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Tin tưởng và kỳ vọng vào quyết sách của Trung ương

H

ội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành
Trung ương Ðảng khóa XII kết thúc
sau sáu ngày làm việc trách nhiệm,
hiệu quả, để lại nhiều dư âm phấn chấn và sâu
sắc về một kỳ họp đổi mới mạnh mẽ, quyết
định những việc then chốt chiến lược của Ðảng;
định hướng chủ trương mới để hoàn thiện chính
sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội, nhằm
ngày càng bảo đảm tốt hơn chất lượng cuộc

sống của nhân dân.
Cùng với những thành quả đáng mừng về
phát triển kinh tế - xã hội, sự quyết liệt trong
xây dựng, chỉnh đốn Ðảng từ đầu nhiệm kỳ Ðại
hội XII đến nay, kết quả Hội nghị đã mang lại
niềm tin mới, kỳ vọng những quyết sách của
Trung ương sớm đi vào cuộc sống.
Mở rộng công khai, dân chủ
Công khai, dân chủ là chủ trương nhất quán

của Ðảng từ trước đến nay, nhất là mỗi kỳ Ðại
hội, nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh của toàn
Ðảng, toàn dân trong hoạch định chủ trương,
đường lối xây dựng và phát triển đất nước.
Nhưng đối với các Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương thì đây là lần đầu các nội dung
quan trọng về công tác cán bộ, chính sách tiền
lương và bảo hiểm xã hội được đăng tải trên
XEM TIẾP TRANG 8
các phương tiện...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Cũng như sông thì có nguồn mới có nước,
không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc,
không có gốc thì cây héo. Người cách mạng
phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài
giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
(SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC, 10/1947, T. 5, TR. 252-253)
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Khi những nông dân
là một tập thể đoàn kết

Tăng cường phối hợp
hoạt động 3 bên
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân, củng cố
và phát huy sức mạnh khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, thời gian qua, HĐND
- UBND - UBMTTQ tỉnh đã chú trọng
tăng cường quy chế phối hợp giữa 3
bên. Theo đó, các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động trong
nhân dân được mở rộng, chất lượng,
hiệu quả nâng cao, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh tại địa phương.
TRANG 2

Những người gắn bó với
công việc cộng đồng
TRANG 7

KINH TẾ

GƯƠNG NÔNG DÂN SẢN XUẤT GIỎI

Làm giàu
từ vải trên đất Đạ Rsal
TRANG 3

Trao phân bón trả chậm cho nông dân. Ảnh: D.Q

TRANG 3

Rộn ràng tiếng chiêng

Lắng nghe ý kiến thanh niên
Đã khá lâu rồi đồng bào dân tộc thiểu số
ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh mới có dịp
được sống trong “không khí lễ hội”, không gian
văn hóa cồng chiêng. Âm thanh trầm hùng hòa
lẫn với nhịp điệu “tam nia” (múa) trong đêm giao
lưu văn hóa cồng chiêng xã Đinh Lạc lần thứ nhất
năm 2018 đã để lại khá nhiều ấn tượng; qua đó
khơi dậy, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá
trị văn hóa truyền thống đã được UNESCO công
nhận là Di sản văn hóa truyền khẩu và kiệt tác
phi vật thể của nhân loại.
TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phụ nữ nông thôn
giúp nhau thoát nghèo
TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Hiệu quả lồng ghép phát triển
lâm nghiệp và REDD+
TRANG 6

TRANG 4
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Tăng cường phối hợp hoạt động 3 bên
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố và phát huy
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, HĐND - UBND - UBMTTQ
tỉnh đã chú trọng tăng cường quy chế phối hợp giữa 3 bên. Theo đó, các phong trào
thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân được mở rộng, chất lượng,
hiệu quả nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh tại địa phương.

T

ừ đầu năm 2017 đến nay, Tỉnh
ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ
Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây
dựng và củng cố khối đại đoàn kết
các dân tộc trong tỉnh, vận động các tầng lớp
nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo
sự đồng thuận trong xã hội; từ đó huy động
được nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia
phát triển địa phương, đất nước.
Cụ thể, đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự
quản của nhân dân thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”. Trong đó, thành phố Đà Lạt
được chọn điểm để xây dựng đô thị văn minh,
huyện Đức Trọng làm điểm xây dựng nông
thôn mới. Đồng thời huy động các nguồn lực
xã hội cùng chung tay chăm lo cho người
nghèo với kết quả huy động được trên 11,2 tỷ
đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, kịp thời
hỗ trợ xây dựng được 231 căn nhà đại đoàn
kết với trị giá trên 5,9 tỷ đồng.
Bằng tinh thần “tương thân tương ái” của
dân tộc, UBMTTQ tỉnh đã kêu gọi nhân dân
đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt
hại do cơn bão số 12 gây ra với số tiền ủng
hộ trên 2,8 tỷ đồng. Ban Cứu trợ tỉnh đã kịp
thời phân bổ nguồn quỹ tới các gia đình có
nạn nhân không may bị chết và hỗ trợ 169 hộ
gia đình có nhà cửa bị sập, tốc mái, hư hỏng...
Một trong những nội dung hoạt động phối
hợp giữa ba bên đạt hiệu quả, đó là hoạt động
phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh của nhân dân. Nhờ vậy, những vấn
đề quan trọng, bức xúc có liên quan đến số
đông cử tri phản ánh, kiến nghị đều được các
cơ quan có thẩm quyền nghiêm túc tiếp thu,

giải quyết kịp thời. Rất nhiều nội dung phản
ánh của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh
thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, được Thường
trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đưa vào
chương trình giám sát, khảo sát đánh giá để
làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị
khắc phục.

Kết quả giải quyết của chính
quyền, các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền đều được thông báo
rộng rãi đến nhân dân thông qua
các cuộc tiếp xúc cử tri của đại
biểu HĐND các cấp và hệ thống
MTTQ và các đoàn thể.
Phía UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác
đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, nắm
tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật
các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Trong tổng số lượt tiếp dân năm 2017 là 357
lượt thì lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp tiếp
dân và trực tiếp chỉ đạo 15 trường hợp.
Ngoài ra, giữa 3 cơ quan cũng là tăng cường
phối hợp, chuẩn bị tốt cho các kỳ họp HĐND
tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc.
Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ
giám sát, kiểm tra và phản biện xã hội của
UBMTTQ tỉnh nhằm phát huy dân chủ cơ sở.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt
được, thời gian qua, hoạt động phối kết hợp
giữa văn phòng 3 cơ quan có lúc có nơi còn
chưa chặt chẽ, công tác tham mưu sắp xếp lịch
làm việc của lãnh đạo còn bố trí trùng lắp nên
vẫn còn để xảy ra tình trạng nhiều hội nghị

quan trọng của các bên lãnh đạo 3 cơ quan
không thể tham dự đầy đủ. Việc phối hợp
giải quyết kiến nghị của cử tri tuy có nhiều
ưu điểm, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của
nhân dân, nhiều trường hợp xử lý, giải quyết
chậm, còn chung chung, hoặc có được trả lời
nhưng không được giải quyết dứt điểm, để cử
tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần.
Về vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa
14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho
rằng: Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp,
thời gian tới, 3 bên cần tập trung thực hiện tốt
những nội dung trọng tâm của công tác phối
hợp. Cần nghiêm túc, có trách nhiệm để đảm
bảo chất lượng, đúng quy trình về các vấn đề
cần thống nhất trước khi trình tại các kỳ họp
HĐND tỉnh. Các cán bộ chuyên môn của 3
bên cần nắm chắc kiến thức chuyên sâu để
tham mưu tốt và thực hiện có hiệu quả hơn.
Đồng thời, tăng cường các hoạt động phối hợp
nhịp nhàng, chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các
phong trào thi đua yêu nước, hướng đến thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
2018, năm “Hành động mạnh mẽ của cả hệ
thống chính trị”.
Để công tác phối hợp năm 2018 đạt kết quả
cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh Trần Đức Quận nhấn mạnh: Năm
2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020. Do
vậy, công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp
nhân dân, các tôn giáo, dân tộc cần bám sát nội
dung quy chế phối hợp để thực hiện nhằm tạo
ra các phong trào thi đua yêu nước trong các
tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018,
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Tỉnh
ủy, nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó,
chú trọng tăng cường thông tin hai chiều nhằm
phục vụ tốt hoạt động tuyên truyền, vận động
nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục phối hợp
tổ chức tốt việc đối thoại giữa “Người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực
tiếp với nhân dân” theo Quyết định 218 của
Bộ Chính trị.
NGUYỆT THU

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH:

Khen thưởng 8 tập thể, 36 cá nhân
là điển hình tiên tiến trong học tập
và làm theo Bác
Chiều ngày 14/5, Đảng ủy Khối Các
cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh đã tổ chức sơ
kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ
Chính trị. Tham dự hội nghị có đại diện
lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh
ủy cùng các đồng chí là bí thư, phó bí
thư các TCCS đảng trực thuộc.
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05,
ĐUKCCQ đã xây dựng kế hoạch và tổ
chức quán triệt việc thực hiện tới tất cả
các TCCS đảng trực thuộc. Đồng thời,
xác định rõ các nội dung, lộ trình cần
làm ngay trong năm 2016 và những
năm tiếp theo. Cấp ủy các TCCS đảng
và các đoàn thể đã kịp thời xây dựng kế
hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên
truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị ở
đơn vị mình, đảm bảo đúng yêu cầu nội
dung đề ra…
Đến nay, đại đa số cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, người lao động
trong khối đều xác định rõ: Việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Bác là việc làm cần thiết, đúng
đắn và thiết thực của Đảng trong giai
đoạn hiện nay. Việc thực hiện Chỉ thị
đã tác động mọi mặt về tổ chức và hoạt
động của các cơ quan, đơn vị trong khối,
tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, các
cấp ủy đảng, các đoàn thể khối đã quan
tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư
tưởng đạo đức, phong cách của Bác gắn
với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng
các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận
của Trung ương, nhất là Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII); từ đó đã tác
động tích cực đến việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp
phần quan trọng trong công tác xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh...
Dịp này, có 8 tập thể và 36 cá nhân là
điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ
thị 05 đã được khen thưởng tại hội nghị.
N.NGÀ

Người đưa nghị quyết vào cuộc sống

T

hôn Lạch Tông hiện có 230 hộ dân
với 1.185 nhân khẩu, 8 hộ nghèo.
Ông Kon Sa Ha Sứt, Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn Lạch Tông phấn khởi: “Giờ
này, bà con nông dân trong thôn ai cũng
hăng hái lao động sản xuất, đã hết rồi cái
cảnh bà con rượu chè, cờ bạc, bỏ bê công
việc. Vì bà con nhận thấy rằng ngày nào đất
“nghỉ” thì ngày đó không có thu nhập, mà
không có thu nhập thì đói nghèo thôi. Ngay
cả thanh niên trong thôn bây giờ cũng vậy,
không còn chuyện tổ chức ăn nhậu ngày
này sang ngày khác, nếu xong việc đồng
áng thì tích cực đi làm thuê làm mướn cho
các hộ dân cần nhân công hay tìm đến các
địa phương lân cận tìm việc làm, kiếm thêm
thu nhập, cải thiện đời sống”.
Phát huy vai trò của một Bí thư Chi bộ,
ông Kon Sa Ha Sứt đã cùng với bà con nông
dân trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, cải tạo, tái canh cà phê, thâm canh
tăng vụ, sản xuất cây thực phẩm có giá trị
kinh tế cao. Theo ông Kon Sa Ha Sứt thì
việc đầu tiên của một người làm công tác
tại thôn chính là phải kịp thời nắm bắt, hiểu
rõ nghị quyết, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy,
UBND xã, thông qua đó để mình có phương
hướng, kế hoạch cụ thể cho thôn của mình.
Trong không khí phấn khởi, gia đình ông

Là một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống bà con còn một
phần khó khăn, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã N’Thôl Hạ (Đức Trọng) đã kịp thời
chỉ đạo chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội vận động nhân dân đẩy mạnh
lao động sản xuất. Nắm vững và bám sát nghị quyết của Đảng ủy, Bí thư Chi bộ
kiêm Trưởng thôn Lạch Tông, xã N’Thôl Hạ đã kịp thời phát huy vai trò gương mẫu,
vận động người dân chí thú làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trưởng thôn Bí thư Chi bộ
thôn Lạch Tông,
ông Kon Sa
Ha Sứt (bìa trái)
luôn bám sát
nghị quyết
để triển khai
đến người dân.
Ảnh: Đ.Tú

Kon Sơ Ha Mong (1959, thôn Lạch Tông)
có một niềm vui lớn khi mình là hộ dân
thoát nghèo của thôn, căn nhà gỗ ván sập
sệ nay đã thay bằng ngôi nhà tường gạch,

mái ngói vững chãi. Ông Kon Sơ Ha Mong
tâm sự: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà
nước, nay gia đình tôi đã thoát được nghèo,
có nhà cửa khang trang, biết cách làm ăn,

trồng trọt, chăn nuôi. Có được bước khởi
điểm này, mình càng phải cố gắng thêm để
làm việc, tạo ra nhiều của cải nữa. Có được
ngôi nhà mới, ông Kon Sơ Ha Mong thầm
cám ơn người Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn
đã luôn sát cánh, định hướng trong việc sản
xuất nông nghiệp để gia đình ông thoát khỏi
nghèo đói. Trước đây, với diện tích khoảng
4 sào đất thì ông Kon Sơ Ha Mong canh
tác ngô song không mang lại thu nhập như
mong muốn. Được sự tư vấn, định hướng
của ông Kon Sa Ha Sứt, một số diện tích
lúa, hoa màu không hiệu quả đã được ông
Kon Sơ Ha Mong chuyển đổi sang trồng
đậu Hà Lan, chanh dây, bắp sú mang lại thu
nhập đáng kể.
Không chỉ bám sát các nghị quyết về phát
triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi… Bí thư Chi bộ Kon
Sa Ha Sứt còn nghiên cứu các nghị quyết,
nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc xây
dựng nông thôn mới, nhất là vấn đề môi
trường, công tác duy trì học sinh đến lớp.
Vì theo ông, qua nắm bắt tình hình về xây
dựng NTM thì xã nhà còn “vướng” tiêu chí
về môi trường và một số tiêu chí khác, nếu
mình nắm rõ và vận động người dân đồng
thuận thực hiện thì tiến độ về đích NTM sẽ
được đẩy nhanh. 
ĐỨC TÚ
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Khi những nông dân là một tập thể đoàn kết
Đồng hành cùng
nông dân vượt khó
Ông Vũ Xuân Quế, Chủ tịch Hội
Nông dân Đam Rông nhiệm kỳ II
(2013 - 2018) chia sẻ, Đam Rông là
huyện “sinh sau đẻ muộn” nên Hội
cũng “trẻ” gần bằng tuổi thành lập
huyện và còn rất nhiều khó khăn
trong sản xuất nông nghiệp cũng
như đời sống của hội viên nông dân.
Nhưng, cùng với sự đầu tư của Nhà
nước, sự cố gắng phấn đấu, chăm
chỉ lao động của từng nông dân,
giá trị sản phẩm ngành trồng trọt
trên một đơn vị diện tích tăng từ
40,1 triệu đồng năm 2010 lên 100,9
triệu đồng/ha năm 2015 và trên 115
triệu đồng/ha năm 2017. Đây có thể
nói là một con số rất ấn tượng nếu
xét tới những khó khăn Đam Rông
phải vượt qua và trong số đó, không
thể không tính tới sự cố gắng của tổ
chức Hội và hội viên.
Qua đó, ông Vũ Xuân Quế chia
sẻ một vài chỉ tiêu Hội Nông dân
Đam Rông đã thực hiện đạt kết
quả tốt trong việc đồng hành, hỗ
trợ cùng nông dân vượt khó. Đó là,
tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân
đến nay đạt trên 2,2 tỷ đồng cho hội
viên vay phát triển sản xuất; Ngân
hàng Chính sách và Xã hội cho nông
dân vay 58,94 tỷ đồng/1.911 hộ vay;
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
cho nông dân vay 7,218 tỷ đồng/6
tổ/111 hộ, tất cả đều thông qua tổ
chức Hội. Riêng nhiệm kỳ II, Hội
đã đứng ra tín chấp cho nông dân
mua trả chậm 50 máy động cơ nông
nghiệp trị giá 1 tỷ đồng, trên 3 ngàn
tấn phân bón các loại trị giá 20 tỷ
đồng. Nhằm hỗ trợ nông dân tiếp
cận với khoa học kỹ thuật, trong
nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các
cấp trong huyện đã phối hợp với các
công ty, cơ quan, đơn vị chuyên môn
tiến hành gần 900 buổi chuyển giao
KHKT cho hơn 24.000 lượt người
về kỹ thuật trồng rau VietGAP, nuôi
heo, bò, trồng dâu nuôi tằm, cách
thức bón phân, sử dụng thuốc bảo

Đam Rông, huyện mới được thành lập cách đây gần 15 năm và cũng là một vùng đất còn nhiều khó
khăn, đời sống cư dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao
nhất nhì tỉnh Lâm Đồng, huyện nghèo của cả nước. Nhưng, bằng sự đoàn kết, những nông dân nơi
đây đã tập trung trở thành một tập thể, cùng nhau vươn lên vượt khó xây dựng quê hương.

Trao phân bón
trả chậm
cho nông dân.
Ảnh: D.Q

vệ thực vật, kỹ thuật trồng và chăm
sóc cà phê, mắc ca... Hội đã đồng
hành cùng nông dân thành lập các
HTX, tổ hợp tác, xây dựng thương
hiệu nông sản đặc trưng để tăng giá
trị nông sản Đam Rông.
Không chỉ xây dựng kinh tế, đời
sống văn hóa tinh thần của người
nông dân cũng được Hội góp một
phần tích cực thông qua phong trào
thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ,
tư vấn pháp luật... để góp phần nâng
cao chất lượng sống của người nông
dân nơi vùng xa Đam Rông.

Thắm tình ý Đảng,
lòng dân
Một trong những điểm Hội Nông
dân Đam Rông tự hào, đó chính là
tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ
thành viên vượt khó, giúp nhau thoát
nghèo và vươn lên làm giàu. Trong 5
năm qua, từ 2013 - 2018, Hội Nông
dân các cấp đã vận động được trên

Mội vài con số ấn tượng trong nhiệm kỳ II
của Hội Nông dân huyện Đam Rông
- Tổng số hội viên tăng 2.778 hội viên, đạt 177% so với Nghị quyết,
nâng tổng số hội viên hiện nay là 6.282 hội viên, chiếm 70% so với
hộ nông nghiệp, đạt 95,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra.
- Đam Rông có 16 trang trại được công nhận, trên 30 gia trại vừa và
nhỏ, trong đó chủ yếu là gia trại chăn nuôi hươu, nai, heo, bò, dê...
và có trên 50 mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả do Hội Nông dân
hướng dẫn, quản lý.
- Hàng năm số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt từ 2.500 đến
3.000 hộ, trong đó có trên 30% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
- Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 8,2 tỷ
đồng, 3.888 ngày công để tu sửa và làm mới trên 42 km đường giao
thông, nạo vét 175 km kênh mương, sửa chữa, làm mới trên 15 cây
cầu, cống; hiến 172.621 m2 đất để làm đường giao thông, trường học,
hội trường thôn… để xây dựng NTM.

500 triệu đồng; 3.650 ngày công;
hơn 5.000 con giống, 15.170 cây
giống và các loại vật tư, lương thực,
giúp đỡ cho hơn 510 lượt hộ có hoàn
cảnh khó khăn phát triển sản xuất,

góp phần giảm nghèo hàng năm
từ 5 đến 7%. Mỗi con giống, mỗi
ngày công là sự chia sẻ của người
nông dân dành cho nhau, dành cho
cộng đồng.

Ngày càng xuất hiện nhiều tấm
gương nông dân không cam chịu đói,
nghèo quyết tâm vươn lên, vượt khó,
phát huy lợi thế của địa phương, khai
thác mọi tiềm năng đất đai, lao động,
tiền vốn để phát triển những mô hình
sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ
sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập
từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng/năm. Bình
quân mỗi hộ tạo việc làm thường
xuyên cho từ 5 đến 10 lao động và
hàng chục lao động theo mùa vụ.
Hàng năm số hộ sản xuất, kinh
doanh giỏi các cấp đạt từ 2.500 đến
3.000 hộ, trong đó có trên 30% là
hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Những
tấm gương này đã góp phần thiết
thực trong thực hiện chương trình
giảm nghèo của địa phương.
Không chỉ giúp nhau làm giàu,
nông dân Đam Rông còn chung tay
cùng cả cộng đồng thực hiện chương
trình xây dựng NTM. Đóng góp tiền
bạc, đóng góp công sức, họ đã là
nhân tố không thể thiếu xây dựng
một Đam Rông như hôm nay. Trong
nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận
động hội viên, nông dân đóng góp
gần 8,2 tỷ đồng, 3.888 ngày công để
tu sửa và làm mới trên 42 km đường
giao thông, nạo vét 175 km kênh
mương, sửa chữa, làm mới trên 15
cây cầu, cống; hiến 172.621 m2 đất để
làm đường giao thông, trường học,
hội trường thôn. Ngoài ra, Hội còn
phát động trồng trên 650 cây bóng
mát dọc các tuyến đường trên địa bàn
huyện, mô hình tuyến đường không
rác, xây dựng 25 mô hình bảo vệ môi
trường nông thôn. Đam Rông cũng là
huyện duy nhất trong cả nước thuộc
Chương trình 30a có xã đạt chuẩn
NTM, đó là Đạ Rsal, điểm sáng của
kinh tế Đam Rông.
Một nhiệm kỳ trôi qua, năm 2018
Hội Nông dân Đam Rông bước tiếp
với mục tiêu đồng hành cùng hội
viên xây dựng kinh tế ấm no, môi
trường bền vững và xây dựng một
Đam Rông giàu đẹp.
DIỆP QUỲNH

GƯƠNG NÔNG DÂN SẢN XUẤT GIỎI

Làm giàu từ vải trên đất Đạ Rsal
Đạ Rsal là xã trồng nhiều cây
ăn trái của Đam Rông trong đó
có cây vải thiều, một loài cây
đặc sản xứ Bắc. Người có công
mang cây vải về Đạ Rsal, đồng
thời trở thành triệu phú từ cây
vải là ông Nguyễn Đình Đãi,
một cựu chiến binh, một nông
dân sản xuất giỏi.

Ô

ng Nguyễn Đình Đãi vốn
quê gốc vùng vải Bắc
Giang. Năm 2002, khi
cùng gia đình chuyển vào thôn Tân
Tiến, xã Đạ Rsal, ông Đãi đã mang
theo cây vải thiều trồng với lòng nhớ
quê. Ai ngờ đất đãi người, cây vải
gốc của ông Đãi đơm hoa kết trái,
ra những trái vải ngọt và giờ đã phát
triển thành vườn vải 140 cây.

Ông Nguyễn Đình Đãi - chủ nhân vườn vải Lục Ngạn ở thôn Tân Tiến, xã Đạ Rsal,
Đam Rông. Ảnh: An Nhiên

Ông Đãi chia sẻ, cây vải rất hợp
với đất Đạ Rsal. Cây vải bình thường
3 năm ra trái nhưng nếu chăm tốt, chỉ
2 năm đã có trái bói. Cơm dày, vị
ngọt, trái vải trồng trên cao nguyên

không thua kém vải mọc từ quê
hương Bắc Giang. Điều đặc biệt, nếu
trái vải ở quê miền Bắc tới tháng 5
âm lịch, mùa tu hú kêu vải mới vào
nước, ngọt trái thì vải Đam Rông đã

chín đỏ ngay từ cuối tháng 4, lệch
hơn một tháng so với quê hương. Vì
vậy, thương lái ưa chuộng vải Đam
Rông và tới thu mua từ rất sớm.
Có trên 100 cây vải trong vườn
đang mùa cây tơ, trái ngọt, mỗi vụ
cho thu hoạch từ 45-50 kg trái/cây,
mỗi năm ông Đãi thu gần 8-10 tấn
trái. Trái vải chín được thương lái
vào tận vườn thu mua, cắt tươi mang
đi với giá “chết” 35 ngàn đồng/kg.
Thu trăm triệu một năm từ vườn
vải là điều rất dễ nhận thấy. Ông
Đãi cho biết, trồng vải chỉ mất công
chăm sóc thời gian đầu, sau khi cây
đã lớn, che bóng khép tán thì công
chăm sóc rất ít. Cây vải thu hoạch
nhanh, thời gian chăm sóc rất ngắn,
bởi vậy rất dễ thu hoạch, ít công,
giá cả cao. Cây vải cho năng suất
cao hơn những cây trồng khác. So
với cây cà phê, thu nhập từ vải cao
hơn nhiều lần đồng thời giảm công

lao động của gia đình. Bên cạnh cây
vải, vườn nhà ông Đãi còn trồng xen
canh tiêu và cà phê. Ông đánh giá:
“Nói chung trồng xen canh mang lại
hiệu quả cao vì cùng một công chăm
bón, đầu tư gia đình tôi thu được cả
3 loại nông sản, không sợ cảnh được
mùa mất giá”.
Từ tấm gương của ông Nguyễn
Đình Đãi, nông dân Đạ Rsal chuyển
sang trồng vải khá nhiều. Để phục
vụ nhu cầu của bà con, ông Đãi có
vườn ươm giống cây vải đã cung
cấp ra thị trường 10.000 cây giống
với giá 40.000 đồng/cây, đồng thời
sẵn sàng tư vấn kỹ thuật chăm sóc để
vải ra hoa kết trái. Người cựu chiến
binh Nguyễn Đình Đãi đã tiếp tục
vai trò anh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt
trận chống đói nghèo, là tấm gương
nông dân giỏi, góp phần xây dựng
danh tiếng cho vùng vải bên dòng
Krông Nô. 
VŨ XUÂN QUẾ
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Lắng nghe ý kiến thanh niên

C

ác đoàn viên - thanh niên
đều tỏ ra rất hồ hởi khi
tham dự hội nghị này,
để được nói lên tiếng nói
của bản thân mình tới cấp ủy, chính
quyền huyện. Các ý kiến được nêu
tại hội nghị đều xoay quanh các
chủ đề như: Công tác đoàn kết tập
hợp thanh niên; công tác đào tạo
nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt
là phong trào tuổi trẻ Đức Trọng
chung tay xây dựng nông thôn mới,
xây dựng đô thị văn minh...
Cụ thể, một số ý kiến cho rằng,
công tác tập hợp thanh niên hiện
nay gặp rất nhiều khó khăn, đặc
biệt là thanh niên nông thôn, do
nhiều nguyên nhân khách quan và
chủ quan như: Tác động của nền
kinh tế thị trường; các mô hình tập
hợp thanh niên còn hạn chế; cơ
sở sinh hoạt học tập cộng đồng ở
các thôn, tổ dân phố chưa đáp ứng
được nhu cầu của thanh niên... Về
vấn đề khởi nghiệp của thanh niên
trong giai đoạn hiện nay, nhiều đại
biểu cũng cho rằng thanh niên nông
thôn muốn khởi nghiệp theo hướng
phát triển công nghệ cao nhưng lại
gặp rất nhiều vướng mắc về vốn,
kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm.
Chính vì vậy, họ rất mong lãnh đạo
huyện có giải pháp và biện pháp để
đoàn viên - thanh niên trên địa bàn
có thể tiếp cận được nguồn vốn
vay của Ngân hàng chính sách.
Đồng thời, mở các lớp chuyển giao
công nghệ phù hợp với điều kiện
phát triển của địa phương, cũng
như có hướng quảng bá, giới thiệu
sản phẩm cho thị trường, ổn định

Cuối tuần qua, huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện và đại diện các
tầng lớp thanh niên trên địa bàn, để trực tiếp lắng nghe những tâm tư, tình cảm và những đề xuất
của những người trẻ.

Đại diện đoàn viên - thanh niên Đức Trọng nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: T.V

đầu ra cho nông sản, nhất là nông
sản sạch.
Ngoài ra, nhiều ý kiến của đoàn
viên, thanh niên cũng cho rằng việc
đào tạo nghề cho thanh niên nông
thôn hiện nay là chưa phù hợp, chưa
chuyên sâu, chưa đáp ứng được
nhu cầu tuyển dụng của các doanh
nghiệp. Vì vậy, các bạn cũng nêu
giải pháp, trước khi tiến hành mở
các lớp dạy nghề, các ngành chức
năng nên khảo sát nhu cầu việc làm
thực tế tại địa phương để mở những
lớp nghề phù hợp, tránh lãng phí khi
mà học xong, người học lại chẳng
thể sử dụng được kiến thức mà mình

vừa được học!
Hội nghị cũng dành phần lớn thời
gian để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
chuyên môn trả lời trực tiếp những
thắc mắc, ý kiến, kiến nghị của các
bạn đoàn viên - thanh niên. Riêng
đối với những nội dung cần thời
gian để giải quyết, chủ trì hội nghị
đã đồng ý giao lại cho các cơ quan,
ban, ngành có liên quan nghiên cứu,
trả lời theo quy định.
Thay mặt chủ trì hội nghị, đồng
chí Đỗ Minh Thế - Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy Đức Trọng,
cảm ơn những ý kiến phát biểu, đề
xuất trao đổi dân chủ, thẳng thắn của

đoàn viên, thanh niên đối với cấp
ủy, chính quyền của huyện. Đồng
thời, đồng chí cũng chỉ đạo UBND
huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng,
ban chuyên môn và UBND các
xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện
thuận lợi cho đoàn viên - thanh niên
khởi nghiệp - lập nghiệp; nâng cao
chất lượng đào tạo nghề, giải quyết
việc làm cho đoàn viên, thanh niên.
Đồng thời, phát huy tinh thần xung
kích, tình nguyện trong phát triển
kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh
Tổ quốc, bảo vệ môi trường, tham
gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông,
phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả

các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật
trong thanh - thiếu niên. Cùng đó,
cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc
Huyện ủy cần quan tâm đến công tác
lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả
hoạt động tổ chức đoàn thanh niên
các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
chính trị của địa phương. Phát huy
hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị
của Đoàn, huy động mọi nguồn lực
để chăm lo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ mọi mặt cho cán bộ, đoàn
viên - thanh niên.
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy Đỗ Minh Thế chỉ
đạo Ban Thường vụ Huyện Đoàn
cần bám sát các nội dung chỉ đạo
của Thường trực, Ban Thường vụ
Huyện ủy để triển khai các hoạt
động trong năm 2018, tập trung
vào các nội dung chính, gồm: Đẩy
mạnh phong trào “Tuổi trẻ Đức
Trọng chung tay xây dựng nông
thôn mới”, nâng cao chất lượng
phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây
dựng văn minh đô thị”, góp phần
xây dựng huyện Đức Trọng đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Cùng đó, phải thường xuyên sâu
sát, nắm vững tâm tư, nguyện vọng
của thanh niên mà xác định mô
hình, nội dung, hình thức tổ chức
hoạt động cho phù hợp để thu hút
đoàn viên, thanh niên tham gia thực
hiện có hiệu quả các chương trình
công tác đoàn, các nhiệm vụ kinh
tế - xã hội trọng tâm, công trình
trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm
kỳ 2015-2020) đã đề ra.
THY VŨ

Phụ nữ nông thôn giúp nhau thoát nghèo
Những sự giúp đỡ dù không
mang thật nhiều giá trị vật
chất nhưng là sự hỗ trợ tinh
thần, đồng thời thiết thực góp
phần nâng cao đời sống cho
hội viên phụ nữ xã Hoài Đức
(huyện Lâm Hà) thực hiện hiệu
quả mục tiêu giảm nghèo của
địa phương.

G

ăp chị Đinh Thị Hương
(thôn Đức Hải) giữa vườn
dâu đang phát triển xanh
tốt, gương mặt của người phụ nữ dù
đen sạm vì nắng gió vẫn không che
giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Cũng
như bao gia đình khác về mảnh đất
Hoài Đức lập nghiệp từ những năm
2000, cuộc sống cơ cực bủa vây
người phụ nữ trẻ cùng mẹ già và
đứa cháu nhỏ. “Đất nhà thì ít, đi làm
thuê làm mướn mãi cũng chẳng đủ
ăn”, chị kể lại. Gia đình chị thường
xuyên rơi vào cảnh bữa đói, bữa no.
Tuy nhiên, với bản chất chịu thương
chịu khó cùng sự giúp đỡ của chị em
trong chi hội phụ nữ mà chị Hương
có thêm vốn để thực hiện chuyển
đổi cơ cấu cây trồng.
Theo đó, mỗi năm chị Hương vay
từ quỹ xoay vòng của chị em trong
chi hội thôn Đức Hải 10 triệu đồng.
Số tiền ấy với nhiều người có thể là

nhỏ nhưng với những hoàn cảnh khó
khăn như chị, đây là tài sản lớn. Nhờ
có số vốn này mà chị Hương có kinh
phí thực hiện chuyển đổi 2/4 sào cà
phê già cỗi sang trồng dâu, nuôi tằm.
Từ đó, những khó khăn trong cuộc
sống sinh hoạt dần được tháo gỡ,
căn nhà được sửa sang, đồ đạc được
mua sắm... Gia đình chị Hương từ
đó đã thoát khỏi danh sách các hộ
nghèo của thôn.
Theo bà Nguyễn Thị Hà - Chi hội
trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đức Hải,
trước đây không ít hội viên phụ nữ
thuộc diện đói nghèo, thiếu vốn sản
xuất. Một số chị em còn là lao động
chính trong gia đình nên gánh nặng
mưu sinh rất lớn. Như bà Phạm Thị
Năng (60 tuổi), chồng mất sớm để
lại gánh nặng chăm sóc 3 đứa con
nhỏ. Nay đã qua rồi cái buổi ngày
ngày vào rừng sâu chặt tre, tối về
đan nong né nhưng bà Năng vẫn còn
nhớ mãi. Bà bảo làm sao quên được
những khó khăn và tình nghĩa mà
những người dân quê giúp nhau, giúp
đến từng bữa ăn. Chính số tiền vốn
dù không nhiều mà bà vay của các
chị em trong chi hội phụ nữ đã giúp
cả gia đình nhỏ vượt bao khó khăn.
Bà cũng chủ động tìm tòi học hỏi rồi
thuê công ghép, tái canh cà phê. Mới
đây, bà cũng đang sửa lại một gian
nhà cũ để nuôi tằm trên diện tích hơn
1 sào dâu vừa được trồng mới.
Chị Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch

Gia đình chị Đinh Thị Hương đã có thu nhập ổn định hơn từ việc trồng dâu nuôi tằm.
Ảnh: H.T

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoài Đức
cho biết, ngoài những khoản vay
ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã
hội, trên tinh thần tương thân tương
ái, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng quỹ
xoay vòng để chị em phụ nữ giúp
nhau những lúc khó khăn, cấp bách.
Xuất phát từ việc các chị em đóng
góp mỗi người vài trăm ngàn, xã đã
vận động lập quỹ để chủ động hơn.
Đúng như tên gọi, số tiền trong
quỹ cho các chị em vay với thời gian
1 năm theo lãi suất ngân hàng. Chị
Thảo cho biết thêm, sau 5 năm triển
khai, quỹ xoay vòng hiện có gần 1

tỉ đồng ở 13 chi hội với hơn 1.200
thành viên. Ở nhiều chi hội phụ nữ,
số vốn của quỹ tăng lên hàng năm
bởi càng ngày, đời sống của các chị
em ngày càng phát triển. Ví dụ như
ở thôn Vinh Quang, từ vài chục triệu
ban đầu, nay quỹ xoay vòng đã lên
đến hơn 180 triệu đồng.
Ở thôn Đức Hải, số tiền 130 triệu
đồng của quỹ xoay vòng hiện cho
20 chị em vay với mức vay từ 5 - 10
triệu đồng/hộ. “Nhờ có số vốn này
xoay vòng hàng năm mà chị em có
thêm tiền mua phân bón, vật tư để
cải tạo lại cà phê hoặc chuyển đổi

sang cây trồng thế mạnh của địa
phương là cây dâu tằm. Cứ sau mỗi
năm thu hồi vốn lại, gia đình nào còn
khó khăn vẫn có thể qua bình xét để
được vay tiếp, đến khi nào thực sự
thoát nghèo thì thôi. Cuộc sống của
nhiều gia đình nay đã ổn định, con
cái được học hành đến nơi đến chốn,
vươn lên thoát nghèo”, bà Nguyễn
Thị Hà cho hay.
Từ lãi suất được tính theo mức
lãi suất ngân hàng, dù không nhiều
nhưng các chi hội có thêm kinh phí
duy trì các hoạt động văn hóa văn
nghệ, thăm hỏi động viên những
trường hợp ốm đau, hiếu hỉ…
“Với số vốn vay còn hạn chế thì
chị em đang tập trung phát triển
trồng dâu nuôi tằm, để bước đầu
có nguồn thu ổn định hàng tháng,
không phải lo về cơm ăn, áo mặc rồi
sau đó mới nghĩ đến việc vươn lên
làm giàu. Quỹ xoay vòng thuộc sự
quản lý của các thôn với từng cách
làm riêng. Có thôn chia làm 5 nhóm
nhỏ để thuận tiện theo dõi việc sử
dụng vốn; thôn khác thì tiến hành
sinh hoạt 3 tháng 1 lần để các chị
em có dịp ngồi lại trao đổi về kinh
nghiệm sản xuất hay giúp nhau về
nguyên, vật liệu nếu có gia đình nào
gặp khó khăn. Tất cả hướng về mục
tiêu cuối cùng là ổn định đời sống,
phát triển kinh tế cho chị em”, Chủ
tịch Hội Phụ nữ xã cho biết thêm.
HỒNG THẮM
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Rộn ràng tiếng chiêng

C

ồng chiêng người K’Ho
nói riêng và đồng bào các
dân tộc thiểu số vùng đất
Tây Nguyên nói chung,
không những là một loại nhạc cụ
độc đáo, “món ăn” tinh thần không
thể thiếu trong đời sống sinh hoạt,
mà nó còn là sợi dây linh thiêng kết
nối giữa con người với thần linh;
đưa họ trở về với nguồn cội, thể
hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng...
Trước đây, người K’Ho sống
bằng nghề canh tác lúa nước, lúa
rẫy là chính, nên cuộc sống của
bà con luôn gắn liền với các lễ hội
cúng Yàng, liên quan đến vòng đời
sinh trưởng và phát triển của cây
lúa, trở thành nét văn hóa truyền
thống độc đáo, góp phần làm phong
phú thêm không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên. Điều này, đã
mở ra nhiều cơ hội để bà con tham
gia bảo tồn và phát huy loại hình di
sản văn hóa truyền thống độc đáo
này, nhất là trong tình hình hiện
nay. Với những nét độc đáo, mỗi
dân tộc có những cách thức thể
hiện riêng từ cách thức đánh, các
bài đánh riêng... theo từng lễ hội,
nhưng có điểm chung là đều dựa
trên triết lý sống, tư duy của các
dân tộc Tây Nguyên.
Tuy đêm giao lưu chỉ tổ chức
trong phạm vi 3 xã gồm: Đinh Lạc,
Tân Nghĩa, Bảo Thuận; dù không có
nhà dài truyền thống, không có mùi
hương thơm của mùa lúa mới…,
nhưng sau nghi thức cúng mừng
lúa mới, dưới ánh đèn lấp lánh của
sân khấu, của ánh lửa bập bùng,
các chàng trai, cô gái núi rừng như
bừng sáng hơn trong nhịp chiêng
trống rộn ràng, cùng nhau thi thố
tài năng diễn tấu cồng chiêng. Với
họ, đây thật sự là cơ hội tốt để được
gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, thể hiện và
phô diễn kỹ năng của bản thân trong
nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng.
Anh Dacha Vũ Bảo, Đội cồng
chiêng thôn Đồng Đò (Tân Nghĩa)
hồ hởi: “Qua buổi giao lưu này, tôi
mong muốn thế hệ trẻ cần nâng
cao ý thức bảo tồn văn hóa truyền
thống. Bên cạnh đó, các cấp chính
quyền địa phương cần có những
định hướng cụ thể, đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động thanh
niên, thế hệ trẻ ở các địa phương yêu
thích, đam mê và gắn bó với cồng
chiêng để công tác bảo tồn, duy trì
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
được thuận lợi hơn”.

Đã khá lâu rồi đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đinh Lạc, huyện Di Linh mới có dịp được sống trong
“không khí lễ hội”, không gian văn hóa cồng chiêng. Âm thanh trầm hùng hòa lẫn với nhịp điệu
“tam nia” (múa) trong đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng xã Đinh Lạc lần thứ nhất năm 2018 đã
để lại khá nhiều ấn tượng; qua đó khơi dậy, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
truyền thống đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa truyền khẩu và kiệt tác phi vật thể
của nhân loại.

Một tiết mục trong đêm hội. Ảnh: N.B

Những năm qua, cùng với
các địa phương trong tỉnh,
ngoài việc cấp bộ cồng
chiêng, huyện Di Linh cũng
được Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch tỉnh hỗ
trợ mở trên 10 lớp và đã
truyền dạy cho trên 400
thanh niên nam, nữ biết
đánh cồng chiêng. Bên
cạnh đó, các nghệ nhân,
già làng… cũng đã tích
cực truyền dạy, vận động
thế hệ con cháu tích cực
tham gia lớp học, góp phần
giữ gìn, bảo tồn và phát
huy các giá trị di sản văn
hóa truyền thống.
Chị Ka Nhes - Đội cồng chiêng
xã Bảo Thuận là một trong những
học viên mới tham gia xong lớp

học truyền dạy cồng chiêng do Sở
Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm
Đồng tổ chức năm 2017, đây cũng
là lần đầu tiên chị tham gia đợt giao
lưu, nên cảm xúc rất hồi hộp và háo
hức. “Theo tôi, đây là buổi giao lưu
thật ý nghĩa, vì đây là dịp tốt để thế
hệ đi trước truyền lại cho thế hệ trẻ
chúng tôi được kế thừa các kỹ năng
diễn tấu cồng chiêng cũng như các
nhịp điệu múa truyền thống. Với
vai trò của mình, thời gian tới tôi
sẽ tham mưu, đề xuất với lãnh đạo
địa phương cần tổ chức những buổi
sinh hoạt, giao lưu cồng chiêng giữa
các thôn trong xã, qua đó nhằm lưu
giữ và phát huy văn hóa dân tộc
K’Ho” - chị Ka Nhes, cán bộ xã,
thành viên Đội cồng chiêng Kala
(Bảo Thuận) nói.
Bao đời nay, ở buôn làng người
K’Ho không thể thiếu âm vang cồng
chiêng; tiếng chiêng vui đón khách,
mừng lên nhà mới, tiếng chiêng của
lễ hội... nhưng có một khoảng thời
gian khá lâu, ở vùng đồng bào K’Ho
huyện Di Linh vắng bóng âm thanh

rộn rã tiếng cồng chiêng.
Trong đêm hội giao lưu, các già
làng, nghệ nhân, bô lão đã tái hiện
lại nghi thức mừng lúa mới, một
phần của không gian văn hóa cồng
chiêng. Với các địa phương, đây là
đợt chẳng những để củng cố, xây
dựng, mà còn lựa chọn những hạt
nhân nòng cốt để duy trì luyện tập,
tham gia các đợt giao lưu cũng như
biểu diễn khi có sự kiện, lễ hội, cũng
như phục vụ nhân dân địa phương.
Ông K’Bréo, Trưởng thôn Duệ
(Đinh Lạc) bày tỏ: “Đây là hoạt
động bổ ích và lành mạnh. Nó đã
khơi dậy và đưa chúng tôi trở về với
đời sống ông bà tổ tiên xưa, với các
lễ hội văn hóa truyền thống, nên tôi
rất sung sướng và tự hào. Vì vậy,
bà con chúng tôi mong muốn thời
gian tới cần duy trì và tổ chức giao
lưu quy mô hơn để các xã, thị trấn
trong toàn huyện cùng tham gia,
vừa tạo sân chơi, vừa có cơ hội thi
thố tài năng giữa các đơn vị, nhất
là thế hệ trẻ”.
NDONG BRỪM

HỘI BẢO TRỢ BNN-NTT-TMC TỈNH:

Nhiều hoạt động hỗ trợ bà con Cát Tiên
Trong ngày 13/5, Hội Bảo trợ
Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật
và Trẻ mồ côi (BNN-NTT-TMC)
tỉnh phối hợp cùng Hòa thượng
Thích Thiện Từ, trụ trì chùa Quan
Âm, Quận 12 cùng phật tử; Công
ty Quảng cáo Đất Vàng, quận Phú
Nhuận (thành phố Hồ Chí Minh)
đã trao tặng 160 triệu đồng để
khởi công xây dựng cầu dân sinh
tại Xóm 3, xã Tiên Hoàng (Cát
Tiên). Đồng thời, đoàn đã trao
tặng 100 phần quà, mỗi phần trị
giá 300.000 đồng cho các hộ khó
khăn của xã.

Trong dịp này, Hội phối hợp
cùng Đoàn từ thiện nha sĩ Sài Gòn
tổ chức khám, nhổ, trám răng cho
250 bệnh nhân nghèo trên địa bàn
huyện. Đồng thời, các bác sĩ tặng
20 chiếc xe đạp kèm ống bơm xe,
khóa ghi đông bảo vệ xe cho 20
học sinh nghèo hiếu học của huyện.
Cùng đó, lãnh đạo Hội Bảo trợ
BNN-NTT-TMC Lâm Đồng khảo
sát một trường hợp đặc biệt khó
khăn ở xã Nam Ninh để xóa nhà
tạm, từ nguồn tài trợ của Mạnh
Thường Quân trị giá 50 triệu đồng.
HẢI YẾN

Nhiều học sinh được các nha sĩ chăm sóc răng miệng dịp này.
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Di Linh kỷ niệm 59 năm
Ngày truyền thống
Bộ đội Trường Sơn
Hội Trường Sơn Đường Hồ Chí
Minh huyện Di Linh vừa tổ chức
họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày
truyền thống Bộ đội Trường Sơn
(19/5/1959 - 19/5/2018).
Tại buổi họp mặt, các cựu chiến
binh Trường Sơn ôn lại truyền
thống những năm tháng hào hùng,
“tất cả vì miền Nam ruột thịt”, đã
tham gia Đoàn 559 “xẻ dọc Trường
Sơn đi cứu nước”, lập nên kỳ tích
Đường Hồ Chí Minh huyền thoại;
đồng thời, đánh giá hoạt động của
Hội và bàn giải pháp tiếp tục đẩy
mạnh hoạt động của Hội.
Được biết, trên địa bàn huyện
Di Linh có hàng trăm cựu chiến
binh trước đây đã tham gia bộ
đội Trường Sơn. Hội Trường
Sơn Đường Hồ Chí Minh huyện
Di Linh được thành lập từ năm
2014, hiện có 265 hội viên. Từ
ngày thành lập đến nay, Hội đã có
những hoạt động thiết thực, vận
động hội viên phát huy truyền
thống cách mạng, ra sức khắc
phục khó khăn, giúp đỡ nhau vươn
lên trong cuộc sống và gương mẫu
tham gia mọi phong trào ở địa
phương. Dịp này, UBND huyện
Di Linh đã trao giấy khen những
hội viên đạt thành tích xuất sắc
trong hoạt động của Hội.
XL

Chuẩn bị trồng cây
nhân dịp 128 năm
Ngày sinh Bác Hồ (19/5)
Thực hiện chỉ đạo của UBND
tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn vừa gửi
đến các UBND huyện, thành
phố nội dung triển khai thực hiện
việc trồng cây nhân dịp 128 năm
Ngày sinh Bác Hồ (19/5). Theo
đó, cần chú trọng vị trí trồng đảm
bảo tính ổn định, lâu dài và nâng
cao chất lượng, hiệu quả trồng
cây; chọn chủng loại cây trồng là
cây lớn (chiều cao cây tối thiểu
từ 1m trở lên, đảm bảo quy cách
về đường kính) phù hợp với điều
kiện tự nhiên tại địa phương và
thuộc danh mục các loại cây đã
được UBND tỉnh Lâm Đồng phê
duyệt tại Quyết định số 2309/QĐUBND ngày 25/10/2016. Riêng
đối với các huyện Lạc Dương,
Đơn Dương, Đức Trọng và thành
phố Đà Lạt phải ưu tiên trồng cây
thông ba lá, đồng thời thành phố
Đà Lạt, huyện Lạc Dương ưu tiên
trồng cây Anh đào.
Đối với thành phố Đà Lạt,
chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để tổ chức lễ phát động trồng
rừng, trồng cây phân tán năm
2018 tại Trung tâm Huấn luyện
và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an
tỉnh Lâm Đồng, đường Ankroet,
Phường 7, thành phố Đà Lạt theo
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn
bản số 2518/UBND-LN ngày
27/4/2018. Đối với ba huyện Đạ
Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, tùy
điều kiện thời tiết tại địa phương
để chủ động tổ chức lễ phát động
vào thời điểm thích hợp.
M.ĐẠO
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Trên 51 tỷ đồng đầu tư
hạ tầng giáo dục và y tế
vùng dân tộc thiểu số
Thông tin từ UBND thành phố Bảo Lộc
cho biết, trong giai đoạn 2010 - 2017, thành
phố Bảo Lộc đã đầu tư trên 51 tỷ đồng xây
dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và y tế vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo đó, thành phố đã đầu tư trên 21,57 tỷ
đồng xây dựng mới 21 phòng học, 6 phòng
học bộ môn, 1 khu hiệu bộ; đầu tư nâng cấp
2 phòng học bộ môn, 1 khu hiệu bộ và nhiều
hạng mục công trình hạ từng giáo dục khác
như: sân trường, hàng rào, nhà vệ sinh…
Trong lĩnh vực y tế, thành phố Bảo Lộc đã
đầu tư trên 30 tỷ đồng xây dựng mới 10
trạm y tế xã, phường theo quy chuẩn của Bộ
Y tế, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho
nhân dân nói chung và vùng đồng bào dân
tộc thiểu số nói riêng.
Việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo
dục và y tế trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
giai đoạn 2010 - 2017 đã góp phần nâng
cao dân trí, ổn định dân sinh, tạo tiền đề
cho việc phát triển bền vững kinh tế - xã
LHT
hội của địa phương.

Gần 24 tỷ đồng thu Quỹ Phòng,
chống thiên tai
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm
Đồng vừa được phê duyệt kế hoạch thu
tổng số gần 24 tỷ đồng trong năm 2018.
Trong đó gồm các nguồn thu từ tổ chức
kinh tế hoạch toán độc lập, người lao động
trong doanh nghiệp (gần 15 tỷ đồng); từ
lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên
chức trong cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh, cơ
quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và
người lao động (hơn 9 tỷ đồng).
Thời hạn từ nay đến trước ngày 30/5/2018,
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng
thu 100% số tiền đối với cá nhân và thu tối
thiểu 50% số tiền đối với tổ chức kinh tế hạch
toán độc lập. Đến ngày 30/10/2018 thu hoàn
thành số tiền 50% còn lại.
Các cơ quan chuyên môn và chủ tịch
UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn
chịu trách nhiệm tổ chức thu, nộp đầy đủ,
kịp thời số tiền đóng góp cho Quỹ Phòng,
chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

VŨ VĂN

Mới đăng ký trồng 200 ha rừng
thay thế
Tính đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng
mới có 9 đơn vị đăng ký trồng 200 ha rừng
thay thế, tương ứng 18% kế hoạch trong
năm 2018.
Trước tình hình nói trên, Sở NN&PTNT
Lâm Đồng được giao khẩn trương rà soát,
tổng hợp các diện tích đất trống nhỏ hơn 0,5
ha, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép để
sản xuất nông nghiệp, đất ngập nước tại các
lòng hồ thủy điện, thủy lợi, đất có hiện trạng
rừng thông rải rác dưới 40 cây/ha để xây
dựng hoàn thiện kế hoạch trồng rừng thay
thế năm 2018 đủ diện tích, không phải gia
hạn thời gian chuyển sang năm 2019.
Tùy theo từng địa hình khác nhau, Sở
NN&PTNT Lâm Đồng khuyến cáo các đơn
vị lựa chọn những giống cây trồng rừng
thay thế phù hợp như: nhạc ngựa, dầu, thiên
ngân, sao, thông 3 lá…, nhằm đảm bảo hiệu
quả về kinh tế và môi trường.
Riêng Vườn Quốc gia Cát Tiên được giao
trồng mới hơn 26 ha rừng cây sao đen, thay
thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng
để thi công xây dựng hồ chứa nước Đạ Sị.
MẠC KHẢI

Hiệu quả lồng ghép phát triển lâm nghiệp
và REDD+

V

iệt Nam là một trong 9 quốc
gia đầu tiên được chọn thí
điểm Chương trình UNREDD và cũng là một trong
những nước đầu tiên nhận được phê
duyệt cho Đề xuất sẵn sàng thực thi
REDD+ (giảm phát thải khí nhà kính
thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng;
bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và
quản lý rừng bền vững tài nguyên rừng)
thuộc Quỹ đối tác các-bon trong Lâm
nghiệp (FCPF) của Ngân hàng Thế giới.
Ngày 5/4/2017, Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình quốc gia REDD+ đến
năm 2030 (Quyết định số 419/QĐ-TTg),
với mục tiêu góp phần bảo vệ và nâng
cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng
diện tích và nâng cao chất lượng rừng
trồng; gắn và lồng ghép với việc thực hiện
mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí
nhà kính, bảo vệ và phát triển rừng, tăng
trưởng xanh; thu hút sự hỗ trợ của quốc
tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ cácbon; nâng cao đời sống của người dân và
phát triển bền vững đất nước. Cùng đó,
ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định số 886/QĐ-TTg về
việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát
triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 20162020. Đây là các Chương trình quan trọng
của ngành Lâm nghiệp trong giai đoạn từ
nay đến năm 2020, mục tiêu cơ bản như
nhau: nhằm cụ thể hóa mục tiêu nâng tỷ lệ
che phủ rừng toàn quốc lên 42% vào năm
2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XII, đồng thời tiếp tục thực
hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững.
Tỉnh Lâm Đồng may mắn là địa
phương được chọn triển khai chương
trình UN-REDD cả 2 giai đoạn. Thực
tiễn cho thấy, việc xây dựng năng lực để
thực hiện các chương trình REDD phải
tính đến chương trình của các đối tác
phát triển khác, đặc biệt là đối tác “Hỗ
trợ ngành Lâm nghiệp” (FSSP). FSSP là
chương trình hợp tác của chính phủ và 15
đối tác phát triển nhằm tìm kiếm những
thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ ngành lâm
nghiệp Việt Nam trên cơ sở các chính
sách, chiến lược, ưu tiên và nguyên tắc
thực hiện đồng thuận trong lĩnh vực quản
lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh
học. Đây là hai Chương trình gắn bó chặt
chẽ với nhau về quan điểm, mục tiêu, kế
hoạch hoạt động và điều hành.

Các chỉ tiêu cơ bản đặt ra của
các chương trình là tốc độ tăng
trưởng ngành, độ che phủ, năng
suất và chất lượng rừng trồng;
các chỉ tiêu về bảo vệ rừng; khôi
phục hệ sinh thái rừng bị suy
giảm; dịch vụ môi trường rừng,
giảm phát thải…

Năm 2018, Chương trình UN-REDD (giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái
rừng) ở Lâm Đồng sẽ kết thúc giai đoạn 2. Trong mấy năm gần đây, chủ trương
lồng ghép giữa cơ chế của Chương trình này và Chương trình phát triển lâm
nghiệp được triển khai ngày càng có hiệu quả.

Cung cấp giống cho người dân trồng xen theo hướng tăng trưởng xanh. Ảnh: M.Đ

Trao đổi với ông Lê Văn Trung - Điều
phối viên Chương trình UN-REDD Lâm
Đồng, được biết: Lâm Đồng có 5 giải pháp
cơ bản đã triển khai thực hiện lồng ghép 2
chương trình. Đó là rà soát các quy hoạch
liên quan đến tài nguyên đất đai trên địa bàn
theo hướng giảm phát thải. Chương trình
UN-REDD đã hỗ trợ kinh phí rà soát xong
quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2018-2020
và định hướng đến năm 2030. Giải pháp nữa
là phát triển thể chế quản lý rừng bền vững.
Từ Đề án tái cơ cấu ngành thông qua cơ sở
là các công ty TNHH lâm nghiệp, cụ thể là
3/8 Công ty TNHH Lâm nghiệp: Di Linh,
Bảo Lâm và Đơn Dương. Tại đây, xây dựng
quản lý rừng bền vững để cấp chứng chỉ rừng
FSC do tổ chức GFA của Đức đánh giá. Đó
còn là giải pháp triển khai xây dựng REDD+
cấp cơ sở (SiRAP) với 9 kế hoạch hành động.
Gồm: 2 thôn (Preteing 2, xã Phú Sơn, huyện
Lâm Hà, hơn 4,691 ha và Kala Tơgu, xã Bảo
Thuận, huyện Di Linh hơn 978 ha; mỗi thôn
300 triệu đồng kinh phí); 2 xã (Đạ Nhim huyện
Lạc Dương với hơn 22,057 ha và xã Lộc Phú,
huyện Bảo Lâm với gần 8,435 ha; mỗi xã hơn
1,065 tỷ đồng). Có 5 chủ rừng gồm: Ban Quản
lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Lán Tranh hơn
12,076 ha với gần 1,843 tỷ đồng; BQLRPH
Nam Ban hơn 18,074 ha với gần 2,064 tỷ
đồng; BQLRPH Sê rê pôk gần 39,680 ha với
hơn 2,836 tỷ đồng; BQLRPH Tân Thượng
hơn 3,499 ha với hơn 2,064 tỷ đồng và Công
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai hơn
7,671 ha với hơn 1,527 tỷ đồng. Tại 9 địa bàn
này, các hoạt động ưu tiên là tuyên truyền
nâng cao nhận thức; hỗ trợ về các mặt như:
kỹ thuật, cây giống để trồng lại rừng, dụng
cụ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, tập
huấn canh tác cà phê bền vững…
Thực trạng không chỉ ở Lâm Đồng mà nhiều
địa phương khác đang diễn ra việc lấn chiếm
đất lâm nghiệp để canh tác nông nghiệp, buộc

phải dung hòa 2 lợi ích: bảo vệ môi trường
và xã hội. Ở Lâm Đồng, Chương trình UNREDD đã hỗ trợ Đề án phục hồi rừng trên diện
tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm lâu năm bằng
trồng xen theo hướng tăng trưởng xanh trên
tổng diện tích 241 ha, dự kiến sẽ hoàn thành
tháng 8/2018. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để đúc
kết kinh nghiệm quan trọng, từ đó nhân rộng
mô hình trên nhiều địa bàn khác.
Giải quyết khó khăn trong công tác quản
trị rừng do diện tích rừng rộng, địa hình phức
tạp, lực lượng thực thi mỏng, phương tiện
thiếu… Chương trình UN-REDD đã hỗ trợ
thí điểm hệ thống giám sát gần thời gian thực
hiện, sử dụng ảnh vệ tinh nhằm mục đích phát
hiện biến động lớp phủ thực vật (Terra-i) rất
hữu ích. Lâm Đồng đã triển khai trên toàn
diện tích rừng, đất rừng và đất nông nghiệp
của huyện Di Linh. Bộ dữ liệu do Terra-i thể
hiện các điểm được cảnh báo mất lớp phủ
thực vật với tần suất 16 ngày trong khoảng
thời gian từ tháng 1/2004 đến nay. Mặt khác,
nó xác định các khu vực có nguy cơ mất
rừng cao trong tương lai; đánh giá tác động
của việc phát triển hệ thống giao thông, xây
dựng đường sá và các công trình công cộng;
đánh giá mức độ hiệu quả của các hoạt động
bảo tồn của khu bảo tồn, rừng quốc gia, đưa
ra các dự báo về xu hướng và phân tích diễn
biến tài nguyên rừng v.v…
Về kế hoạch năm 2018 của Chương trình
UN-REDD Lâm Đồng, điều phối viên Lê Văn
Trung cho biết: Tổng kinh phí thực hiện hơn
213.000 USD; sẽ tập trung vào 2 hợp phần là:
Đánh giá kế hoạch cấp cơ sở để tổng kết, tổ
chức nghiệm thu hơn 8.000 ha chi trả sau theo
cơ chế REDD tại 3 BQLRPH Nam Ban, Lán
Tranh và Tân Thượng. Cùng đó, hoàn thiện hỗ
trợ Đề án trồng cây lâm nghiệp và cấp chứng
chỉ rừng FSC cho Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Đơn Dương.
MINH ĐẠO

Phạt gần 360 triệu đồng tàng trữ 16 cá thể động vật rừng trái phép
Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra
quyết định xử phạt hành chính đối với Trần
Hoài Nam, sinh năm 1963, ngụ thôn Đăng
Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng về hành vi cất giữ lâm sản trái
với quy định của Nhà nước, tổng mức tiền
phạt là 357.500.000 đồng.

Trong đó, hành vi cất giữ 8 cá thể Voọc
trà vá chân đen, bị phạt 350.000.000 đồng.
Hành vi cất giữ 8 cá thể Khỉ đuôi lợn, bị phạt
7.500.000 đồng. Đây đều là động vật rừng
nguy cấp, quý hiếm.
Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng
huyện Đức Trọng đã phát hiện tại nhà ông

Trần Hoài Nam đang tàng trữ 16 cá thể Voọc
trà vá chân đen và Khỉ đuôi lợn đã chết. Cơ
quan chức năng đã tiến hành thu giữ, bàn
giao 16 cá thể Voọc trà vá chân đen và Khỉ
đuôi lợn cho Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng để
làm tiêu bản.
TIẾN DÂN

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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Những người gắn bó với công việc cộng đồng
Tham gia công tác khu phố
từ năm 1982 đến nay, trong
đó trên 30 năm là tổ trưởng
và tổ phó dân phố, cả 2 đã có
nhiều đóng góp để khu phố
của mình có bước phát triển
mạnh mẽ như hôm nay.

Đ

ó là ông Nguyễn Văn
Lợi (sinh 1962) và ông
Nguyễn Gia Lợi (sinh
1956), cả 2 là người Đà Lạt và
hiện đang là Tổ trưởng và Tổ phó
của Tổ dân phố 2, Thánh Mẫu,
Phường 7 - một tổ dân phố luôn
là đơn vị dẫn đầu trong phong
trào thi đua tại thành phố Đà Lạt
trong nhiều năm nay.
Là những nông dân của
phường với ý thức vì cộng đồng
chung, cả 2 ông đã tích cực tham
gia công việc của phường từ rất
sớm. Với ông Nguyễn Văn Lợi,
ngay từ năm 1982 sau khi học
xong phổ thông, ông đã tham gia
công tác tại Phường 7, từng là
cán bộ kinh tế cộng đồng, tổ phó
rồi tổ trưởng tổ dân phố trong rất
nhiều năm, đến nay là một trong
những tổ trưởng tổ dân phố xuất
sắc của Phường 7 và của thành
phố Đà Lạt. Còn ông Nguyễn
Gia Lợi, trong suốt 30 năm qua
cũng tham gia công tác của tổ
dân phố, cùng phối hợp với ông
Nguyễn Văn Lợi hình thành
“một cặp đôi” có nhiều đóng góp
cho sự đi lên của tổ dân phố nơi
mình sinh sống.
Công việc chính của tổ dân
phố là gì? “Là đi vận động” ông Nguyễn Văn Lợi đã không
ngần ngừ trả lời. Còn theo ông
Nguyễn Gia Lợi: “Việc chung
chúng tôi như có sẵn trong
máu, thấy những việc cần làm
vì cái chung cho khu phố thì
phải làm ngay”.
Đó là vô số các việc ở cơ sở
mà những người đứng đầu tổ dân
phố mà hai ông phải làm, như vận
động người dân tham gia đời sống
văn hóa ở khu dân cư, trồng thêm
cây xanh, trồng hoa trước nhà và
trong khu phố; thu gom rác thải
trước nhà, bỏ rác đúng giờ để xây
dựng khu phố “xanh - sạch - đẹp”;
vận động mọi người tham gia hội
họp, vận động chung tay cho công
tác từ thiện nhân đạo… Đó còn
là việc tham gia hòa giải những
xung đột trong khu dân cư mình
sinh sống.
Như trong năm 2017 vừa qua,
cả hai ông đã vận động người
dân trong khu phố của mình

Ông Nguyễn Văn Lợi (bên phải) và ông Nguyễn Gia Lợi. Ảnh: GK

(trên 180 hộ dân, 90% trong đó
là giáo dân) cùng đồng lòng đăng
ký khu dân cư không có tệ nạn
xã hội; không vi phạm pháp luật
hình sự, khu phố an toàn không
để cháy nổ…

Cả hai ông đã tích cực
vận động bà con đóng các
loại thuế, quỹ của phường
và thành phố; trong năm
2017 đã vận động được
bà con trong tổ đóng 10,6
triệu đồng các loại quỹ;
trên 4,5 triệu đồng xây
dựng Quỹ Vì người nghèo
của phường.
Hai ông đến nay phối hợp
rất tốt với chi bộ và các đoàn
thể trong phường để xây dựng
phong trào tại tổ dân phố mình;
vận động các thanh thiếu niên
trong tổ tham gia các hoạt động
của phường tổ chức như hội thi
tuyên truyền pháp luật, phòng
chống xâm hại trẻ em, phòng
chống dịch bệnh mùa hè, hội thi
tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị
thành niên, tổ chức sinh hoạt hè
cho học sinh, tổ chức Tết Trung
thu cho trẻ em…
Trung thu năm vừa qua, Đoàn
thanh niên trong khu phố đã vận
động trên 28,6 triệu đồng để phát
quà cho các em học sinh trong
tổ; trao 100 phần quà trị giá trên
4 triệu đồng cho các cháu đang
nằm tại Bệnh viện Nhi trên địa
bàn phường; tặng trên 100 phần
quà trị giá trên 5 triệu đồng cho
đồng bào thôn dân tộc thiểu số xã
Đưng K’Nớ - Lạc Dương.

Bên cạnh thanh niên, các
đoàn thể khác với sự vận động
của hai ông cũng có nhiều hoạt
động. Như Chi hội Người cao
tuổi, Chi hội Chữ thập đỏ của
tổ dân phố giúp đỡ các cụ cao
tuổi ốm đau; giúp các hộ nghèo,
khó khăn trong tổ, thăm và giúp
đỡ người bị hỏa hoạn trong
phường. Hội Phụ nữ của tổ cũng
có nhiều hoạt động tương thân
tương ái, giúp nhau làm kinh
tế, giúp những trường hợp khó
khăn, tích cực tham gia công tác
nhân đạo từ thiện; tham gia bảo
vệ môi trường.
Tổng cộng trong năm 2017,
các đoàn thể, đơn vị trong tổ đã
đóng góp tổng số tiền lên đến
56,4 triệu đồng cùng nhiều quần
áo sách vở cho các hoạt động
nhân đạo. “Khi chúng tôi cùng
các đoàn thể đi vận động, phải
nói hầu hết các gia đình trong tổ
đều hưởng ứng, tự nguyện tham
gia quyên góp rất vui vẻ” - ông
Lợi cho biết.
Hai ông còn vận động người
dân trong tổ của mình tham gia
các hoạt động văn nghệ, thể dục
thể thao của phường, đặc biệt là
các thanh thiếu niên của tổ. Tổ
hiện có một đội bóng đá thiếu nhi
do các em trong tổ thành lập từng
đoạt giải nhì bóng đá phường.
“Ngày xưa kinh tế khó khăn,
cơm chạy từng bữa nên việc
vận động của anh em chúng tôi
gặp nhiều khó khăn, phải thuyết
phục lắm người ta mới đóng góp,
giờ dân trí cao rồi nên việc vận
động mọi người tham gia các
hoạt động của phường cũng dễ
dàng hơn nhiều. Làm việc nghĩa
thì ai ai cũng muốn góp chút ít
công sức mà”.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi,
khi hai người phối hợp cùng
nhau thì việc vận động cũng dễ
hơn. “Chúng tôi đã phối hợp
với nhau suốt bao nhiêu năm
nay, cả hai đều quen việc và biết
cách phối hợp với nhau, ai bận
thì người khác đi. Tâm niệm của
chúng tôi làm công việc này để
phục vụ cộng đồng của mình,
giúp đỡ mọi người, giúp thôn
xóm vừa là trách nhiệm vừa là
niềm vui của mình mà”.
Cũng nói thêm rằng là tổ
trưởng khu phố, mỗi tháng ông
Nguyễn Văn Lợi được ngân sách
hỗ trợ khoảng 900 nghìn đồng,
số tiền này được ông chia đôi
cho ông và cho ông Nguyễn Gia
Lợi - tổ phó. “Có chút ít dùng đổ
xăng, chi phí liên lạc điện thoại
là chính, mình ăn cơm nhà làm
việc chung là chính” - ông cười
Niềm vui của hai ông là thấy
khu phố của mình ngày càng
phát triển, đường phố sạch sẽ, nhà
cửa khang trang, mọi người cùng
chung nhau giữ gìn vệ sinh môi
trường, thôn xóm an ninh trật tự:
“Ở đâu không biết chứ khu phố
tôi giờ dân trí cao rồi, mình làm
công tác vận động cũng dễ vì mọi
người điều biết và đồng tình. Chỉ
cần người dân thấy việc chung và
có người làm đầu tàu thì ai cũng
làm theo thôi mà” - ông Nguyễn
Gia Lợi tươi cười.
Với những đóng góp tích cực
cho cộng đồng khu phố mình
trong nhiều năm nay, hai ông
Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn
Gia Lợi đã được Đà Lạt tuyên
dương tại lễ tổng kết phong trào
thi đua yêu nước năm 2017 của
thành phố.

xây dựng 2 sân phơi có diện tích
1.000 m2/sân.
Tiếp theo, VnSAT Lâm Đồng
hỗ trợ 4 hạng mục cơ sở hạ tầng
cho THT Tổ 18, phường Lộc
Phát và THT xã Lộc Thanh (Bảo
Lộc), bao gồm: nâng cấp 2,8 km
đường vào khu sản xuất cà phê

bền vững thôn Thanh Xuân 2, xã
Lộc Thanh; 1,5 km vào Tổ 18,
phường Lộc Phát; xây dựng 2 nhà
kho diện tích 100-200 m2.
Còn lại THT Tầm Xá, xã Đông
Thanh (Lâm Hà) được hỗ trợ
nâng cấp 3 km đường giao thông
VŨ VĂN
nông thôn loại B.

GIA KHÁNH

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho 5 tổ hợp tác
Theo danh mục đầu tư đợt
1/2018 vừa được phê duyệt, Dự
án VnSAT Lâm Đồng hỗ trợ cơ
sở hạ tầng cho 5 tổ hợp tác (THT)
sản xuất cà phê bền vững trên địa
bàn toàn tỉnh.
Cụ thể, THT Phúc Liên, xã
Liên Hà (Lâm Hà) và THT Đăng

Quang, xã Gung Ré (Di Linh)
được hỗ trợ tất cả 6 hạng mục đầu
tư cơ sở hạ tầng gồm: nâng cấp 2
km đường giao thông nông thôn
loại B vào khu sản xuất cà phê
bền vững thôn Liên Hà 2 và 2,7
km vào thôn Đăng Rách; đầu tư
xây dựng 100-200 m2/nhà kho;
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Điều chỉnh Chiến lược
quốc gia về quản lý
tổng hợp chất thải rắn
Mục tiêu đến năm 2025, ở Việt Nam,
100% tổng lượng chất thải rắn (CTR)
phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề
phải được thu gom, vận chuyển và xử
lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường;
85% CTR nguy hại phát sinh tại các hộ
gia đình, cá nhân phải được thu gom,
vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu
cầu bảo vệ môi trường. Đây là nội dung
Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp
chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt điều chỉnh ngày 7/5/2018 theo
Quyết định 491/QĐ-TTg.
Chiến lược yêu cầu các nhà sản xuất
thiết bị điện tử phải thiết lập và công bố
các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ theo
quy định của pháp luật; người tiêu dùng
có trách nhiệm chuyển các sản phẩm thải
bỏ đến điểm thu hồi hoặc chuyển cho tổ
chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động
thu gom, vận chuyển chất thải để chuyển
đến các điểm thu hồi. Đồng thời, tăng
cường việc tái chế, tái sử dụng chất thải
nguy hại; hạn chế việc cấp phép xử lý
bằng biện pháp chôn lấp, hóa rắn đối với
các loại chất thải nguy hại có khả năng tái
chế, tái sử dụng.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký
và thay thế Quyết định 2149/QĐ-TTg ngày
17/12/2009.
M.ĐẠO

Thị trấn đầu tiên áp dụng ISO
9001:2015

Hoạt động giao dịch tại “một cửa điện tử”.

Thị trấn Lạc Dương hiện có 12 tổ dân
phố với 2.443 hộ, 10.665 nhân khẩu;
trong đó có 1.233 hộ với 5.006 nhân
khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm
50,5% về số hộ và 46,9% về nhân khẩu.
Đây là hai trong 147 xã, thị trấn của tỉnh
đã công bố, áp dụng giải quyết các thủ tục
hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001, và là đơn vị đầu tiên áp dụng ISO
9001:2015.
Năm 2017, thị trấn được đầu tư hơn
1,1 tỷ đồng về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ
thuật, cử 15 lượt cán bộ, công chức tham
gia tập huấn. Tháng 1/2018, chính thức
công bố Hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 với 97 thủ tục hành chính
được áp dụng (đạt 100% thủ tục). Năm
2017 tiếp nhận, giải quyết 8.366 hồ sơ
hành chính; 2 tháng đầu năm 2018 tiếp
nhận, giải quyết 559 hồ sơ; tất cả đều giải
quyết đúng hạn và trước hạn.
Thành công ở thị trấn Lạc Dương là
có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt về cải
cách thủ tục hành chính; năng lực, thái độ
của đội ngũ tiếp nhận, xử lý; ý thức của
khách hàng và thiết bị kỹ thuật đồng bộ.
Dự kiến, đến cuối năm 2018, thị trấn Lạc
Dương sẽ thực hiện chương trình “một
cửa điện tử” mức độ 3.
MINH ĐẠO
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Tin tưởng và kỳ vọng ...
... thông tin đại chúng trước khi diễn ra Hội
nghị, để nhân dân theo dõi và đóng góp ý kiến.
Chưa bao giờ, trên các trang báo, các chương
trình phát thanh, truyền hình ưu tiên cao nhất
cho ý kiến của các nhà nghiên cứu, các tầng
lớp nhân dân về ba vấn đề nêu trên như những
ngày vừa qua. Trong các buổi thảo luận tại Hội
trường, lần đầu báo chí được tham dự, đưa tin
một cách trung thực ý kiến của các đồng chí
Ủy viên Trung ương về từng nội dung với các
góc nhìn phong phú, như nhịp cầu trực tiếp nối
ý Ðảng với lòng dân. Như vậy là trước những
chủ trương, quyết sách lớn của Ðảng, nhân dân
được tiếp cận đa chiều hơn, được tìm hiểu, tham
gia bàn bạc ngay trong quá trình hình thành.
Ba phiên thảo luận tại Hội trường về các đề án
công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương
và bảo hiểm xã hội diễn ra sôi nổi, nghiêm túc
với nhiều ý kiến thẳng thắn, xây dựng, nói đúng
thực trạng, nhất là những yếu kém và nguyên
nhân chủ quan. Mỗi đề án có khoảng gần 150
lượt đại biểu tham gia ý kiến tại thảo luận tổ và
Hội trường. Trong phiên bế mạc, Bộ Chính trị
có báo cáo tiếp thu, giải trình và xin ý kiến Trung
ương một lần nữa để hoàn thiện. Nội dung nào
cũng vậy, qua thảo luận sôi nổi, đa dạng cách
đánh giá, cách nhìn, nên khi thông qua đều rất
tập trung, thống nhất cao về cách đánh giá cũng
như chủ trương, giải pháp thực hiện. Kết quả
bầu bổ sung hai đồng chí vào Ban Bí thư, đạt số
phiếu hơn 96%. Nhiều đồng chí Ủy viên Trung
ương khẳng định, Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương ngày càng dân chủ; các ý kiến thảo
luận được Bộ Chính trị tiếp thu tối đa; giải trình
thỏa đáng những nội dung cần nghiên cứu tiếp.
Có một điều dễ cảm nhận, là không khí tin
tưởng, phấn khởi của Ban Chấp hành Trung
ương thể hiện rõ trong từng buổi làm việc, mà
hiệu ứng chính là kết quả của cuộc đấu tranh
phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt,
không ai có thể đứng ngoài. Một bộ phận không
nhỏ cán bộ suy thoái, trước đây chưa chỉ ra được,
gây bức xúc trong nhân dân, để lại tâm tư đối với
những cán bộ liêm khiết, trong sạch, thì nay đã,
đang bị đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh,
dù bất kể người đó là ai. Ðiều ấy vừa nâng tầm
vị thế của Ðảng, củng cố niềm tin đối với nhân
dân, vừa mang lại sự công bằng, minh bạch và
khích lệ cán bộ làm việc tốt hơn, trách nhiệm hơn.
Bàn việc then chốt của Ðảng,
việc thiết thực của dân
Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khai
mạc Hội nghị, hầu hết các ý kiến thảo luận xoay
quanh câu hỏi mà đồng chí đặt ra về những yếu
kém kéo dài trong công tác cán bộ, để đi tìm
câu trả lời. Nguyên nhân từ đâu, ở khâu nào,
cấp nào, từ đó cố gắng chỉ ra những khâu đột
phá để khắc phục? Thực tế những hạn chế, yếu
kém của công tác cán bộ, tình trạng suy thoái
trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên
đang là một trong những vấn đề nhức nhối hiện
nay. Không ít quy định, chính sách về công tác
cán bộ bị bỏ qua, thậm chí có trường hợp bị thao
túng. Mặc dù gần đây những cán bộ vi phạm, có
cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương
Ðảng, cấp tướng, hay tá đều bị xử lý nghiêm
minh, song dường như vẫn chưa đủ sức ngăn
chặn một cách hiệu quả.
Những ý kiến tâm huyết, trăn trở của Tổng Bí
thư và các đồng chí Ủy viên Trung ương, nhất
là thực trạng nêu trên thôi thúc Hội nghị tìm
đến cùng căn nguyên để có câu trả lời thỏa đáng
cho các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các
cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ sức lãnh đạo đất
nước phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư nhấn
mạnh: “Ðiểm nhấn của nghị quyết lần này là
Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh
giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có
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cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện
qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn
của đội ngũ cán bộ,...”.
Ðánh giá cán bộ phải đúng thực chất, làm
cơ sở cho quy hoạch, đào tạo, luân chuyển,
bố trí sử dụng; khắc phục tình trạng đánh giá
theo kiểu thân hữu, họ hàng, lợi ích nhóm, bè
phái, cục bộ địa phương,... Ðồng thời với đó
là phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, chống
chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy
hoạch, luân chuyển, chạy cho con, cho cháu,
cho người thân có vị trí việc làm nhiều bổng
lộc, nhanh thăng quan tiến chức,... Như thế mới
ngăn chặn được sự tha hóa quyền lực trong bộ
máy cơ quan Ðảng, Nhà nước. Mọi quyền lực
cần được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và
quyền hạn ràng buộc với trách nhiệm; quyền
hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; kiên quyết
hủy bỏ các quyết định sai phạm về công tác
cán bộ và xử lý nghiêm mọi vi phạm.
Nghị quyết lần này đề cập vấn đề then chốt
của công tác xây dựng Ðảng, vừa mang tính
cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, tầm nhìn
xa, trong tiến trình đổi mới của đất nước hàng
thập kỷ sau, cho nên muốn thực hiện tốt, nhìn
thấy kết quả cụ thể, cần có quyết tâm rất lớn, sự
thống nhất rất cao, nói đi đôi với làm từ Trung
ương đến các cấp, các ngành.
Cùng với việc bàn, quyết định vấn đề then
chốt của Ðảng, Hội nghị tập trung thảo luận
kỹ lưỡng, thấu đáo chính sách tiền lương, bảo
hiểm xã hội, đưa ra chủ trương, giải pháp mới,
tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao
năng suất lao động, góp phần bảo đảm an sinh
xã hội. Thấy rõ đây là những vấn đề liên quan
sát sườn đến mọi cán bộ, công chức và người lao
động, cho nên khi bàn về chính sách tiền lương,
Trung ương luôn dựa trên nguyên tắc, trả lương
đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực;
tiền lương phải thật sự là nguồn thu nhập chính
bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và
gia đình họ. Tuy nhiên, cải cách chính sách tiền
lương phải gắn với cải cách hành chính, tinh giản
biên chế bộ máy của hệ thống chính trị và các
đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện
quyết liệt các giải pháp tài chính, ngân sách, bãi
bỏ các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ
ngân sách nhà nước,...
Về bảo hiểm xã hội, đây là lĩnh vực bắt đầu
thực hiện ở nước ta từ năm 1961 và chỉ thật sự
phát triển đầy đủ, phù hợp hơn với nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
thông lệ quốc tế từ năm 1995. Do vậy, Trung
ương xác định đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách
để bảo hiểm xã hội thật sự trở thành một trụ cột
chính của hệ thống an sinh xã hội. Phát triển hệ
thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa
tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên
tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ
và bền vững. Chủ trương là mở rộng diện bao
phủ bảo hiểm xã hội, tiến tới bảo hiểm xã hội
toàn dân trên cơ sở thiết lập hệ thống bảo hiểm
đa tầng, bao gồm các hình thức bắt buộc, tự
nguyện, bảo hiểm hưu trí bổ sung và bảo hiểm
xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà
nước, thu nhập của người dân và các nguồn lực
xã hội khác huy động theo truyền thống tương
thân, tương ái của dân tộc.
Công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo
hiểm xã hội có mối liên hệ mật thiết với nhau, làm
nền tảng cho xã hội ổn định và phát triển. Chính
sách nào cũng vậy, trước hết phải bảo đảm sự
công bằng, minh bạch, phù hợp từng điều kiện cụ
thể và nền tảng đạo đức xã hội sẽ làm nên động
lực mới. Chắc chắn rằng, quyết tâm của Ðảng,
sự đồng thuận cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên
và nhân dân cả nước sẽ tạo nên một khí thế mới,
xung lực mới để hiện thực hóa các vấn đề mà
Hội nghị Trung ương lần này đã bàn.

THÔNG BÁO

Tuyển dụng cán bộ năm 2018
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Địa bàn tỉnh
Lâm Đồng tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2018, cụ thể như sau:
I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Chuyên viên nghiệp vụ (13 chỉ tiêu): 09 Quản lý khách hàng ; 01 Giao dịch
viên; 01 Quản lý rủi ro; 02 Quản trị tín dụng
- Chi nhánh Lâm Đồng: 01 Giao dịch viên
- Chi nhánh Đà Lạt: 06 Quản lý khách hàng; 01 Quản trị tín dụng
- Chi nhánh Bảo Lộc: 03 Quản lý khách hàng; 01 Quản trị tín dụng; 01 Quản
lý rủi ro
2. Nhân viên nghiệp vụ (02 chỉ tiêu): 02 Giao dịch viên
- Chi nhánh Bảo Lộc: 02 Giao dịch viên.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
Xem chi tiết trên website tuyển dụng của BIDV tại địa chỉ http://tuyendung.
bidv.com.vn.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
Qua 03 vòng thi:
- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ;
- Vòng 2: Thi nghiệp vụ và Ngoại ngữ;
- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đăng ký thông tin dự tuyển theo hướng dẫn của BIDV tại website http://
tuyendung.bidv.com.vn.
V. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian: Từ ngày 11/05/2018 đến ngày 27/05/2018
2. Cách thức: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.
bidv.com.vn.
Thông báo tuyển dụng của BIDV được đăng trên website http://tuyendung.
bidv.com.vn, http://vietnamworks.com, http://careerbuilder.vn từ ngày
28/04/2018 và trên báo Lao Động, Thanh Niên, Sài Gòn Giải Phóng và các báo
địa phương (nơi đơn vị của BIDV có nhu cầu tuyển dụng).
* Ghi chú:
- Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: Số báo danh ứng viên, lịch thi, địa
điểm thi, kết quả thi tuyển... sẽ được đăng tải trên website tuyển dụng của BIDV
tại địa chỉ http://tuyendung.bidv.com.vn và được gửi tới email của thí sinh đủ
điều kiện dự thi các vòng.
- Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ.
- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ.
Trường hợp BIDV phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung
thực, kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
Trân trọng thông báo!

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt đang có kế hoạch lựa chọn
nhà thầu mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018.
Kính mời nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu gói thầu: Cung cấp công cụ hỗ trợ
cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018 của Ban Chỉ huy Quân sự thành
phố Đà Lạt. Các thông tin liên quan đến gói thầu, nhà thầu có thể tìm hiểu
thêm tại Ban Hậu cần - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt.
- Địa chỉ: số 01 Lê Hồng Phong, Phường 4, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 0263.3822421
Nộp hồ sơ đề xuất:
+ Thời điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: 8 giờ 30 ngày 15 tháng 5
năm 2018.
+ Thời điểm nộp hồ sơ đề xuất: 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm
2018.
+ Địa điểm: Ban Hậu cần - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt. Số
01 Lê Hồng Phong, Phường 4, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Chân thành cảm ơn nhà thầu đã quan tâm gói thầu của chúng tôi!

Theo Báo Nhân Dân
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