hiểm xã hội
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ
(LHPN) tỉnh vừa phối hợp với Bảo hiểm
Xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng tổ chức
hội nghị đối thoại chính sách cho hơn
250 cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Di
Linh và Lâm Hà. Tại các buổi hội nghị,
cán bộ, hội viên phụ nữ đã được phổ biến
nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) năm
2014; những nội dung cơ bản về BHYT
hộ gia đình; giá dịch vụ khám chữa bệnh,
giường bệnh, dịch vụ kỹ thuật; quy định
hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; về
đối tượng, mức đóng, trách nhiệm đóng
BHXH tự nguyện.
Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến trao
đổi, hỏi - đáp về những vấn đề chung,
đang được quan tâm như: thủ tục khi
tham gia BHYT hộ gia đình, quyền lợi
và các chế độ được hưởng khi tham gia
BHYT; những vướng mắc khi khám
chữa bệnh bằng BHYT; chế độ BHYT
khi khám và điều trị bệnh thông tuyến,
chuyển tuyến; BHYT đối với học sinh,
sinh viên. Đặc biệt, các nội dung liên
quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ
và trẻ em cũng được chị em quan tâm
như thủ tục và thù lao cho các đại lý
BHYT, BHXH; cách tính số tiền và số
năm cần phải đóng BHXH tự nguyện;
khám bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi và
người cao tuổi; chế độ thai sản, ốm
đau... Những ý kiến, thắc mắc đã được
lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, BHXH tỉnh và
trung tâm y tế các huyện Di Linh, Lâm
Hà tiếp thu và giải đáp kịp thời.
Cũng theo chương trình phối hợp giữa
2 ngành, năm 2018 hai bên sẽ phối hợp
tổ chức 8 cuộc đối thoại về chính sách
bảo hiểm xã hội tại 8 huyện, thành phố
trong tỉnh.
THỦY NGUYỄN

Di Linh đã hoàn thành
Đại hội Thể dục Thể thao
cấp cơ sở
Theo đúng kế hoạch, Đại hội Thể
dục Thể thao (TDTT) cấp cơ sở (xã,
thị trấn) tại huyện Di Linh đã diễn ra từ
quý 3/2017 và đã kết thúc vào đầu quý
2/2018. UBND huyện đã chọn thị trấn
Di Linh tổ chức Đại hội TDTT điểm và
sau đó, nhân rộng ra tất cả 18 xã trong
toàn huyện. Xã Tân Lâm là đơn vị cuối
cùng vừa tổ chức xong Đại hội TDTT
trong tháng 4/2018.
Theo ghi nhận của Trung tâm Văn hóa
Thể thao huyện Di Linh, Đại hội TDTT
cấp cơ sở lần này của huyện đã thành
công tốt đẹp và theo đúng kế hoạch của
UBND huyện đề ra. Trong khuôn khổ
kế hoạch Đại hội TDTT cấp cơ sở đã
ban hành, các môn thi đấu diễn ra, thu
hút đông đảo vận động viên và cổ động
viên tham gia. Các môn thi đấu tại Đại
hội TDTT, tùy thuộc vào khả năng thực
tế của mình, mỗi xã và thị trấn tổ chức
ít nhất từ 5 môn thi đấu trở lên. Những
môn thi đấu này đều có phong trào và
thường xuyên tập luyện từ cơ sở; đồng
thời, là những môn trong khuôn khổ
10 môn thể thao quy định sẽ thi đấu tại
Đại hội TDTT cấp huyện, gồm bóng đá,
bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần
vợt, cờ tướng, việt dã, Taekwondo, thể
hình và kéo co.
Được biết, Di Linh dự kiến sẽ tổ
chức Đại hội TDTT cấp huyện vào quý
XUÂN LONG
2 năm 2018. 

Chuyện đời mẹ Chững
Vẫn tin con còn sống!
Mỗi năm gia đình ông Chế Cộng
(78 tuổi) - con trai lớn của mẹ Lê
Thị Chững vẫn làm ba cái giỗ
chính: Giỗ cha và giỗ hai người
em là liệt sĩ. “Mấy chục năm rồi
nhưng mẹ vẫn không tin các em tôi
đã hy sinh. Đến ngày cúng giỗ mẹ
cứ nói: chúng còn sống mà” - ông
Cộng ngậm ngùi.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê
Thị Chững sinh ra tại xã Hành
Tín Đông, huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi. Mẹ có 5 người
con, hai người mất lúc mới sinh,
còn lại ba người. Theo hồ sơ làm
chế độ chính sách cho mẹ ghi lại:
Trong kháng chiến chống Pháp,
mẹ Lê Thị Chững làm ruộng nuôi
ba con khôn lớn khi chồng đi bộ
đội. Trong kháng chiến chống
Mỹ, chồng và con trai lớn tập kết
ra Bắc. Chiến trường Quảng Ngãi
ngày ấy mưa bom bão đạn mịt mù,
suốt hai mươi năm ròng mẹ vừa
bám trụ quê hương, vừa nuôi con,
vừa làm cách mạng.
Nhà mẹ Chững ngày ấy từng
là cơ sở mật của cách mạng cho
cán bộ nằm vùng. Đây cũng là
địa điểm gặp gỡ họp bàn của cán
bộ kháng chiến trên chiến trường
Hành Tín Đông. Mẹ ủng hộ vật
chất cho cán bộ, đội công tác mật.
Ngoài ra, các nhiệm vụ khiêng
đạn, vác súng, cáng thương binh,
chôn cất bộ đội hy sinh... đều có
sự tham gia của mẹ Chững.
Mẹ đã sống những tháng ngày
trong cảnh “ngày quản chế, đêm
quản thúc” vì gia đình cộng sản
có hai người ra miền Bắc tập kết,
hai người đi bộ đội. Một mình mẹ
bám trụ ở quê hương, địch vừa
dụ dỗ vừa ép buộc mẹ lấy chồng
khác nhằm bôi xấu, hạ uy tín của
các gia đình cách mạng nhưng

Một ngày đầu tháng 5 trời nắng dịu nhẹ, chúng tôi tìm đến nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị
Chững (97 tuổi) tại khu phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà để nghe những câu
chuyện bi hùng đã tạo nên hình tượng một người phụ nữ mưu trí, kiên gan, âm thầm gánh chịu
những hy sinh góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
quanh xóm suốt ngày suốt đêm
nhiều ngày liền để... tìm con” ông Cộng rưng rưng kể về mẹ
như vậy.

“Vẫn như hàng chục năm về trước, mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn lao
cho cả đại gia đình. Tôi tự hào được làm con của mẹ” ông Chế Cộng, con trai đầu của mẹ Chững xúc động nói về mẹ.

mẹ kiên trung kháng cự. 8 sào
bắp cứ đến mùa có trái lại bị giặc
Mỹ đi càn chặt trụi, chất độc da
cam rải kín trời Hành Tín Đông.
Dừa, mít trong vườn nhiễm chất
độc héo rũ hết... nhưng mẹ vẫn
kiên cường làm cơ sở cho cách
mạng. Dù bị địch bắt tù đày và
đánh đập, mẹ vẫn kiên quyết
không khai.
Nhiều lần chiếc nón trắng của
mẹ Chững làm tín hiệu báo tin giữa
cánh đồng để bộ đội mình đang ẩn
nấp trong núi Cối, núi Nứa (hai
ngọn núi lớn trên mảnh đất Hành
Tín Đông) tránh được giặc càn,
bảo toàn lực lượng. Trong đoàn
quân ấy có hai con trai của mẹ

Theo tài liệu tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Ông Chế Lễ (sinh năm 1921)
là chồng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chững. Sau một thời gian dài
công tác trong quân đội, năm 1955 ông tập kết ra Bắc. Năm 1961,
ông được điều vào Nam công tác ở đội sản xuất cơ quan tỉnh Tuyên
Đức. Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đến những năm
1976, ông đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch huyện Di Linh, Phó Chủ
tịch huyện Bảo Lộc, Thường vụ Huyện ủy Bảo Lộc.
Ông từng vinh dự được nhận Huân chương Chiến thắng hạng Ba
năm 1958, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất năm 1976, Huân
chương Kháng chiến hạng Nhất năm 1983, Huân chương Độc lập
hạng Nhì năm 1998.

lên đường nhập ngũ khi vừa tròn
hai mươi.
Trên mảnh đất quê hương có
máu xương của hai con trai mẹ
Chững. Đó là Chế Minh Thảo hy
sinh năm 1968 và Chế Minh Thư
hy sinh năm 1972. Giấy báo tử của
Quân khu V, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Nghĩa Bình hai lần ghi rõ: liệt
sĩ Chế Minh Thảo và liệt sĩ Chế
Minh Thư hi sinh trong trường
hợp: Chiến đấu vì sự nghiệp chống
Mỹ cứu nước.
“Mẹ ít khi nhắc với chúng tôi
về quãng thời gian đau thương ấy.
Bởi đó là lúc mẹ chết đi sống lại
nhiều lần, chịu đựng hết lần này
đến lần khác nỗi đau mất con. Nỗi
đau ấy còn hơn cả xé thịt da, vụn
vỡ tim, mất hết thần trí. Những lần
về thăm quê, bà con chòm xóm
vẫn nhắc với tôi chuyện ngày ấy:
Nghe tin em Minh Thảo hy sinh,
mẹ tôi lịm đi nhiều ngày. Bà cứ
khóc suốt ngày đêm. Mắt sâu,
tắt tiếng, người gầy rạc đi cũng
vì nhiều đêm thức trắng khóc
thương con. Chiến tranh quá tàn
khốc. Trái tim mẹ chưa kịp lành,
mẹ lại nhận tin Minh Thư hi sinh.
Mẹ thẫn thờ như điên dại đi lại

“Hạnh phúc đời tôi
là làm con của mẹ”
Chiến tranh đã lùi xa, mấy chục
năm đã trôi qua nhưng hôm nay
khi hai giấy báo tử được đặt lên
bàn, hai cái tên Chế Minh Thảo,
Chế Minh Thư được nhắc lại, nỗi
đau lại vừa như mới hôm qua.
Khóe mắt mẹ rưng rưng như chực
trào. Chỉ có thể chực trào thôi bởi
“nước mắt mẹ không còn vì khóc
những đứa con. Lần lượt ra đi... đi
mãi mãi...”.
Chiến tranh loạn lạc, gia đình
còn lại 3 người. Ba nhận nhiệm
vụ công tác trong Nam, mẹ ở miền
Trung, con ở ngoài Bắc. Không
một thông tin liên lạc “nhiều lúc
nghĩ quẩn, tôi cứ sợ ba, mẹ liệu có
còn?” ông Cộng nói. Chiến tranh
kết thúc, đất nước giải phóng,
chúng tôi mới đi tìm nhau. Ba và
tôi từ trong Nam, ngoài Bắc về quê
tìm mẹ để rồi cả gia đình đoàn tụ
ở Lâm Đồng.
Với những đóng góp của mình,
mẹ được hưởng chính sách như
thương binh hạng 4/4. Ghi nhận
công lao của mẹ, năm 2001 Chủ
tịch nước đã ký quyết định trao
tặng mẹ Huy chương Kháng chiến
hạng Nhì vì đã có thành tích trong
cuộc kháng chiến cống Mỹ cứu
nước. Năm 2014, Chủ tịch nước
trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam
Anh hùng cho mẹ với những cống
hiến hy sinh vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
“Cuộc đời mẹ là minh chứng
sống động cho sự khốc liệt đau
thương của chiến tranh. Với riêng
tôi, mẹ là người anh hùng nhất. Và
vẫn như hàng chục năm về trước,
mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn
lao cho cả đại gia đình. Tôi tự hào
được làm con của mẹ” - ông Cộng
xúc động chia sẻ.
N.NGÀ - C.THÀNH

Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2018 đảm bảo an toàn, trung thực và khách quan
Đó là chỉ đạo của ông Phạm S Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc
họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT
Quốc gia 2018 tỉnh Lâm Đồng
vừa được UBND tỉnh tổ chức vào
chiều 10/5. Cùng chủ trì còn có Thứ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) Nguyễn Hữu Độ. Tham
dự có đại diện các sở, ban, ngành,
các trường đại học và cao đẳng phối
hợp tổ chức kỳ thi.
Tại cuộc họp, bà Đàm Thị Kinh Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng đã
báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức
Kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Đây
là năm thứ 2, Sở GDĐT chủ trì kỳ
thi “2 trong 1” này. Kỳ thi năm nay,
Lâm Đồng có 15.060 thí sinh đăng

ký dự thi, tăng 652 thí sinh so với
năm 2017. Toàn tỉnh đã thành lập
1 Hội đồng thi với số lượng tham
gia làm công tác thi dự kiến 2.150
người. Để tạo điều kiện thuận lợi
cho thí sinh tham gia dự thi, Sở
GDĐT đã xây dựng kế hoạch tổ
chức 38 điểm thi tại 12 huyện,
thành phố trong toàn tỉnh.
Cùng phối hợp thi có 3 trường
đại học và 1 trường cao đẳng, gồm:
Đại học Đà Lạt, Đại học Yersin
Đà Lạt, Đại học Văn Lang (TP Hồ
Chí Minh) và Cao đẳng Sư phạm
Đà Lạt.
Các sở, ban, ngành và các đơn vị
phối hợp đã báo cáo công tác chuẩn
bị phục vụ cho kỳ thi thuộc lĩnh vực

mình phụ trách. Đến nay, hầu như
các đơn vị đã lên kế hoạch để sẵn
sàng cho kỳ thi.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn
Hữu Độ nhấn mạnh: Kỳ thi được tổ
chức theo tinh thần giảm tốn kém,
giảm áp lực nhưng vẫn đảm bảo kết
quả. Việc bố trí cán bộ coi thi của Sở
GDĐT và các trường đại học, cao
đẳng theo tỷ lệ 50:50 nhằm nâng
cao trách nhiệm của các đơn vị.
Thứ trưởng yêu cầu Sở GDĐT cần
rà soát lại các điều kiện phục vụ kỳ
thi cũng như xây dựng cơ chế điều
chỉnh giáo viên khi bị thiếu vắng...
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Phạm S đánh giá cao
sự chuẩn bị của Sở GDĐT trong

việc xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ
thi. Đồng thời, ghi nhận sự tham
gia phối hợp của các sở, ban, ngành
với tinh thần sẵn sàng các nhiệm vụ
của cơ quan mình. Qua đó, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn
vị cần tập trung triển khai tốt nhất
nhiệm vụ của mình; đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về những điểm
mới của kỳ thi; xây dựng phương
án tổ chức kỳ thi; lựa chọn địa điểm
thi thuận tiện nhất cho thí sinh...
với tinh thần tổ chức Kỳ thi THPT
Quốc gia 2018 đảm bảo an toàn,
trung thực và khách quan.
Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 sẽ
diễn ra từ ngày 24 - 27/6/2018.
TUẤN HƯƠNG
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Để Đà Lạt phát triển bền vững
Như mọi đô thị khác ở Việt Nam
trên đường phát triển, Đà Lạt
đang nỗ lực bảo vệ môi trường
trong khi vẫn giữ được đà tăng
trưởng như hiện nay.
Sức ép từ canh tác
nông nghiệp
Là một đô thị “nhà vườn” với rất
nhiều cư dân sinh sống bằng nông
nghiệp, môi trường Đà Lạt đang
chịu một sức ép không nhỏ từ chính
các hoạt động nông nghiệp.
Trong tổng diện tích 39.445 ha
đất tự nhiên của thành phố hiện nay,
đất canh tác nông nghiệp chiếm trên
13.660 ha, chỉ sau diện tích đất lâm
nghiệp với hơn 20.827 ha, hầu hết
diện tích lâm nghiệp này đều được
phủ rừng.
Theo ngành chức năng Đà Lạt, diện
tích trồng trọt hằng năm của Đà Lạt
lên trên 18.377 ha, trong đó khoảng
11.926 ha trồng rau, trên 5.435 ha
trồng hoa, phần diện tích còn lại trồng
các cây lương thực, đậu, dâu tây, dược
liệu, trồng cỏ chăn nuôi... Cùng đó có
trên 5.000 ha đất đang được sử dụng
để trồng cây lâu năm bao gồm chè
(463 ha), cà phê (trên 4.030 ha) và
cây ăn quả (523 ha).
Là địa phương đi đầu về nông
nghiệp công nghệ cao của tỉnh, Đà
Lạt đến nay có trên 5.493 ha đất
đang ứng dụng các kỹ thuật canh
tác tiên tiến, trong đó diện tích phủ
nhà kính trên 1.730 ha. Trong năm
2017, thu nhập bình quân 1 ha đất
canh tác ở thành phố vào khoảng
300 triệu đồng/năm, tăng hơn 30
triệu đồng so với năm 2016.
Diện tích canh tác nông nghiệp
lớn và có giá trị nên nhu cầu sử
dụng nước tưới cho nông nghiệp
Đà Lạt cũng rất lớn. Bên cạnh các
ao hồ sử dụng nước tự nhiên, nhiều
nơi người dân Đà Lạt đang sử dụng
nước tưới và cả nước sinh hoạt qua

Ra quân thu gom rác thải tại Phường 2 - Đà Lạt. Ảnh: V.T

hệ thống giếng khoan nước ngầm,
nhất là trong mùa khô. Việc khai
thác nước ngầm nếu không quản lý
tốt, tận dụng quá mức sẽ dẫn đến
việc suy giảm tầng chứa nước, gây
ô nhiễm cho tầng nước ngầm.
Cùng đó, nước mưa khi chảy tràn
qua các diện tích đất canh tác nông
nghiệp hằng năm sẽ đưa một lượng
lớn phân bón, hóa chất bảo vệ thực
vật lẫn phế phẩm nông nghiệp vào
các nguồn nước, đặc biệt là chai lọ,
bao bì hóa chất bảo vệ thực vật bỏ
lại trên đồng ruộng sau khi sử dụng
xong, ảnh hưởng đến chất lượng
nước sinh hoạt về trước mắt lẫn
lâu dài.
Hệ thống nhà kính, theo đánh giá
của ngành chức năng, bên cạnh ngăn
được nước mưa chảy tràn qua đất,
tránh việc đưa phân bón, hóa chất
bảo vệ thực vật vào nguồn nước tự
nhiên nhưng cũng ngăn việc nước
mưa thấm vào đất cung cấp nước cho
nguồn nước ngầm. Cùng đó, việc xây
dựng nhà lưới, nhà kính trên những
lưu vực có địa hình quá dốc dễ dẫn
đến gia tăng tình trạng xói mòn và
rửa trôi đất ở những khu vực này.
Trong chế biến nông sản, dù phát
sinh một lượng nước thải lớn nhưng
chủ yếu từ công đoạn sơ chế làm

sạch, nên mức độ ô nhiễm - theo
ngành chức năng là không đáng kể.
Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở
trong mùa thu mua cà phê sử dụng
công nghệ ướt nên thải ra một lượng
lớn nước thải, lượng nước thải này
nếu không được xử lý mà thải trực
tiếp ra nguồn nước sẽ gây ô nhiễm
cục bộ cho môi trường.

Sức ép về phát triển
du lịch
Là thành phố du lịch nghỉ dưỡng
nổi tiếng, Đà Lạt những năm gần
đây đã thu hút lượng du khách ngày
một tăng.
Nếu như năm 2011, thành phố
chỉ đón 2,7 triệu lượt khách thì đến
năm 2017 vừa qua, lượng khách đã
tăng lên 5,1 triệu lượt, trong đó có
khoảng 14% là du khách quốc tế.
Toàn thành phố hiện có 1.044 cơ
sở kinh doanh lưu trú du lịch, trên
15.800 phòng; có 55 doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành - vận chuyển du
lịch, rất nhiều khu du lịch, điểm du
lịch đang hoạt động phục vụ cho du
khách khi đến với thành phố.
Du lịch bùng nổ kéo theo nhiều hệ
lụy nếu công tác quản lý không tốt.
Khách sạn, nhà hàng, các khu biệt
thự, khu vui chơi giải trí, các khu

du lịch sinh thái mọc lên ngày càng
nhiều tại thành phố đã và đang có tác
động không nhỏ đến môi trường và
khí hậu Đà Lạt. Việc gia tăng lượng
du khách đến trong những thời điểm
cao điểm về du lịch như những dịp
lễ, tết, mùa hè... đã và đang tạo
áp lực không nhỏ cho thành phố
về cung ứng nước sinh hoạt, thực
phẩm; gây sức ép cho hệ thống xử
lý nước thải, rác thải của thành phố
vốn chỉ thiết kế cho một đô thị với
dân số vài trăm nghìn người.

Để Đà Lạt phát triển
bền vững
Nhiều thách thức đặt ra cho môi
trường Đà Lạt trong những năm gần
đây khi thành phố duy trì tốc độ phát
triển rất nhanh, trên 10%/năm, như
năm 2017 vừa qua là 10,6%. Tuy
nhiên, Đà Lạt đến nay vẫn kiểm soát
được các vấn đề môi trường trong
quá trình phát triển.
Những cuộc khảo sát của ngành
chức năng Đà Lạt những năm qua cho
thấy chất lượng không khí, môi trường
nước mặt, môi trường nước ngầm,
tiếng ồn... của thành phố, hầu như tất
cả các mẫu khảo sát đều đạt chỉ tiêu.
Đến nay, Đà Lạt đang thực hiện
rất tốt việc thu gom rác thải sinh

hoạt tại địa bàn, tỷ lệ thu gom
đạt trên 98,5% với trên 180 tuyến
đường thuộc khu vực nội thị và
các vùng ven, trên 100 con hẻm
được quét dọn thu gom rác hằng
ngày; tổng khối lượng rác thải mỗi
ngày khoảng trên 190 tấn được vận
chuyển về bãi rác tập trung để xử lý.
Trong xử lý nước thải sinh hoạt,
Nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt
hiện đã xây dựng và hoàn thiện hệ
thống thu gom giai đoạn 2 để đấu
nối, mở rộng việc thu gom thêm một
số phường mới trên địa bàn, nâng
công suất xử lý từ 7.400 m3 nước
thải/ngày đêm trước đây lên con số
12.400 m3/ngày đêm.
Đà Lạt hiện cũng đang tiến hành
khảo sát và lắp đặt các điểm thu gom
bao bì hóa chất bảo vệ thực vật tại
các phường xã, vận động dân cùng
chung tay thu gom xử lý tập trung,
trước nhất là tại Phường 12. Thành
phố cũng có nhiều nỗ lực trong việc
xử lý chất thải y tế nguy hại hằng
ngày. Hệ thống cây xanh, công viên
hoa, nhà vệ sinh công cộng cũng
được thành phố quan tâm đầu tư.
Rất nhiều giải pháp được các
ngành chức năng đưa ra cho công
tác bảo vệ môi trường trong thời
gian đến tại Đà Lạt, trong đó tập
trung vào các giải pháp chính như
tăng cường công tác truyền thông;
phòng ngừa và kiểm soát các nguồn
gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát,
xử lý, giảm thiểu các nguồn phát sinh
gây ô nhiễm; đầu tư xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường.
Trước mắt, thành phố cho biết sẽ tăng
cường công tác thanh kiểm tra về
môi trường, kiên quyết xử lý các cơ
sở gây ô nhiễm, đóng cửa hoàn toàn
bãi rác Cam Ly tại Phường 5; từng
bước phân loại rác thải tại nguồn. Đà
Lạt sẽ thực hiện các biện pháp phòng
ngừa, ngăn chặn việc đưa công nghệ,
máy móc lạc hậu vào sử dụng gây ô
nhiễm môi trường tại thành phố.
VIẾT TRỌNG

Phó giáo sư tuổi 36 với hành trình của những mục tiêu
Luôn đặt mục tiêu
cho bản thân
Gặp anh vào những ngày đầu
tháng 5, khi niềm vui vẫn còn hiện
hữu, anh chỉ bảo rằng: “Việc mình
đặt ra mục tiêu và đạt được mục tiêu
đó thì chắc chắn phải hài lòng, nhưng
chỉ được phép hài lòng trong một thời
gian ngắn. Việc sau đó của mình là
phải đề ra mục tiêu khác, lớn hơn. Ví
dụ như làm được nhiều đề tài khoa
học hơn để thỏa niềm đam mê nghiên
cứu và khẳng định bản thân”.
Con đường của PGS.TS Nguyễn
Đăng Chiến - từ một cậu học trò học
trường huyện với thành tích học tập
bình thường cho đến khi trở thành
một PGS.TS Vật lý trẻ tuổi - là một
quá trình dài mà anh liên tục đặt ra
mục tiêu cho bản thân mình và cố
gắng để hoàn thành từng mục tiêu đó.
Ngay từ ngày còn học phổ thông,
Nguyễn Đăng Chiến đã sớm có
niềm yêu thích với môn Vật lý khi
anh luôn luôn tò mò về nguyên lý
hoạt động của mọi vật xung quanh
và các hiện tượng tự nhiên của

khác một điều rằng khi học ĐH, anh
dành nhiều thời gian hơn cho việc
học và đạt thành tích xuất sắc, được
Trường ĐH Đà Lạt giữ lại làm giảng
viên sau khi tốt nghiệp.
Sau đó, anh trải qua 2 năm theo
học Thạc sĩ tại Hà Nội và thêm 5 năm
theo học Tiến sĩ tại Đài Loan, theo
PGS.TS Nguyễn Đăng Chiến, điều
quan trọng nhất là phải luôn luôn xác
định được mục tiêu của mình ở bất cứ
thời điểm nào, công việc nào. Đặt ra
mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, mục tiêu
năm, tháng, tuần, thậm chí là hàng
ngày. Bởi theo anh: “Nếu không có
mục tiêu thì cuộc sống sẽ rất buồn
tẻ vì không có điều gì để theo đuổi,
không có động lực để cố gắng”.

Trở thành phó giáo sư (PGS) ở tuổi 36, Nguyễn Đăng Chiến (sinh
năm 1982, giảng viên Khoa Vật lý) là PGS trẻ nhất trong lịch sử
Trường Đại học (ĐH) Đà Lạt cho đến thời điểm hiện tại, và là PGS
trẻ tuổi trong đội ngũ làm Vật lý Việt Nam. Đằng sau đó là câu
chuyện về đam mê và sự nỗ lực không ngừng của một chàng trai
sinh ra và lớn lên từ ruộng vườn, nương rẫy...
cuộc sống, luôn đặt câu hỏi “vì
sao?” trước bất cứ điều gì. Vốn
là một người ít nói, nhưng riêng
trong những giờ Vật lý, cậu học
trò Nguyễn Đăng Chiến lại thường
khiến thầy giáo “đau đầu” vì những
câu hỏi mà ít bạn khác thắc mắc.
Đậu vào ngành Sư phạm Vật lý
với danh hiệu Á khoa đầu vào là
niềm vinh dự và tự hào lớn, ngay lúc
đó, Nguyễn Đăng Chiến đã bắt đầu
tạo thói quen đặt ra những mục tiêu
cho bản thân mình. Ngay từ học kỳ
đầu tiên, anh đã xác định nhất định
phải nằm trong top 20 của lớp. Cứ
thế mà chăm chỉ học tập, nghiên
cứu đều đặn mỗi ngày, không bao
giờ cho phép mình nghỉ ngơi hoặc

ép bản thân phải căng sức kể cả đầu
năm học hay tới kỳ thi. Kết quả là
hầu như sinh viên trong Khoa Vật lý,
Trường ĐH Đà Lạt lúc đó đều biết
tới cái tên Nguyễn Đăng Chiến bởi
điểm số trung bình luôn trên 9 điểm
- một con số khá hiếm hoi đối với
sinh viên ngành khoa học tự nhiên.
Nguyễn Đăng Chiến tự nhận
mình không quá chú tâm hay dành
nhiều thời gian cho việc học trong
thời phổ thông, nên thành tích học
tập của anh không mấy nổi bật. Anh
chia sẻ: “Thời điểm đó, tôi tự suy
nghĩ, tự làm bài tập chứ không học
thêm và không dùng tài liệu tham
khảo. Với cách học này, tôi chỉ giải
được khoảng 70% lượng bài tập

PGS Nguyễn Đăng Chiến tại lễ công bố
Quyết định đạt chuẩn PGS.

được giao nhưng bù lại, khả năng
tư duy được rèn luyện từ đó”.
Phương pháp học này được
Nguyễn Đăng Chiến duy trì trong
suốt những năm tháng sinh viên. Chỉ

Thay đổi nhận thức
để thay đổi cuộc sống
“Lên ĐH, mọi thứ đều mới mẻ.
Thay vì rụt rè và sợ sệt trước môi
trường mới, tôi chọn thái độ hào
hứng. Chính vì vậy mà tinh thần học
tập luôn hừng hực, say mê...
XEM TIẾP TRANG 8

6

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ HAI 14 - 5 - 2018

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường
công tác phòng cháy,
chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng ban
hành Văn bản số 2705/UBND-XD1 về
việc “Tăng cường công tác phòng cháy,
chữa cháy trên địa bàn tỉnh”.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở,
ban, ngành, đoàn thể và UBND các địa
phương thường xuyên nhắc nhở cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động chủ
động thực hiện tốt các quy định về phòng
cháy, chữa cháy; sắp xếp hồ sơ, tài liệu
gọn gàng; tắt các thiết bị điện khi không
sử dụng; không đun nấu, thắp hương, đốt
nến trong phòng làm việc; kiểm tra các
thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ
đã trang bị, kịp thời thay thế, sửa chữa
những phương tiện, thiết bị hư hỏng,
không đảm bảo chất lượng.
Rà soát, củng cố lực lượng phòng cháy,
chữa cháy tại chỗ và cử cán bộ tham gia
huấn luyện, diễn tập phòng cháy, chữa
cháy để có đủ kỹ năng, chủ động đề phòng
và xử lý khi có cháy nổ xảy ra.
UBND tỉnh cho rằng, trong thời gian
qua tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh
vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra nhiều
vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và
tài sản. Trong đó nguyên nhân là do nhận
thức, ý thức trách nhiệm, công tác chủ
động phòng tránh của các tổ chức, cá nhân
trong phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế,
chưa chấp hành đúng các quy định pháp
luật về phòng cháy, chữa cháy và thiếu kỹ
năng, ít kinh nghiệm trong việc xử lý các
sự cố cháy nổ và thoát hiểm.
Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn và
hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy,
nổ gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian
tới, UBND tỉnh đã ban hành và yêu cầu
các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND
các địa phương nghiêm túc thực hiện văn
TIẾN DÂN
bản trên.

BẢO LỘC: Đầu tư 11 tỷ đồng

sửa chữa, nâng cấp
các công trình giáo dục

UBND thành phố Bảo Lộc vừa thống
nhất chủ trương sử dụng kinh phí sự
nghiệp giáo dục năm 2018 để đầu tư sửa
chữa, nâng cấp các công trình giáo dục đào
tạo trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
Theo đó, trong năm 2018, thành phố
sẽ sử dụng 11 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp
giáo dục để đầu tư sửa chữa, nâng cấp 5
công trình giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Cụ thể: Công trình sửa chữa, nâng cấp
khối hành chính quản trị, trang thiết bị của
Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Phường 2,
TP Bảo Lộc), với tổng mức đầu tư 2,7 tỷ
đồng. Công trình sửa chữa, nâng cấp khối
hành chính quản trị của Trường Tiểu học
Tô Vĩnh Diện (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc),
với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng. Công
trình sửa chữa, nâng cấp khối hành chính
quản trị, khối phục vụ học tập của Trường
Mẫu giáo Kim Đồng 2 (phường B’Lao,
TP Bảo Lộc), với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ
đồng. Công trình sửa chữa, nâng cấp khối
hành chính quản trị, khối phục vụ học tập
của Trường Mầm non Đạ Nghịch (xã Lộc
Châu, TP Bảo Lộc), với tổng mức đầu tư
1,8 tỷ đồng. Công trình sửa chữa, nâng
cấp xây dựng 6 phòng học Trường Tiểu
học Thăng Long (phường B’Lao, TP Bảo
Lộc), với tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng.
Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành
phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư, có trách
nhiệm lập hồ sơ đầu tư trình cấp thẩm
quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai
thực hiện theo đúng quy định. TỨ KIÊN

Bảo Lộc kiên quyết xử lý dứt điểm
khai thác đất trái phép

Đ

ến thời điểm hiện tại, TP Bảo
Lộc đã đình chỉ, xử lý gần 30
trường hợp khai thác, san gạt,
cải tạo đất trái quy định; đồng
thời, chỉ đạo cơ quan chức năng và các xã,
phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm
soát để kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng
cố tình vi phạm.

Quyết liệt vào cuộc
Thực trạng tại TP Bảo Lộc cho thấy, hầu
hết các điểm san gạt, cải tạo và khai thác
đất đều không có giấy phép. Hiện, phần lớn
các điểm san gạt, cải tạo đất đang bị các đối
tượng lợi dụng “biến” thành các điểm mỏ
khai thác để trục lợi làm thay đổi hiện trạng,
gây thất thoát tài nguyên đất nghiêm trọng.
Không những vậy, tại đây còn bị đào xới
thành những hố sâu gây nguy cơ sạt lở ảnh
hưởng đất đai, cây trồng, nhà cửa của các hộ
dân bên cạnh khiến bà con bức xúc. Vì vậy,
ngay sau khi nhận được chủ trương chỉ đạo
của UBND tỉnh, UBND TP Bảo Lộc đã ban
hành Văn bản số 859/UBND ngày 8/5/2018
chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với
các xã, phường tiến hành rà soát, tổng hợp
nhằm đánh giá cụ thể thực trạng san gạt,
cải tạo mặt bằng trong thời gian qua trên
toàn địa bàn; đồng thời, tăng cường kiểm
tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
theo quy định. Trên cơ sở đó, TP Bảo Lộc
đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành
gồm đầy đủ các thành phần, lực lượng như
Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Công
an và Quản lý đô thị cùng vào cuộc chiến
đấu với “đất tặc”. Song song với đó, các xã,
phường cũng đã thành lập các tổ công tác
huy động lực lượng công an, dân quân, địa
chính tiến hành tuần tra mọi lúc, mọi nơi
để kịp thời phát hiện các đối tượng vi phạm
nhằm kiến nghị, đề xuất cơ quan chức năng
xử lý dứt điểm tình trạng này. Đến thời điểm
hiện tại, toàn TP Bảo Lộc đã kiểm tra, xử lý
đình chỉ gần 30 điểm khai thác đất trái phép.

Tại một số địa phương trọng điểm
như phường Lộc Phát, xã Đam B’ri
và Đại Lào thì mỗi nơi có ít nhất từ 5
- 6 điểm khai thác bị đình chỉ. Trong
đó, đối với những trường hợp cố tình
tái vi phạm đã bị cơ quan chức năng
tạm giữ phương tiện (máy múc, ô tô)
để xử lý theo quy định.
Ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND
TP Bảo Lộc khẳng định: “Quan điểm của TP
Bảo Lộc là kiên quyết vào cuộc xử lý dứt
điểm tình trạng san gạt, cải tạo và khai thác
đất trái phép trên địa bàn. Vì vậy, mọi hành
vi làm thay đổi hiện trạng, gây thất thoát tài
nguyên đất đều bị nghiêm cấm. Đặc biệt, kể
cả những trường hợp đã được cấp phép nhưng
chưa thực hiện hoặc đang thực hiện dang dở
nếu còn đào xới, múc đất cũng sẽ bị xử lý theo
quy định. Trong quá trình thực hiện chỉ đạo
của UBND tỉnh và UBND TP, nếu phát hiện
các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che cho
các đối tượng cố tình vi phạm, TP sẽ xử lý
nghiêm để làm gương”.

Còn đó nhiều bất cập
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của
chính quyền địa phương cùng cơ quan chức
năng từ TP đến cơ sở, tình trạng khai thác đất
trên địa bàn TP Bảo Lộc cơ bản đã được kiểm
soát. Tuy nhiên, tại một số điểm “nóng” như
phường Lộc Sơn, xã Đại Lào hay xã Đam

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng theo các Văn bản số 2472/UBND - LN
ngày 26/4/2018 và số 2586/UBND - ĐC ngày 4/5/2018 về việc ngưng thực hiện quy
định tạm thời về san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp, TP Bảo Lộc đã
chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương kiên quyết
xử lý dứt điểm các trường hợp đã và đang cố tình vi phạm.

Mặc dù bị nghiêm cấm nhưng nhiều đối tượng khai thác đất trái phép trên địa bàn TP Bảo Lộc vẫn cố tình
vi phạm. Ảnh: H.Đ
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp… trong việc
thực hiện san gạt, cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo cho công
tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, UBND tỉnh
Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1498/QĐ - UBND ngày 6/7/2017 quy định tạm thời
về “san gạt, cải tạo mặt bằng đất sản xuất nông nghiệp và xây dựng công trình phụ trợ
phục vụ sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh”. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy
còn nhiều bất cập, nhiều trường hợp thực hiện không đúng quy định, không đúng nội
dung được cấp phép; nhiều trường hợp đã lợi dụng việc cấp phép san gạt cả đất lâm
nghiệp hoặc san gạt quá diện tích, khối lượng cho phép. Trong khi đó, chính quyền các
địa phương chưa thực hiện tốt công tác hậu kiểm tra gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi
trường, nguy cơ sạt lở trong mùa mưa tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Với thực
trạng đó, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản 2472 và 2586 về việc ngưng thực hiện quy
định tạm thời san gạt, cải tạo mặt bằng theo Quyết định 1489 đã ban hành trước đó;
đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát
xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm.

B’ri… thì tình trạng khai thác đất tuy không
công khai như trước nhưng vẫn còn diễn ra. Để
qua “mắt” cơ quan chức năng, các đối tượng
vi phạm lợi dụng các thời điểm như buổi trưa,
các ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) và thậm chí
cả ban đêm để khai thác, san gạt đất. Không
những vậy, các đối tượng vi phạm còn cắt cử
người cảnh giới từ xa gây khó khăn cho việc
kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông
Phạm Công Hương, Phó Chủ tịch UBND xã
Đại Lào cho biết: “Trước đây, trên địa bàn xã
có đến hơn 10 điểm khai thác, múc đất trái
phép. Sau khi có chỉ đạo của TP, xã đã cho
thông báo việc ngưng, nghiêm cấm khai thác
đất trên loa truyền thanh; đồng thời, thành
lập tổ công tác kiểm tra, xử lý. Ngoài những
trường hợp tuân thủ quy định ngừng việc khai
thác, thì vẫn còn những đối tượng lén lút cố
tình vi phạm. Trong đó, có 5 điểm khai thác
đã bị chúng tôi lập biên bản đình chỉ và mời
lên làm việc. Mới đây vào trưa ngày 10/5,
khi nhận được phản ánh của người dân Thôn
7, chúng tôi tới kiểm tra và phát hiện có đối
tượng đang múc đất nên đã lập biên bản tạm
giữ 1 xe ô tô để xử lý”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó
Chủ tịch UBND xã Đam B’ri thừa nhận: “Mặc
dù xã đã thành lập tổ công tác cắt cử người
tuần tra, kiểm soát thường xuyên nhưng tình
trạng khai thác, san gạt, múc đất tại đường
Trần Tế Xương (Thôn 3), đường Nguyễn An

Ninh (Thôn 5) và đường Lý Thái Tổ (Thôn 8)
vẫn thi thoảng xảy ra. Các đối tượng vi phạm
thường lợi dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ hay lúc
trời mưa to… để múc đất. Ngoài ra, do lực
lượng thực thi nhiệm vụ của địa phương còn
mỏng nên việc tuần tra, kiểm soát, xử lý gặp
rất nhiều khó khăn”.
Theo ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch
UBND TP Bảo Lộc, để xử lý dứt điểm tình
trạng khai thác, san gạt đất trái phép trên địa
bàn, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Những
trường hợp cố tình vi phạm khi phát hiện sẽ bị
tịch thu, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy
định. “Việc thực hiện công tác tuần tra, kiểm
soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến
khai thác, san gạt đất trái phép là trách nhiệm
của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được
giao nhiệm vụ. Vì vậy, tới đây, TP sẽ chỉ đạo
các cơ quan chức năng và các xã, phường bố
trí thêm lực lượng để tuần tra, kiểm soát mọi
lúc, mọi nơi (kể cả các ngày thứ bảy, chủ nhật).
Thời gian tới, TP sẽ đề xuất UBND tỉnh có
những quy định cụ thể về việc cấp phép cũng
như xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến
san gạt, cải tạo, khai thác đất trái phép. Có như
vậy, tình trạng khai thác đất trái phép ở địa
phương mới được ngăn chặn triệt để, hạn chế
sự thay đổi địa hình và cải thiện môi trường
sinh thái” - ông Tuấn cho hay.
HẢI ĐƯỜNG
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Khẩn trương khắc phục nợ gần 100 tỷ
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

N

ếu tính đến ngày
31/12/2017, tổng số
tiền cấp quyền KTKS
ra thông báo là 255.976 triệu
đồng, đã nộp ngân sách nhà nước
157.649 triệu đồng; số tiền còn
nợ là 99.546 triệu đồng. Còn tính
đến ngày 31/3/2018, có 55 doanh
nghiệp (DN) đang hoạt động,
được cấp 61 giấy phép KTKS trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng; số tiền nợ
là hơn 95.662 triệu đồng. Trong
tổng số nợ trên, ông Trần Phương
cho biết một số DN nợ lớn rơi
vào các trường hợp sau: có diện
tích khoáng sản nằm trên đất lâm
nghiệp nay không thể khai thác
theo Thông báo 191/TB-VPCP
ngày 22/7/2016 của Văn phòng
Chính phủ về “Kết luận của Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc tại Hội nghị về các giải pháp
khôi phục rừng bền vững vùng
Tây Nguyên nhằm ứng phó với
biến đổi khí hậu giai đoạn 20162020”. Các DN này chiếm 70%
trên tổng số nợ. Các trường hợp
DN khác hoặc gặp khó khăn chưa
khai thác; hoặc chưa thỏa thuận
bồi thường, giải phóng mặt bằng
được nên chưa thể lập các hồ sơ,
thủ tục khai thác; hoặc đã trả một
phần diện tích đã có văn bản chấp
thuận của UBND tỉnh nhưng
chưa thực hiện đầy đủ tiền cấp
quyền KTKS theo quy định nên
chưa được cấp giấy phép (GP)
mới để điều chỉnh tiền cấp quyền
KTKS. Cũng theo ông Phương,
đa số hồ sơ còn vướng những
thủ tục nêu trên đều thuộc những
GP cấp từ năm 2015 trở về trước.
Ngoài ra, số nợ gần 100 tỷ đồng
nêu trên còn rơi vào một số DN
có tình trạng chây ỳ không chịu
thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy
định của Nhà nước.
Để tháo gỡ và khẩn trương thực
hiện nhiệm vụ thu ngân sách cho
địa phương ở lĩnh vực KTKS,
cuối tháng 3/2018, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn
Văn Yên đã chỉ đạo các sở liên
quan và các UBND huyện, thành
phố phải vào cuộc đồng bộ, quyết
liệt. Theo đó, đối với thu tiền cấp
quyền KTKS, Sở TN&MT, Cục
Thuế thực hiện thu, tạm thu theo
đúng chỉ đạo của UBND tỉnh (tại
điểm 3, Văn bản số 5257/UBNDTC ngày 11/8/2017) và báo cáo
kết quả thực hiện về UBND tỉnh
trước ngày 1/6/2018. Đối với GP
KTKS đã được UBND tỉnh cấp,
nhưng các đơn vị không làm thủ

Công bố Quy hoạch
phát triển hệ thống chợ,
siêu thị, trung tâm thương mại
tỉnh Lâm Đồng

Ngày 8/5, làm việc với Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, theo Phó Cục trưởng Trần Phương, số tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh còn nợ từ năm 2017 trở về trước (bao gồm
cả các giấy phép đã hết hiệu lực khai thác) là 99.546 triệu đồng. Tính đến ngày 31/3/2018 còn nợ
hơn 95.662 triệu đồng. Đâu là nguyên nhân và hướng tháo gỡ bằng cách nào?

Một mỏ khai thác khoáng sản ở huyện Bảo Lâm. Ảnh: M.Đ

tục nộp tiền cấp quyền KTKS và
chưa tác động trên diện tích đất
của dự án, Sở TN&MT lập thủ tục
thu hồi GP theo quy định. Riêng
đối với những GP KTKS đã được
cấp nhưng nay không được phép
tiếp tục thực hiện vì vướng rừng
tự nhiên (theo Thông báo số 191/
TB-VPCP), Cục Thuế tính toán
xác định và lập thủ tục giảm nợ
số tiền cấp quyền KTKS (phần
không được tiếp tục thực hiện).
Trong khi chờ Bộ TN&MT,
UBND tỉnh cho phép các DN
được tạm nộp tiền cấp quyền
KTKS trên trữ lượng khoáng sản
thực tế trong thời gian chờ thẩm
định, phê duyệt, cấp phép lại GP
mới với một số yêu cầu như Văn
bản số 1855 của UBND tỉnh ban
hành ngày 4/4/2018. Theo đó,
tỉnh giao 2 sở TN&MT và Công
thương phối hợp với DN để khẩn
trương triển khai thực hiện.
Phó Cục trưởng Trần Phương
cho biết: Do chiếm khoảng 2/3
tổng số nợ nên ngành Thuế và
ngành TN&MT tập trung giải
quyết tháo gỡ đối với các DN rơi
vào một trong các trường hợp: có
diện tích liên quan rừng tự nhiên
(theo Thông báo 191); xin điều
chỉnh giảm quy mô do không đủ
khả năng thực hiện; chưa thực
hiện khai thác được vì còn vướng
đến hồ sơ, giao thông... “Sắp tới,
chúng tôi sẽ bàn bạc lại với Sở
TN&MT đánh giá lại thực trạng

ở các DN và tham mưu UBND
tỉnh, có thể theo hướng điều chỉnh
thời gian tính tiền cấp quyền
KTKS bởi DN chưa thực hiện
khai thác được do yếu tố khách
quan”, ông Phương cho biết. Đối
với các DN cố tình chây ỳ không
thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành sẽ
kiên quyết xử lý theo pháp luật
quy định, một mặt áp dụng biện
pháp cưỡng chế, mặt khác cung
cấp cho Sở TN&MT danh sách
để hoặc đình chỉ hoặc thu hồi có
thời hạn về GP, ông Phương nói.
Đến nay, ngành Thuế đã thành
lập đoàn chống thất thu thuế,
trong đó tập trung vào lĩnh vực
cấp quyền KTKS. Cùng đó, Cục
Thuế tổ chức hội nghị chuyên đề
với Sở TN&MT, gửi văn bản để
phối hợp với cơ quan Công an
tỉnh và gửi thông báo đến các DN
liên quan để triển khai cùng thực
hiện giải quyết nợ đọng thuế. Đối
với Cục Thuế và Sở TN&MT,
lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất
những nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo
các phòng, đơn vị trực thuộc của
mỗi bên. Ngày 19/4/2018, Cục
Thuế cũng có Văn bản số 1503/
CT-QLN gửi Sở TN&MT chuyển
thông tin về xử phạt theo quy định
tại Nghị định 33/2017/NĐ-CP
ngày 3/4/2017 của Chính phủ.
Được biết, đến ngày 31/3/2018
có 44 DN không nộp tiền cấp
quyền KTKS theo thông báo của
cơ quan thuế trên 90 ngày. Với

danh sách cụ thể, Cục Thuế đề
nghị Sở TN&MT xử phạt tước
quyền sử dụng GP KTKS theo
quy định của Nghị định và thông
báo cho Cục Thuế biết phối hợp.
Đối với các DN, hiện có 12 DN
có diện tích đất KTKS có đất rừng
không được tác động, với số tiền
cấp quyền KTKS còn nợ đọng là
67.789 triệu đồng; trong đó có 4
DN đã nộp hồ sơ trả lại diện tích
và đã được Hội đồng tính tiền cấp
quyền KTKS xác định lại tiền cấp
quyền KTKS phải nộp năm 2018
sau khi trừ diện tích đất rừng gồm
Công ty Phú Sơn, Công ty TNHH
XDTM và dịch vụ Hà Hưng, Công
ty TNHH Phượng Hùng và Công
ty CP XD và KTKS Hoàng Phát;
còn lại 8 DN chưa nộp hồ sơ đề
nghị điều chỉnh GP, Cục Thuế đề
nghị khẩn trương gửi hồ sơ cho Sở
TN&MT trước ngày 30/5/2018.
Đối với các DN điều chỉnh quy
mô, diện tích do không đủ năng
lực khai thác, Cục Thuế cũng đề
nghị nộp hồ sơ đến Sở TN&MT
để điều chỉnh theo Nghị định
158/2016/NĐ-CP và Nghị định
203/2013/NĐ-CP của Chính phủ...
Vậy là đã có những giải pháp
cụ thể để khắc phục việc nợ đọng
tiền cấp quyền KTKS. Vấn đề là
các cơ quan chức năng có liên
quan và các UBND huyện, thành
phố cùng vào cuộc khẩn trương,
đồng bộ, quyết liệt.

15/1/2018 và đã có biên bản xử
phạt; Không vi phạm chỉ giới
xây dựng; Không ảnh hưởng
các công trình lân cận; Không
có tranh chấp; Xây dựng trên đất
thuộc quyền sử dụng hợp pháp;
Nay phù hợp với quy hoạch xây
dựng được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt.
Ngoài trường hợp nêu trên,

từ ngày 15/1/2018, cá nhân, tổ
chức xây dựng nhà ở riêng lẻ sai
nội dung GP xây dựng; xây dựng
không có GP; xây dựng sai thiết
kế, sai quy hoạch… không còn
được nộp lại số lợi bất hợp pháp
mà phải tháo dỡ công trình vi
phạm. Thông tư này có hiệu lực
từ ngày 12/6/2018.

MINH ĐẠO

6 điều kiện để xây nhà trái phép không bị tháo dỡ
Đây là nội dung tại Thông tư
03/2018/TT-BXD quy định chi
tiết Nghị định 139/2017/NĐCP quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực xây
dựng… được Bộ Xây dựng ban
hành ngày 24/4/2018. Cụ thể, cá
nhân, tổ chức xây dựng nhà ở
riêng lẻ sai nội dung giấy phép
(GP) xây dựng; xây dựng không

có GP; xây dựng sai thiết kế, sai
quy hoạch… được nộp lại số lợi
bất chính để được cấp GP hoặc
điều chỉnh GP xây dựng, thay
vì phải tháo dỡ nếu đáp ứng
đủ 6 điều kiện sau: Vi phạm
xảy ra từ 4/1/2008 và kết thúc
trước ngày 15/1/2018 nhưng
sau ngày 15/1/2018 mới bị phát
hiện hoặc bị phát hiện trước ngày
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Sáng ngày 10/5/2018, tại TP Đà Lạt,
Sở Công thương Lâm Đồng đã tổ chức
Hội nghị Công bố Quy hoạch phát triển
hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương
mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm
2025, định hướng 2030.
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã
phê duyệt quyết định số 63/QĐ-UBND,
phê duyệt Quyết định Quy hoạch phát
triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm
2025, tầm nhìn 2030 với quan điểm:
Phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung
tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng phù hợp với tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát
triển ngành thương mại và các quy hoạch
phát triển ngành kinh tế khác, góp phần
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản
xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa,
nông sản và nhu cầu tiêu dùng của dân
cư. Từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ,
hiệu quả hoạt động, trở thành hệ thống
hạ tầng thương mại chủ yếu, dẫn dắt hệ
thống cửa hàng thương mại của tỉnh.
Nội dung quy hoạch cụ thể: Đối với
chợ, đến năm 2020 xây mới 27 chợ, nâng
cấp 15 chợ, di dời 4 chợ, chuyển tên 5
chợ, nâng tổng số chợ là 95; Giai đoạn
2021-2025, tổng số chợ là 109. Đối với
siêu thị, trung tâm thương mại đến năm
2020 xây mới 4 siêu thị, 2021-2025 xây
mới 6 siêu thị, tầm nhìn đến năm 2030,
phát triển siêu thị huyện Cát Tiên lên
trung tâm thương mại; Giai đoạn 20212025 xây mới 5 trung tâm thương mại,
tổng số trung tâm thương mại trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 là 21...
Hội nghị cũng công bố tổng vốn đầu
tư tối thiểu xây dựng mới, nâng cấp
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là
trên 5.000 tỷ đồng. Dự tính vốn đầu tư
được huy động chủ yếu từ các doanh
nghiệp, vay vốn ngân hàng, vốn đầu tư
tư nhân…
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Ngọc
Hiệp - Giám đốc Sở Công thương Lâm
Đồng cũng nhấn mạnh các giải pháp
thực hiện quy hoạch, trong đó chú
trọng về thu hút vốn đầu tư, về sử dụng
hiệu quả vốn đầu tư, đất đai, phòng
cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi
trường, an toàn thực phẩm, đào tạo
nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác
quản lý Nhà nước…
DIỄM THƯƠNG

ĐƠN DƯƠNG:

Bàn giao 1 căn nhà đồng đội
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đơn
Dương phối hợp với UBND xã Ka Đô
vừa bàn giao căn nhà đồng đội cho bà
Đoàn Thị Gái là mẹ của tân binh Lâm
Duy Hòa, chiến sĩ mới nhập ngũ năm
2018, hiện đang huấn luyện tại Sư đoàn
Bộ binh 6 Quân khu 7. Hoàn cảnh gia
đình bà Đoàn Thị Gái hết sức khó khăn
(chồng chết vì bệnh tật), nhưng em Lâm
Duy Hòa, một quần chúng ưu tú mới
được vinh dự kết nạp vào Đảng đã tình
nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Căn nhà đồng đội có diện tích sử dụng
trên 45 m2, tổng kinh phí đầu tư trên 85
triệu đồng; trong đó cơ quan quân sự
huyện vận động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ
50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ huyện hỗ
trợ 25 triệu đồng và UBND xã Ka Đô
hỗ trợ 10 triệu đồng.
NGỌC THANH
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Tổng kết công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2018
Chiều ngày 10/5, tại Bộ CHQS tỉnh
Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị Tổng kết
công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập
ngũ và hội trại tòng quân năm 2018.
Đồng chí Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Nguyễn
Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Lâm Đồng chủ trì hội nghị.
Báo cáo hội nghị, Đại tá Nguyễn Bình
Sơn thông tin, năm 2018 Bộ CHQS tỉnh
đã giao 951/951 thanh niên nhập ngũ,
đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Trong đó,
có 35 thanh niên nhập ngũ là đảng viên,
đạt 4,73%; thanh niên nhập ngũ có trình
độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm
5,78%, thanh niên tốt nghiệp THPT chiếm
35,8%; có 344 thanh niên là người dân tộc
thiểu số nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 36,1%…
Công tác tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ năm 2018 đã được cấp ủy,
chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc với trách
nhiệm cao; thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, vận động, giáo dục; có kế hoạch
triển khai cụ thể, đồng bộ, kịp thời. Hội
đồng NVQS các cấp đã phát huy tốt vai
trò, trách nhiệm trong triển khai các bước
tuyển quân.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe
đại diện Hội đồng NVQS của các địa
phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm,
cách làm hay trong công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ, cũng như công
tác tổ chức hội trại tòng quân năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Ngọc
Liêm nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ là một nội dung
quan trọng của công tác quốc phòng địa
phương hàng năm. Trong năm 2018, Hội
đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã phát
huy tốt vai trò, trách nhiệm trong triển
khai thực hiện các bước tuyển quân, các
địa phương tiến hành đúng quy trình,
bảo đảm dân chủ, công bằng trong tuyển
quân. Trong đó, chính sách hậu phương
quân đội đã được Bộ CHQS tỉnh và các
địa phương thực hiện tốt.
Để hoàn thành tốt công tác tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ năm 2019,
đồng chí Trần Ngọc Liêm đề nghị: cấp
ủy, chính quyền địa phương, các ban,
ngành, đoàn thể, cơ quan quân sự các
cấp cần tăng cường công tác chỉ đạo,
lãnh đạo; bảo đảm các thủ tục, đúng luật,
đúng quy trình tuyển quân; tập trung đổi
mới phương thức, mở rộng dân chủ, bảo
đảm công khai, đúng luật định trong xét
duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ.
Đối với Bộ CHQS tỉnh cần tăng cường
tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng
NVQS để chỉ đạo tốt công tác tuyển quân
năm 2019…
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được
UBND tỉnh tặng bằng khen; Bộ CHQS
tỉnh Lâm Đồng cũng tặng giấy khen cho
nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất
sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công
dân nhập ngũ năm 2018.
C.PHONG

Hơn 300 tỷ đồng thiệt hại do thiên tai
Sáng ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Đồng Phạm S đã chủ trì Hội nghị trực
tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2017 đến
nay, triển khai phương hướng, nhiệm vụ các
tháng còn lại của năm 2018.
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2017,
cả nước xảy ra 16 cơn bão và 4 đợt áp thấp
nhiệt đới, tổng lượng mưa lớn hơn trung bình
nhiều năm khoảng 30%. Tại tỉnh Lâm Đồng,
tình trạng sạt lở diễn ra nhiều vị trí sông, suối,
bờ đất taluy, các tuyến đường đèo, nhiều công
trình hạ tầng như thủy lợi, giao thông bị hư
hỏng... Đáng kể thiên tai làm 5 người chết,
thiệt hại 283 căn nhà, 257 ha lúa, 565 ha hoa
màu, rau màu; 49 ha nhà kính, nhà lưới trồng
rau, hoa và hàng ngàn con gia cầm, gia súc,

các loại thủy sản khác… tổng giá trị khoảng
291 tỷ đồng. Riêng các tháng đầu năm 2018,
đã xảy ra 1 đợt mưa lớn, 3 đợt lốc xoáy, 1 vụ
sạt lở đất, ước thiệt hại khoảng 9,77 tỷ đồng.
Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm
vụ phòng, chống thiên tai từ nay đến hết năm
2018: Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển hệ
thống ao, hồ nhỏ theo hình thức “nhân dân
làm công trình, nhà nước hỗ trợ ca máy”; sử
dụng các giống lúa ngắn ngày đưa vào sản
xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu; tăng cường
kiểm tra các công trình và điểm xung yếu
trước mùa mưa lũ; những nơi có nguy cơ
xảy ra lũ quét, sạt lở đất… phải kịp thời lập
phương án triển khai di dời người dân đến
nơi an toàn, ổn định cuộc sống và sản xuất…
VĂN VIỆT

Thành lập BCĐ Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa
Tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ vừa ký Quyết định 494/QĐ-TTg
thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ
tri thức Việt số hóa”. Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam làm Trưởng Ban chỉ đạo.
3 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh;
Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) Nguyễn Mạnh
Hùng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc
Phong.
Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, phối
hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức
thực hiện có hiệu quả Quyết định số 677/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án “Phát
triển Hệ tri thức Việt số hóa”; Giúp Thủ tướng

Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc hoạt
động triển khai thực hiện Đề án “Phát triển
Hệ tri thức Việt số hóa” trên phạm vi toàn
quốc, các ngành, các lĩnh vực, theo khu vực
và vùng miền.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực hiện nghiên
cứu, đề ra chủ trương, giải pháp huy động các
nguồn lực, tập hợp lực lượng, đặc biệt là các
doanh nghiệp tham gia xây dựng Hệ tri thức
Việt số hóa; chỉ đạo việc tổ chức các cuộc thi,
các đợt phát động, các hoạt động vinh danh
cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Từng bước
đẩy mạnh các hoạt động này thành phong trào
toàn dân. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí,
vai trò của Hệ tri thức Việt số hóa trong sự
nghiệp xây dựng, phát triển các ngành, lĩnh
vực trong bối cảnh cuộc cách mạng Công
nghiệp lần thứ 4.
N.T.N

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến
các sản phẩm cà phê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S vừa
ký Công văn số 2716/UBND - NN gửi Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở
Công thương; UBND các huyện, thành
phố Đà Lạt và Bảo Lộc về việc tăng cường
giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất,
chế biến sản phẩm cà phê.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối
hợp với Sở Công thương; các sở, ngành có
liên quan; UBND các huyện, thành phố Đà
Lạt và Bảo Lộc tuyên truyền, phổ biến đến
các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê tuân
thủ đúng quy định về an toàn thực phẩm,

không được phép sử dụng hóa chất, phụ
gia ngoài danh mục được phép sử dụng
để chế biến cà phê. Tăng cường công tác
giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ
quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm,
đặc biệt là vấn đề sử dụng hóa chất, phụ
gia trong sản xuất, chế biến cà phê và xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo
quy định của pháp luật.
Báo cáo kết quả triển khai về Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh
sau khi giám sát, kiểm tra, thanh tra phát
hiện vi phạm để kịp thời xử lý.
TỨ KIÊN

Phó giáo sư tuổi 36...
... Đó cũng là thái độ của tôi khi đứng trước
những thử thách mới sau này” - PGS. TS
Nguyễn Đăng Chiến chia sẻ. Anh nói rằng,
để thay đổi cuộc sống, nhất định phải thay
đổi nhận thức, biết được điều gì là quan trọng
và cần thiết với bản thân.
Sinh ra tại Bắc Ninh và theo gia đình vào
Vùng kinh tế mới Nam Ban (Lâm Hà) từ
năm 6 tuổi, tuổi thơ của anh quanh quẩn với
những người nông dân ngày đêm chỉ bám
đất bám vườn để đủ cái ăn. Trong nhà có 6
anh em thì 4 anh chị trước cũng bỏ học giữa
chừng. Thế nên, mọi người xung quanh anh
đã quen với suy nghĩ rằng ở nông thôn, chỉ
mong tốt nghiệp THPT, học một nghề gì đó
để thoát khỏi nghề nông là đủ. Anh thay đổi
điều đó bằng cách quyết định thi ĐH ở TP
Hồ Chí Minh.
Sau 2 tháng nhập học, cảm thấy bản thân
mình hoàn toàn không phù hợp cả về ngành
học lẫn môi trường sống ở nơi đây, Chiến
mạnh dạn bỏ học, tự ôn thi ở nhà cho kỳ
thi vào ngành Sư phạm Vật lý - ĐH Đà
Lạt năm sau, và trở thành một PGS.TS Vật
lý như hiện tại. Anh dám làm điều đó, vì
nhận thức được rằng bản thân mình muốn
gì và cần gì.
Câu chuyện về việc học tiếng Anh của
PGS.TS Nguyễn Đăng Chiến cũng là một
ví dụ. Nếu như những ngày tháng còn là học
trò, tiếng Anh là môn học khiến Chiến khổ sở
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thì lên đại học, khi bắt đầu nhận thức được
tầm quan trọng của tiếng Anh, Chiến bắt đầu
chú trọng, đầu tư thời gian, công sức để học
lại từ những kiến thức cơ bản nhất.
Năm 2 đại học, anh đã tập đọc sách tiếng
Anh chuyên ngành mặc dù chưa hiểu hết
được. Đến năm 3, khi khả năng đọc sách
chuyên ngành bằng tiếng Anh đã tạm ổn,
anh bắt đầu tìm cách cải thiện khả năng
nghe - nói. Không thấy hiệu quả từ các
trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, Nguyễn
Đăng Chiến lén vào các lớp của khoa tiếng
Anh để “học lỏm” trong suốt năm cuối
đại học. Đến bây giờ, anh vẫn đưa ra lời
khuyên cho các bạn sinh viên của mình,
rằng: “Nếu muốn học, các em đừng ngần
ngại bước vào các lớp mà mình thích, bởi
các thầy cô không bao giờ nỡ đuổi một
người ham học ra khỏi lớp”.
Và, đúng như lời phát biểu của PGS.TS
Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH
Đà Lạt tại lễ công bố Quyết định đạt chuẩn
PGS của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà
nước năm 2017 và Quyết định bổ nhiệm
chức danh PGS của Trường ĐH Đà Lạt năm
2018 diễn ra vào tháng 4 vừa qua, danh hiệu
PGS là thành quả của cả một quá trình liên
tục nỗ lực phấn đấu trong hoạt động giảng
dạy, trong nghiên cứu khoa học và trong tu
dưỡng đạo đức của một nhà giáo trẻ.
VIỆT QUỲNH

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.

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

GIAÙ

2.500 ñ

