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Hướng đến sự hợp tác chặt chẽ để duy trì bền vững đường bay
Hội nghị phát triển đường bay quốc tế
Bangkok - Đà Lạt và ngược lại, được UBND
tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại Đà Lạt ngày
15/5/2018, với mục đích tăng cường thu
hút khách du lịch quốc tế đến từ Thái Lan
và người dân các địa phương Đà Lạt - Lâm
Đồng và vùng lân cận đi du lịch Thái Lan,
góp phần duy trì và phát triển đường bay

quốc tế Bangkok - Đà Lạt và ngược lại.
Hội nghị do ông Phạm S - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Lưu Trường
An - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công
ty CP Hàng không ThaiVietjet đồng chủ trì;
thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu là
lãnh đạo các doanh nghiệp lữ hành, doanh
nghiệp du lịch của Lâm Đồng và các tỉnh

Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa; các
doanh nghiệp đến từ Thái Lan; lãnh đạo các
sở, ngành, các địa phương, Cảng Hàng không
Liên Khương và Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng.
Trong bài phát biểu chào mừng, ông Phạm
S nhấn mạnh: Lâm Đồng không ngừng nỗ
lực, từng bước đa dạng hóa sản phẩm dịch
XEM TIẾP TRANG 8
vụ - du lịch;...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Đạo đức cách mạng của người đảng viên là
bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết
làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng,
làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên
phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân
dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết
chống lại chủ nghĩa cá nhân.
(ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 12/1958, T. 9, TR. 285, 286, 288, 290)

Tín hiệu vui trong việc hiện đại hóa
nền hành chính công ở Bảo Lâm

Lan tỏa nhiều mô hình
học tập và làm theo Bác
ở Đức Trọng
Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
trên địa bàn huyện Đức Trọng đã xuất
hiện nhiều mô hình hay, cách làm
hiệu quả có sức lan tỏa sâu rộng.
TRANG 2

Tăng cường công tác
phòng chống tác hại
của thuốc lá
TRANG 5

KINH TẾ

Dâu tây ngoại với quy trình
hữu cơ ở Đà Lạt
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Bộ phận một cửa ở Bảo Lâm luôn phát huy được hiệu quả. Ảnh: H.Y

TRANG 6

Chương trình Nhãn hiệu xanh Đà Lạt
Triển khai từ năm 2004, đi cùng với
các kỳ Lễ hội Hoa Đà Lạt, chương
trình Nhãn hiệu xanh - của TP Đà Lạt đến
nay đã thu hút gần 2.000 cơ sở đăng ký
tham gia qua 9 lần phát động. Đối tượng
tham gia là tất cả các cơ sở kinh doanh dịch
vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ văn hóa,
các khu điểm tham quan du lịch đóng trên
địa bàn TP Đà Lạt.
TRANG 5

Nỗ lực trồng rừng của Ban Quản lý rừng
Lâm Viên và những bất cập cần khắc phục

Công ty Cổ phần Thủy điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
với các hoạt động xã hội
trên địa bàn
TRANG 4

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Tám năm chưa giải tỏa
được một thửa đất?
TRANG 7

TRANG 7
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Lan tỏa nhiều mô hình học tập và làm theo Bác ở Đức Trọng
Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền
Xác định việc quán triệt, triển
khai thực hiện Chỉ thị số 05 của
Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan
trọng, thời gian qua, trên cơ sở các
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của
Trung ương, của tỉnh, Ban Thường
vụ Huyện ủy Đức Trọng đã kịp
thời ban hành kế hoạch triển khai
thực hiện với những nội dung cụ
thể, phù hợp với thực tiễn tại địa
phương. Việc tổ chức quán triệt
Chỉ thị, các chuyên đề cũng được
triển khai nghiêm túc. Đồng thời,
chỉ đạo các địa phương, cơ quan,
đơn vị tuyên truyền sâu rộng qua
các thông tin đại chúng, các buổi
sinh hoạt định kỳ, qua đó tiếp tục
làm cho cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức và nhân dân nhận
thức ngày càng sâu sắc những nội
dung cơ bản và giá trị to lớn của
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
thành công việc tự giác, thường
xuyên, trước hết là người đứng
đầu của các cơ quan, đơn vị, của
cán bộ, đảng viên… Từng bước
tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu
rộng về ý thức tự giác, tu dưỡng,
rèn luyện và làm theo Bác trong
từng cơ quan, đơn vị; xây dựng
người cán bộ, công chức có tinh
thần trách nhiệm, có năng lực công
tác, sâu sát với thực tiễn cơ sở.
Xuất hiện nhiều
mô hình hay,
cách làm hiệu quả
Theo ông Hoàng Ngọc Phúc TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng,
trong quá trình triển khai thực hiện
Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện
ủy đã chỉ đạo mỗi tổ chức cơ sở

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Đức Trọng đã xuất hiện nhiều mô
hình hay, cách làm hiệu quả có sức lan tỏa sâu rộng.
đảng phải xây dựng ít nhất từ 1 mô
hình học tập và làm theo Bác; riêng
Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng
từ 3 mô hình trở lên; chỉ đạo các tổ
chức đảng, chính quyền, Mặt trận,
các ban, ngành, đoàn thể rà soát,
bổ sung chuẩn mực theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
gắn với thực hiện nhiệm vụ chính
trị của từng ngành, địa phương,
cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện
nghị quyết đại hội Đảng các cấp,
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,
khóa XII và các phong trào thi đua
yêu nước.
Qua đó, đã xuất hiện nhiều
phong trào có sức lan tỏa sâu rộng
xuống tận các thôn, tổ dân phố
như: Phong trào toàn dân chung
sức xây dựng nông thôn mới, văn
minh đô thị; phong trào toàn dân
xây dựng đời sống văn hóa; phong
trào thi đua học tốt, dạy tốt; phong
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo
vệ môi trường, xây dựng đường
làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp…
đã tạo được nhiều chuyển biến
tích cực trong nhận thức và hành
động của đại đa số nhân dân trong
huyện.
Ngoài việc duy trì tốt các mô
hình hay, cách làm hiệu quả trong
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh đã
được xây dựng từ trước như: Tiếng
kẻng an ninh; chào cờ đầu tháng
ở các thôn, tổ dân phố; các phong
trào của mặt trận, các đoàn thể giúp
nhau phát triển kinh tế gia đình;
một số, địa phương, đơn vị trong
huyện đã xây dựng được nhiều mô
hình mới. Cụ thể, về tập thể có thể

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
chị Nguyễn Thị Chín (xã Ninh Loan) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng
sang sản xuất rau màu, thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Chín đang chăm sóc cây cà chua. Ảnh: N.Minh

kể đến Hội Phụ nữ huyện vận động
cán bộ, hội viên đóng góp 70 triệu
đồng hỗ trợ làm đường bê tông tại
thôn Khăm prông (Tà Năng); thị
trấn Liên Nghĩa với các mô hình
“Phát triển làng nghề trồng nấm”;
“Tổ dân phố không có tội phạm
và tệ nạn xã hội”; “Tổ xoay vòng
góp vốn hỗ trợ chị em phụ nữ phát
triển kinh tế gia đình”; mô hình

“Xóa đói giảm nghèo trong nội
bộ” của Chi hội Cựu chiến binh
Tổ 7 và 9 (thị trấn Liên Nghĩa);
“Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh”
của Hội Người cao tuổi thị trấn
Liên Nghĩa. Ngoài ra, còn có một
số mô hình tiêu biểu khác có thể
kể đến như: “Tổ hợp tác Lộc Phát”
(xã Phú Hội), gồm 10 thành viên
chuyên trồng rau cải xoong, nấm

bào ngư mang lại hiệu quả kinh tế
cao, đạt lợi nhuận trung bình trên
1 tỷ đồng/năm; mô hình “Tổ hợp
tác trồng rau sạch xã Tân Thành”
mang lại thu nhập ổn định cho các
thành viên; mô hình “Canh tác rau
thủy canh” của Trang trại Phong
Thúy; Hợp tác xã Tiến Huy (Hiệp
An) liên kết giữa các hợp tác xã
và các hộ nông dân sản xuất rau,
củ, quả ứng dụng công nghệ cao,
bao tiêu sản phẩm, đạt hiệu quả
kinh tế cao…
Về cá nhân, thời gian qua cũng
đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu
biểu trên các lĩnh vực. Đó là chị
Nguyễn Thị Chín ở xã vùng xa
Ninh Loan đã mạnh dạn chuyển
đổi cơ cấu cây trồng sang sản xuất
rau màu, thu nhập gần 1 tỷ đồng/
năm; đoàn viên thanh niên Nguyễn
Hữu Bình (xã Phú Hội) với mô
hình “Phát triển sản xuất nông
nghiệp, trồng rau, hoa thương
phẩm” mang lại hiệu quả kinh tế
cao, được nhận giải thưởng Lương
Định Của dành cho nhà nông trẻ;
mô hình “Nuôi bò sữa bằng âm
nhạc” của anh Phạm Hiến (xã
Hiệp Thạnh) thu nhập hơn nửa tỷ
đồng/năm…
Có thể nói, sau 2 năm thực hiện
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những
mô hình tập thể, cá nhân điển hình
tiên tiến trên đã góp phần quan
trọng để huyện Đức Trọng thực
hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho nhân
dân tại địa phương. Đây là tiền
đề vững chắc để Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân các dân tộc
trong huyện tiếp tục thực hiện
có hiệu quả việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trong những
năm tiếp theo. NHẬT MINH

Các địa phương sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
* Sáng ngày 15/5, Thành ủy Đà
Lạt đã tổ chức sơ kết 2 năm thực
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”.
Sau hai năm triển khai thực hiện
Chỉ thị, cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân đều xác định
rõ đây là một trong những nhiệm
vụ chính trị trọng tâm của mọi cơ
quan, đơn vị, là giải pháp hữu hiệu
góp phần xây dựng Đảng trong
sạch, xây dựng địa phương, cơ
quan, đơn vị vững mạnh. Cụ thể,
sau hai năm thực hiện Chỉ thị, trên
địa bàn thành phố đã xuất hiện
nhiều mô hình, gương điển hình
tiên tiến. Trong đó, có 16 mô hình
tiêu biểu như: Mô hình lồng ghép
nội dung học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh vào các môn học kể cả
môn tự nhiên; Mô hình “Nâng cao
ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính; thi đua tiếp
dân giỏi; làm tốt công tác cấp phát
CMND cho đồng bào DTTS trên
địa bàn thành phố Đà Lạt đảm bảo

đúng nguyên tắc và rút ngắn thời
gian” của Công an thành phố; Mô
hình “Nông dân thi đua sản xuất,
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau
làm giàu và giảm nghèo bền vững”
của Hội Nông dân…
Tại hội nghị, các điển hình tiên
tiến đã cùng giao lưu để chia sẻ
kinh nghiệm với nhau trong việc
học tập và làm theo Bác. Đồng
thời, có 11 tập thể, 17 cá nhân là
điển hình tiên tiến trong 2 năm thực
hiện Chỉ thị 05 được khen thưởng
tại hội nghị.
* Ngày 15/5, Huyện ủy Đam
Rông đã tổ chức sơ kết 2 năm thực
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và
biểu dương, khen thưởng gương
điển hình tiên tiến trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
Trong quá trình thực hiện Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy
Đam Rông đã xác định mục tiêu
xây dựng bộ máy liêm khiết là
trọng tâm; cán bộ chủ chốt dành
thời gian làm việc trực tiếp tại khu
dân cư để thăm nắm tình hình;
đồng thời, trao đổi, đối thoại trực

tiếp, giải quyết những vấn đề khó
khăn, bức xúc trong nhân dân ngay
tại địa bàn.
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05,
tại Đam Rông đã xuất hiện thêm
nhiều mô hình tiên tiến như: hiến
đất làm đường, xây trường học;
xây dựng nông thôn mới; các mô
hình trong phát triển kinh tế. Đặc
biệt, mô hình xây dựng tác phong
công tác của người đứng đầu, gần
dân, sát dân, bám sát thực tiễn cơ
sở đang được lan tỏa rộng rãi trong
các cấp, các ngành, các địa phương
trên địa bàn huyện.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, hội nghị đã chỉ ra một số tồn
tại hạn chế cần khắc phục trong
triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên
địa bàn huyện. Để thực hiện hiệu
quả Chỉ thị 05 trong thời gian đến,
Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra
một số giải pháp cụ thể, đó là: gắn
việc học tập và làm theo Bác với
thực hiện Nghị quyết Trung ương
4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị
được giao; đồng thời, triển khai cho
cán bộ, đảng viên đăng ký học tập

và làm theo hằng năm sát hợp với
chức năng, nhiệm vụ và tình hình
thực tế của đơn vị.
Dịp này, Huyện ủy Đam Rông
đã biểu dương, khen thưởng 8 tập
thể, 9 cá nhân là điển hình tiêu biểu
trong việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
* Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng
ngày 15/5, Huyện ủy Bảo Lâm đã
làm Lễ báo công dâng Bác kết quả
2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ
Chính trị và biểu dương gương điển
hình tiên tiến trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh.
Sau 2 năm triển khai thực hiện
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban
Thường vụ huyện Bảo Lâm đã
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện Chỉ thị 05 đến cán bộ chủ chốt
và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng,
MTTQ và các đoàn thể chính trị,
xã hội triển khai quán triệt các văn
bản về học tập và làm theo Bác.
Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện
ủy Bảo Lâm đều xây dựng và thực

hiện các chuyên đề riêng cho từng
năm. Việc thực hiện các chuyên đề
hàng năm với nhiều nội dung phong
phú đã giúp nâng cao nhận thức của
cán bộ, đảng viên và nhân dân về
việc học tập và làm theo Bác. Các
tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các
đoàn thể đều đưa nội dung học tập
và làm theo Bác thành nội dung
quan trọng trong chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp và gắn với việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan,
đơn vị; đưa nội dung tư tưởng, đạo
đức và phong cách Hồ Chí Minh
vào giảng dạy trong các trường phổ
thông và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
trong hệ thống chính trị.
Sau 2 năm triển khai Chỉ thị 05,
nhiều mô hình hay và cách làm
hiệu quả đã được phát hiện và có
sức lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các
lĩnh vực. Dịp này, có 45 tập thể và
85 cá nhân đã được tuyên dương,
khen thưởng vì có thành tích xuất
sắc trong việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức và phong cách
Hồ Chí Minh.
N.NGÀ - L.TUẤN - Đ.ANH
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Dâu tây ngoại với quy trình hữu cơ ở Đà Lạt
Tưới phân nhỏ giọt
chế biến từ vỏ trứng gà,
sữa tươi…
Sau dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay,
theo giới thiệu của anh Nguyễn
Đức Bình, Chủ tịch Hội Nông dân
xã Xuân Thọ, Đà Lạt, phóng viên
tìm đến vườn dâu tây GAUBU
sản xuất theo hướng hữu cơ, tọa
lạc bên đường nhựa lớn thuộc địa
phận thôn Lộc Quý của xã này.
Người chủ vườn đón phóng viên
đã hẹn là chàng trai có tên Đặng
Trung Tuyên, 27 tuổi - một kỹ sư
hóa học trở về nơi sinh ra và lớn
lên để xây dựng thương hiệu dâu
GAUBU của mình. Đưa thẳng
phóng viên xuống vườn dâu theo
cung đường bê tông mới tinh, chiều
rộng khoảng 3 m, cách mặt đường
nhựa khoảng 100 m, Tuyên nói:
“Đường bê tông này đầu tư khoảng
45 triệu đồng, xe du lịch 9 chỗ ngồi
khá thuận lợi khi đưa khách xuống
tận vườn tham quan. Trong thời
gian 1 tuần trước và sau ngày 30/4,
mỗi ngày vườn dâu GAUBU tiếp
đón từ 80-100 khách tham quan.
Lượng dâu tây thu hoạch bán ra
30-40 kg/ngày…”. Theo đó, vì lần
đầu tiên vườn dâu GAUBU khai
trương hoạt động du lịch vườn,
nên số lượng khách tiếp đón vừa
nêu cũng đã đạt yêu cầu đặt ra.
Tính đến giữa tháng 5/2018, vườn
dâu GAUBU đã bước vào thời kỳ
kinh doanh khoảng 70 ngày với
toàn bộ diện tích nhà kính 560 m2.
Trước đó là hơn 90 ngày thực hành
các công đoạn xuống giống dâu
Newzealand, trồng, chăm sóc, nhân
giống và thu hoạch.
Bước vào trong vườn dâu
GAUBU, ghi nhận dây chuyền
thiết bị tưới nước nhỏ giọt, quạt
điều hòa nhiệt độ vận hành đồng
bộ, khép kín, lắp đặt theo từng
khu vực chức năng trong nhà kính
bằng khung sắt, mái lợp ni lông
theo hình vòng cung, vách thưng
bằng lưới đón gió thông thoáng.
Thống kê các nguồn vốn đầu tư
xây dựng vườn dâu GAUBU của
chủ nhân Đặng Trung Tuyên gồm:
25 triệu đồng san gạt mặt bằng,
mua đất về đổ đắp cao lên một lớp
khoảng 1m so với lớp đất cũ; 100
triệu đồng xây dựng hoàn thành
nhà kính; 250 triệu đồng lắp đặt
hệ thống tưới nước kết hợp với
bón phân nhỏ giọt và hệ thống

Dạy học thêm nhiều năm mới tích lũy một phần vốn đầu tư trồng dâu tây nhà kính ngoài vườn, kỹ
sư trẻ Đặng Trung Tuyên ở xã Xuân Thọ, Đà Lạt bước đầu khép kín quy trình canh tác theo hướng
hữu cơ, thu hút khách du lịch tham quan trải nghiệm và khách nhà nông địa phương trao đổi
kinh nghiệm, giúp nhau chuyển đổi luân canh cây trồng, từ đó tăng giá trị kinh tế cao hơn trước
gấp nhiều lần.

Kỹ sư trẻ
Đặng Trung Tuyên
trong vườn
dâu tây GAUBU
ở thôn Lộc Quý,
xã Xuân Thọ,
Đà Lạt.
Ảnh: V.Việt

quạt gió; 25 triệu đồng nguyên
liệu giá thể xơ dừa, phân bò, phân
dê; 20 triệu đồng cây giống dâu
Newzealand cấy mô; 30 triệu đồng
lưới đen, màng phủ nông nghiệp,
máng nhựa đựng giá thể; 50 triệu
đồng khoan giếng sâu 30 m…
Tổng cộng hơn 500 triệu đồng
nguồn vốn để hoàn thành đầu tư
và đưa vào sản xuất do chủ nhân
Đặng Trung Tuyên tích lũy sau
nhiều năm dạy kèm 3 môn Toán,
Lý, Hóa ngoài giờ cho học sinh
cấp trung học phổ thông ở khu vực
các xã Xuân Thọ, Xuân Trường,
Trạm Hành, các Phường 10, 11…
thuộc thành phố Đà Lạt.

Dâu tây Đà Lạt,
tiêu chuẩn GlobalGAP
Bên cạnh giá thể tự phối trộn,
chủ nhân Đặng Trung Tuyên còn tự
chế biến phân hữu cơ tại chỗ bằng
nguyên liệu vỏ trứng gà xay nhỏ
và sữa bò tươi loại 2, loại 3 ủ với
men sinh học khoảng 1 tuần đem ra
hòa tan với nước bơm lên từ giếng
ngầm, phân phối tưới nhỏ giọt đến
từng gốc cây dâu tây. Sau chừng
30 ngày chăm sóc, mỗi cây giống
dâu sẽ phát triển thành từng bụi
cây, trong đó có cây ngó (cây con

mọc ra từ gốc cây mẹ) sẽ được tách
ra để nhân rộng trồng dặm thêm
cho đảm bảo mật độ quy định. Cứ
vậy, theo chu kỳ khoảng 15 tháng
sinh trưởng và liên tục cho trái thu
hoạch vừa xong sẽ tiến hành xuống
giống trồng lứa cây mới. Kết quả
ban đầu ở 560 m2 diện tích vườn
dâu GAUBU nhà kính cho thấy:
Sau 3 tháng xuống giống trồng,
chia đều trung bình mỗi ngày thu
hoạch 5 kg dâu, nhân với giá bán tại
vườn 240.000 đồng/kg, thành tiền
1,24 triệu đồng. Tiếp tục nhân với
30 ngày đạt doanh thu 37,2 triệu
đồng. Mỗi năm thu hoạch 10 tháng
với tổng doanh thu 372 triệu đồng.
Như vậy, tính sơ bộ mỗi năm trừ
mọi chi phí đầu tư, công lao động
khoảng 100 triệu đồng, còn lại thực
lãi 272 triệu đồng/560 m2 vườn dâu
tây GAUBU.
Từ những kinh nghiệm trồng dâu
tây theo hướng hữu cơ ‘đầu tay”
thành công của mình, chủ nhân
vườn dâu GAUBU chia sẻ 3 giai
đoạn canh tác với 3 quy trình đúc
kết hữu hiệu nhất. Cụ thể giai đoạn
20 ngày xuống giống cây con, hòa
tan 200 lít nước với 120 g phân
(70% hữu cơ, 30% vô cơ) tưới nhỏ
giọt 3 lần/ngày, mỗi lần káo dài 2-3

phút. Giai đoạn ra hoa, đậu trái (từ
20-90 ngày), hòa tan 80% phân hữu
cơ và 20% phân vô cơ bơm tưới
nhỏ giọt 4 lần/ngày. Giai đoạn thu
hoạch (từ 90 ngày trở đi), hòa tan
400 lít nước với 150 g phân (tỷ lệ
90% hữu cơ, 10% vô cơ), tưới nhỏ
giọt 5 lần/ngày, mỗi lần tưới kéo
dài từ 4-5 phút. Đáng nói ở cả 3
giai đoạn chăm sóc, vườn dâu tây
GAUBU hoàn toàn không sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật, bởi vậy khi
trái chín không cần phải có thời
gian cách ly trước khi khách tham
quan đến thu hái, ăn tươi tại chỗ.
“Qua lấy mẫu đất, mẫu nước ở
vườn dâu GAUBU tại thôn Lộc
Quý, xã Xuân Thọ, Đà Lạt đưa
đi phân tích đều đạt chất lượng
sản xuất dâu tây theo tiêu chuẩn
GlobalGAP. Và với khí hậu ôn hòa
của Đà Lạt thì trái dâu tây sản xuất
luôn có hương vị thơm ngon, hình
dáng bóng mượt, màu sắc đỏ tươi,
mang lợi thế cạnh tranh so với dâu
tây trồng ở các vùng đất khác. Dự
kiến từ nay đến cuối năm 2018,
vườn dâu GAUBU tiếp tục mở
rộng diện tích liên canh nhà kính
theo hướng hữu cơ thêm 500 m2
nữa…”, chủ nhân trẻ Đặng Trung
Tuyên cho biết.
VĂN VIỆT

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho người nộp thuế
Ngày 15/5, Cục Thuế Lâm Đồng
họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của
Chính phủ về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc
gia năm 2017, định hướng đến năm
2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của
Chính phủ về hỗ trợ và phát triển
doanh nghiệp đến năm 2020, với
các nội dung: công tác cải cách hành
chính; nội dung đánh giá chỉ số quản
lý thuế và phản ánh, đề xuất, thảo
luận những khó khăn, vướng mắc
trong thực hiện Nghị quyết 19.

Theo yêu cầu của Nghị quyết 19,
trách nhiệm và mục tiêu của ngành
thuế, là: Đơn giản hóa, điện tử hóa
thủ tục, rút ngắn thời gian nộp thuế
(thu nhập doanh nghiệp); thực hiện
ứng dụng công nghệ thông tin tối
thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai,
nộp thuế, hoàn thuế đối với doanh
nghiệp; công khai cơ sở dữ liệu về
hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ
hoàn thuế được kiểm tra và 100%
hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế
được giải quyết đúng thời gian quy
định của pháp luật; cụ thể hóa chủ
trương định hướng quản lý thuế theo
mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ

pháp luật của người nộp thuế, xác
định tính hợp lệ của giao dịch kinh tế
dựa trên cơ sở giao dịch tiền hàng…
Trong quý II/2018, ngành thuế
Lâm Đồng tăng cường công tác
tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho
người nộp thuế; tiến hành hiện đại
hóa nền hành chính; cải cách tài
chính công; cải cách thể chế theo
lộ trình… Cụ thể, niêm yết 2 thủ
tục hành chính về Khai quyết toán
thuế TNDN tại Cục Thuế và các chi
cục thuế; phối hợp thực hiện công
tác quản lý thuế với MTTQVN và
các ngành góp phần đẩy mạnh công
tác vận động nhân dân, người nộp

thuế thực hiện nghiêm túc nghĩa
vụ với Nhà nước; tổ chức “Tuần lễ
hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017”,
với 19 hội nghị đối thoại, thu hút
hơn 1.790 lượt người nộp thuế
tham dự và thực hiện bảng khảo
sát, đánh giá về hoạt động công tác
thuế; đánh giá xếp hạng văn phòng
Cục Thuế và 12 chi cục thuế; tuyên
truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử
dụng dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3 và 4, ứng dụng công nghệ
thông tin vào công tác quản lý thuế,
góp phần cùng toàn tỉnh theo kịp
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…
PHẠM LÊ
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Tiết kiệm tối thiểu
10% dự toán
chi thường xuyên
Triển khai chương trình
hành động về thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí năm
2018, UBND tỉnh Lâm Đồng
chỉ đạo chính quyền các cấp,
sở, ngành và tổ chức, đơn
vị tiết kiệm tối thiểu 10%
kinh phí chi thường xuyên.
Trong đó phấn đấu tiết kiệm
15% dự toán được duyệt
đối với các khoản chi hội
nghị, hội thảo, tọa đàm, lễ
kỷ niệm, lễ hội; hạn chế bố
trí kinh phí đi nghiên cứu,
khảo sát nước ngoài.
Với kinh phí cho các hoạt
động nghiên cứu khoa học
chuyển từ bố trí kinh phí
thường xuyên sang phương
thức nhà nước đặt hàng, giao
nhiệm vụ đạt trên 60% tổng
số các đề tài được phê duyệt.
Phấn đấu huy động các
nguồn lực xã hội đầu tư phát
triển trường chất lượng cao
ở tất cả các cấp học đạt 23%.
Riêng 100% trường dạy
nghề được giao tự chủ tài
chính. Về lĩnh vực y tế đến
cuối năm 2018 sẽ đạt 33%
tổng kinh phí đầu tư từ các
nguồn lực xã hội. Ưu tiên bố
trí các nguồn lực đối với các
chương trình, dự án thực sự
cần thiết, hiệu quả. Phấn đấu
đến năm 2021 có 10% đơn
vị sự nghiệp công lập được
tự chủ tài chính…
MẠC KHẢI

Doanh nghiệp tư nhân
có thể vay vốn ODA
Trong dự thảo Nghị định
về quản lý sử dụng vốn hỗ
trợ phát triển chính thức
ODA và vốn vay ưu đãi
đang được Bộ Kế hoạch &
Đầu tư lấy ý kiến, cơ quan
này đề xuất khu vực tư nhân
được tiếp cận và sử dụng vốn
ODA, vốn vay ưu đãi từ các
nhà tài trợ nước ngoài.
Theo đó, doanh nghiệp tư
nhân có thể tiếp cận và sử
dụng vốn ODA, vốn vay ưu
đãi trong khuôn khổ hạn mức
tín dụng cho vay đến tổ chức
tài chính, tín dụng trong nước
để thực hiện các hoạt động
phù hợp với điều ước quốc
tế, thỏa thuận về vốn ODA,
vốn vay ưu đãi và tuân thủ
quy trình cho vay của tổ chức
tài chính, tín dụng. Doanh
nghiệp tư nhân tham gia
với tư cách một bên góp
vốn trong các dự án đầu tư
theo hình thức đối tác công
tư (PPP) có sử dụng vốn
ODA, vốn vay ưu đãi làm
vốn đầu tư của Nhà nước;
cũng như vay lại vốn ODA
qua hệ thống ngân hàng
thương mại theo phương
thức ngân hàng thương mại
chịu rủi ro tín dụng.
D.THƯƠNG
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LÂM ĐỒNG: 29% cư dân

tập luyện một môn thể thao
Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Lâm Đồng cho biết, tỷ lệ người chọn
một môn thể thao để luyện tập thường
xuyên tại Lâm Đồng là 29% dân số.
Tỷ lệ này của Lâm Đồng thấp hơn
con số chung của cả nước là 32%. Bà
Nguyên cho hay, ngành thể thao đang
tích cực vận động cư dân rèn luyện
thể chất cũng như vận động các doanh
nghiệp lắp đặt các thiết bị thể thao
ngoài trời nơi công cộng để người dân
dễ tiếp cận, nâng cao tỷ lệ người tập
thể thao, nâng cao chất lượng sống của
cư dân. 
D.Q

Di Linh chỉ mới có 50%
số xã đạt chuẩn
nông thôn mới
Tại thời điểm cuối năm 2017, huyện
Di Linh có thêm 2 xã là Tân Nghĩa và
Hòa Nam được UBND tỉnh công nhận
đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).
Như vậy, huyện Di Linh hiện nay đã
có 9 xã đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM
là Tân Châu, Gia Hiệp, Hòa Bắc,
Gung Ré, Đinh Lạc, Hòa Ninh, Hòa
Trung, Hòa Nam và Tân Nghĩa.
Là một địa bàn rộng và dân cư đông,
huyện Di Linh có tới 18 xã, 1 thị trấn.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực,
nhưng đến thời điểm hiện nay, huyện
Di Linh chỉ mới có 50% số xã đã đạt
chuẩn xã NTM. Như vậy, để đạt mục
tiêu đến cuối năm 2020, Di Linh phấn
đấu đạt huyện NTM là điều không
phải giản đơn. Do đó, huyện đã xây
dựng và điều chỉnh, bổ sung đề án và
kế hoạch xây dựng NTM từ nay đến
năm 2020. Bên cạnh việc tiếp tục kêu
gọi và đầu tư mọi nguồn lực để nâng
cao chất lượng các tiêu chí của các xã
đã đạt chuẩn NTM, huyện Di Linh tập
trung đầu tư xây dựng NTM tại 9 xã
còn lại chưa đạt chuẩn NTM. Trong số
9 xã chưa đạt chuẩn NTM có 2 xã đã
đạt 16 - 18 tiêu chí và 7 xã chỉ mới đạt
11 - 14 tiêu chí NTM. 
X.L

ĐAM RÔNG: Tăng cường

thực hiện các dịch vụ hành
chính công qua bưu điện
Từ đầu năm 2018 đến nay, Bưu
điện huyện Đam Rông đã tăng cường
công tác thực hiện các dịch vụ hành
chính công. Qua đó, đã tiếp nhận và
chuyển phát 349 hồ sơ bảo hiểm xã hội
(BHXH) tại một cửa BHXH huyện;
tiếp nhận và chuyển phát 116 chứng
minh nhân dân tại Công an huyện; tiếp
nhận và chuyển trả kết quả thi giấy
phép lái xe cấp mới với 165 trường
hợp; chuyển phát 20 hồ sơ đăng ký
quyền sử dụng đất; tiếp nhận và chuyển
trả kết quả 5 hồ sơ đăng ký phiếu lý
lịch tư pháp. Nhờ vậy, đã góp phần
giảm tải công việc cho các cơ quan
hành chính, tăng cường sự công khai
minh bạch trong quá trình giải quyết
thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí
cho người dân và các tổ chức doanh
nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho người dân tiếp cận với hoạt
động của các cơ quan nhà nước nhanh
nhất, thuận tiện nhất, đảm bảo ngăn
ngừa các hành vi tiêu cực khác trong
quá trình cải cách hành chính.

ĐAM TRỌNG

Phát động Tháng hành động Quốc gia
về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, năm 2018
Sáng ngày 15/5, Hội đồng An
toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát
động Tháng hành động Quốc gia
về An toàn vệ sinh lao động Phòng chống cháy nổ, năm 2018
với chủ đề “Chủ động phòng ngừa
và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm,
có hại tại nơi làm việc để hạn
chế tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp”. Tham dự lễ phát động
có ông Phan Văn Đa - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, ông Phạm Thanh
Quan - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng đại
các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng
lao động trên địa bàn tỉnh.
Qua hơn một năm triển khai
thực hiện Luật ATVSLĐ, nhận
thức và ý thức chấp hành pháp
luật về ATVSLĐ của các cấp, các
ngành, của người sử dụng lao động
và người lao động được nâng cao.
Tuy đã có nhiều chuyển biến trong
công tác ATVSLĐ, phòng chống
cháy nổ song tình hình tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp và cháy

Hội đồng ATVSLĐ tỉnh trao bằng khen cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, năm 2017.

nổ vẫn diễn biến phức tạp, có xu
hướng gia tăng trong một số ngành
nghề, đặc biệt là các ngành nghề
nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm.
Trên địa bàn Lâm Đồng, trong
năm 2017 và những tháng đầu
năm 2018 có tổng cộng 12 vụ tai
nạn lao động (cao hơn 3 vụ so với
năm 2016), trong đó có 10 vụ tai

nạn lao động chết người (10 người
chết), 2 vụ bị thương nặng, tổng
thiệt hại về tài sản qua các vụ tai
nạn lao động và cháy nổ năm 2017
lên đến trên 30 tỉ đồng.
Phát biểu tại lễ phát động, thay
mặt Hội đồng ATVSLĐ tỉnh Lâm
Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
đề nghị các doanh nghiệp và người

lao động tăng cường các giải pháp
an toàn lao động, vệ sinh lao động,
xây dựng các biện pháp phòng
ngừa, nhằm ngăn chặn trước các
nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra
trong quá trình làm việc; ứng dụng
các công nghệ khoa học vào quá
trình lao động sản suất, tăng cường
áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn
trong công tác an toàn lao động
nhằm hạn chế tối đa tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp tại nơi
làm việc. Đồng thời, tổ chức huấn
luyện ATLĐ cho người lao động,
trong đó đặc biệt quan tâm huấn
luyện, tập huấn các quy trình an
toàn cho người lao động mới vào
làm việc tại doanh nghiệp; tăng
cường công tác tự kiểm tra, giám
sát ATVSLĐ - Phòng chống cháy
nổ (PCCN) tại nơi làm việc…
Dịp này, Hội đồng ATVSLĐ
tỉnh cũng trao bằng khen cho 15
tập thể đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện công tác ATVSLĐPCCN năm 2017.
HỒNG THẮM

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận
- Đa Mi với các hoạt động xã hội trên địa bàn
Là một đơn vị tiêu biểu trong
phong trào thi đua “Doanh
nghiệp Việt Nam hội nhập và
phát triển”, Công ty Cổ phần
Thủy điện Đa Nhim - Hàm
Thuận - Đa Mi nhiều năm
liền hoàn thành vượt mức kế
hoạch sản xuất, kinh doanh
và có nhiều hoạt động xã hội
trên địa bàn Lâm Đồng cũng
như các tỉnh lân cận.
3.328 triệu kWh
cho năm 2017
Là một đơn vị thủy điện hàng
đầu của Lâm Đồng và của các tỉnh
phía nam, Công ty Cổ phần Thủy
điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa
Mi hiện đang điều hành 4 nhà máy
phát điện tại Lâm Đồng và các tỉnh
lân cận.
Trong 4 nhà máy này có 2 nhà
máy thủy điện sử dụng nước của hồ
Thủy điện Đa Nhim tại Đơn Dương
gồm Nhà máy Đa Nhim - công suất
160 MW và Nhà máy Sông Pha công suất 7,5 MW trên địa phận xã
Ninh Sơn - Ninh Thuận.
Riêng 2 nhà máy Hàm Thuận
(công suất 300 MW) và Đa Mi
(công suất 175 MW) sử dụng nước
của hồ Hàm Thuận và Đa Mi nằm
trên địa bàn Hàm Thuận Bắc và
Tánh Linh của Bình Thuận.
Không chỉ dùng nước từ các hồ
thủy điện trên địa bàn Lâm Đồng
để phát điện hòa vào hệ thống
điện lưới quốc gia, nước từ các hồ
này sau đó đã được dùng để tưới
cho các cánh đồng sản xuất nông
nghiệp tại 2 tỉnh Ninh Thuận và
Bình Thuận, đặc biệt những địa

Một góc hồ Thủy điện Đa Mi. Ảnh: NDoong Brừm

phương này vốn là vùng thường
xuyên hạn hán, bị thiếu nước tưới.
Trong năm 2017 vừa qua, 4
nhà máy điện của công ty đã góp
vào lưới điện quốc gia 3.328 triệu
kWh, đạt 122,3% so với kế hoạch
đề ra ban đầu và đây cũng là sản
lượng điện đạt mức kỷ lục cao nhất
từ trước đến nay của đơn vị. Nhà
máy Thủy điện Đa Nhim, theo
công ty còn phá kỷ lục vận hành
của ngành Điện Việt Nam từ trước
đến nay với giờ vận hành quy đổi
theo công suất định mức lên đến
8.771 giờ/năm.
Với sản lượng điện sản xuất như
trên, doanh thu sản xuất của Công
ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận - Đa Mi trong năm
2017 đạt 1.576 tỷ đồng, tăng 183
tỷ đồng so với năm trước. Nếu chỉ
tính lợi nhuận sản xuất điện chưa
tính đến các khoản tăng giá điện,
đã đạt 849 tỷ đồng, tăng 158 tỷ

đồng so với kế hoạch.
Từ năm 2014 đến nay, đại diện
công ty cho biết đang triển khai
dự án mở rộng Nhà máy Thủy
điện Đa Nhim để nâng công suất
từ 160 MW lên 240 MW và bắt
đầu từ năm 2016 đã triển khai dự
án năng lượng điện mặt trời trên
hồ Đa Mi với công suất 47,5 MW.

Nhiều hoạt động
xã hội
Đóng chân trên địa bàn 3 tỉnh
Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh
Thuận nên Công ty Cổ phần Thủy
điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa
Mi có những đóng góp tích cực
vào sự phát triển chung của các
tỉnh này cũng như các hoạt động
xã hội từ thiện vì cộng đồng.
Tổng cộng trong năm 2017,
công ty đã đóng 437,4 tỷ đồng thuế
cho ngân sách của 3 tỉnh, trong đó
nhiều nhất là tại Lâm Đồng với

224,3 tỷ đồng; Bình Thuận 176,1
tỷ đồng và Ninh Thuận với gần
37 tỷ đồng.
Công ty cũng đóng trên 33 tỷ
đồng phí dịch vụ môi trường rừng
cho 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình
Thuận, trong đó Lâm Đồng với
14,2 tỷ đồng và Bình Thuận gần
18,8 tỷ đồng.
Trong hoạt động xã hội, công
ty cho biết năm 2017 đã vận động
cán bộ, công nhân viên trong toàn
đơn vị đóng góp 2 ngày lương cho
Quỹ tương trợ xã hội với tổng số
tiền trên 81 triệu đồng; đóng góp
ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc
trên 108 triệu đồng.
Tính tổng cộng trong năm 2017,
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã
dành trên 700 triệu đồng để hỗ trợ
các hoạt động nhân đạo từ thiện của
3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận...
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Chương trình Nhãn hiệu xanh Đà Lạt
Triển khai từ năm 2004, đi
cùng với các kỳ Lễ hội Hoa Đà
Lạt, chương trình Nhãn hiệu
xanh (NHX) của TP Đà Lạt đến
nay đã thu hút gần 2.000 cơ
sở đăng ký tham gia qua 9 lần
phát động. Đối tượng tham gia
là tất cả các cơ sở kinh doanh
dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn
uống, dịch vụ văn hóa, các khu
điểm tham quan du lịch đóng
trên địa bàn TP Đà Lạt.

T

ừ năm 2004, UBND thành
phố ban hành Chỉ thị 09/
CT-UBND về việc trồng
hoa, cây cảnh, cây xanh và
đăng ký xây dựng NHX đối với các
đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch
trên địa bàn. Chương trình NHX với
mục tiêu vận động các đơn vị kinh
doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn
thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp
cơ sở vật chất, trồng hoa, cây xanh,
bảo vệ môi trường, nâng cao trình
độ nghiệp vụ và chất lượng phục vụ.
Đến nay, chương trình NHX đã thu
hút gần 2.000 cơ sở đăng ký tham
gia qua 9 lần phát động.
Gần đây nhất, chương trình NHX
là một trong các chương trình hưởng
ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ
VII - năm 2017 đã được triển khai
đến các đối tượng tham gia là tất cả
các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu
trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ văn
hóa, các khu điểm tham quan du
lịch đóng trên địa bàn TP Đà Lạt.
Để đảm bảo chương trình đạt chất
lượng, hiệu quả, TP Đà Lạt tăng
cường công tác tuyên truyền, vận
động, xác định đây là một trong
những nội dung quan trọng để xây
dựng TP Đà Lạt văn minh, thân
thiện; nâng cao chất lượng phục
vụ; tạo ra nhiều sản phẩm du lịch
mới hấp dẫn du khách. Hưởng ứng
chương trình này, đã có 103 cơ sở
đăng ký tham gia, UBND thành

Khách sạn Mường Thanh Đà Lạt có tiêu chuẩn 4 sao
đã được UBND thành phố Đà Lạt công nhận đạt chuẩn Nhãn hiệu xanh năm 2017.

phố ban hành quyết định thành lập
đoàn thẩm định gồm các thành viên:
Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng
Kinh tế, Phòng Y tế, Đài PT-TH Đà
Lạt, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch,
Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương
mại và Du lịch tỉnh, đoàn đã tiến
hành khảo sát thực tế từng cơ sở để
đánh giá mức độ đạt các tiêu chí của
chương trình. Kết quả, có 84/103
cơ sở đạt chuẩn NHX được UBND
TP Đà Lạt ra quyết định công nhận,
gồm: 63 cơ sở dịch vụ lưu trú, 16 cơ
sở dịch vụ ăn uống - giải trí, 5 cơ sở
là khu du lịch.
Ông Võ Đại Hải, Phó Phòng
Văn hóa - Thông tin Đà Lạt cho
biết: Tiêu chí chương trình NHX
năm 2017 được nghiên cứu, điều
chỉnh, xây dựng đảm bảo phù hợp
với pháp luật nhà nước, chính sách
của địa phương và yêu cầu thực
tiễn, tập trung vào các nội dung chủ
yếu về công tác bảo vệ môi trường,
hoạt động phát triển bền vững, xây
dựng không gian xanh, xây dựng
môi trường kinh doanh, nhân sự và
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thông qua chương trình xây dựng

NHX, các cơ sở kinh doanh dịch
vụ du lịch đã có ý thức nâng cao
chất lượng phục vụ, đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị, tôn tạo cảnh
quan, trang trí không gian xanh,
đào tạo mới và đào tạo lại lao động
thường xuyên nhằm không ngừng
hoàn thiện cơ sở đảm bảo đáp ứng
tiêu chí đề ra.
Gắn với nội dung bảo vệ môi
trường, hàng năm, thực hiện theo
chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt,
Phòng Văn hóa - Thông tin triển
khai tuyên truyền kế hoạch phòng
chống thuốc lá đến các phường, xã
và trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
Nội dung tuyên truyền các quy định
liên quan của Luật Phòng chống
tác hại của thuốc lá, xây dựng môi
trường không khói thuốc lá, tác hại
của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh
tế; vận động không hút thuốc lá
trong các lễ hội, đám cưới, đám tang
nhằm loại bỏ thói quen hút thuốc lá
khỏi đời sống cộng đồng.
Qua nhiều năm triển khai, chương
trình vận động du lịch NHX đã góp
phần tạo sự chuyển biến về ý thức
gìn giữ và bảo vệ môi trường của

các đơn vị kinh doanh lưu trú, dịch
vụ ăn uống tham gia vào hoạt động
du lịch của TP Đà Lạt. Hiện nay,
trên địa bàn TP Đà Lạt có 1.043 cơ
sở kinh doanh lưu trú với 15.859
phòng, trong đó có 314 cơ sở đạt
chuẩn từ 1 - 5 sao với 8.671 phòng.
Đa số các khách sạn từ 3 - 5 sao
tham gia tương đối đầy đủ.
Từ chương trình NHX đã có trên
85% cơ sở thực hiện tốt Thông
tư 01/2012/BTNMT của Bộ Tài
nguyên - Môi trường quy định về
lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra,
xác nhận việc thực hiện đề án bảo
vệ môi trường chi tiết, lập và đăng
ký đề án bảo vệ môi trường đơn
giản thông qua việc lập và đăng ký,
cam kết bảo vệ môi trường với cơ
quan chức năng, có nội dung hướng
dẫn khách bảo vệ môi trường trong
sử dụng năng lượng và dịch vụ,
sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng
lượng… Có 90% cơ sở lưu trú du
lịch căn cứ Thông tư 88/2008/TTBVHTTDL hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 92/2007/NĐ-CP quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Du lịch về lưu trú du lịch,

đầu tư toàn diện cơ bản vừa đảm bảo
Bộ tiêu chuẩn quốc gia theo từng
loại, hạng cơ sở; vừa đảm bảo theo
các tiêu chí chương trình NHX. Có
trên 90% cơ sở thẩm định đều sử
dụng nguồn nhân lực địa phương,
được đào tạo nghiệp vụ 50% số
lượng lao động trở lên, được khám
sức khỏe định kỳ, ký kết hợp đồng
lao động và thực hiện các chế độ
bảo hiểm theo quy định. Trong đó,
nhiều đơn vị quan tâm đến việc
tạo điều kiện sử dụng lao động là
người DTTS. Trong việc xây dựng
môi trường kinh doanh, đa số các
cơ sở đã nghiêm túc thực hiện tốt
việc niêm yết giá dịch vụ công khai
và bán đúng giá niêm yết, có chính
sách khuyến mãi thu hút khách mùa
thấp điểm. Đối với các cơ sở có kinh
doanh dịch vụ ăn uống, qua thẩm
định có 90% cơ sở đảm bảo chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm,
sử dụng thực phẩm có nguồn gốc,
đảm bảo vệ sinh theo quy trình chế
biến, khuyến khích khách hàng sử
dụng thực phẩm hữu cơ, nông sản
sạch địa phương. Ngoài ra, một số
đơn vị có nhiều tiến bộ trong việc áp
dụng các chính sách, phương pháp
tiết kiệm năng lượng, nước để thiết
thực hưởng ứng chính sách bảo vệ
môi trường.
Đến nay, chương trình NHX của
TP Đà Lạt đã trở thanh một thương
hiệu được đông đảo du khách biết
đến, là giải thưởng có uy tín, là niềm
tự hào của doanh nghiệp, đơn vị,
cơ sở được bình chọn là nơi cung
cấp dịch vụ du lịch chất lượng cao
dành cho du khách. Các đơn vị, cơ
sở tham gia và đã được công nhận
NHX là địa điểm được tin cậy, ưu
tiên lựa chọn của du khách khi đến
Đà Lạt. Quyền lợi của các cơ sở đạt
NHX được TP Đà Lạt hỗ trợ quảng
bá giới thiệu đến du khách trong và
ngoài nước thông qua các ấn phẩm,
tờ gấp, bản đồ du lịch, các hội nghị,
hội thảo, trên các phương tiện thông
tin đại chúng, trang thông tin điện tử
của thành phố và tỉnh.
AN NHIÊN

Tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá

T

ại Lâm Đồng, mức tiêu thụ
thuốc lá hàng năm cũng rất
đáng lo ngại, theo số liệu
của Sở Công thương, trong những
năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã tiêu
thụ một lượng thuốc lá rất lớn. Chỉ
tính riêng năm 2014, lượng thuốc lá
tiêu thụ trên địa bàn tỉnh là 57,834
triệu gói. Tốc độ tăng lượng thuốc lá
tiêu thụ bình quân là khoảng 2,03%/
năm. Lượng thuốc lá tiêu thụ trên
địa bàn tỉnh ước tính chiếm khoảng
1,4% mức tiêu thụ của cả nước, đó
là chưa kể lượng thuốc lá tiêu thụ
ngoài luồng mà chúng ta không
quản lý và thống kê được.
Lượng thuốc lá tiêu thụ bình
quân đầu người trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng từ năm 2005 đến năm
2014 khá cao, dao động từ 45,9 gói

Hiện nay, tỷ lệ người nghiện và sử dụng thuốc lá còn rất cao, Việt Nam là nước có tỷ lệ nam giới
trưởng thành hút thuốc lá cao nhất thế giới với tỷ lệ khoảng 47,4%. Sản lượng tiêu thụ thuốc lá điếu
của Việt Nam liên tục tăng kể từ năm 2000 đến nay và tỉnh Lâm Đồng cũng không nằm ngoài số đó.
đến 46,9 gói/người/năm. Lượng
thuốc lá tiêu thụ ở tỉnh Lâm Đồng
nhiều như vậy là do điều kiện địa
lý Lâm Đồng là tỉnh miền núi thuộc
một trong những tỉnh của vùng Tây
Nguyên có khí hậu thời tiết khá mát
mẻ, đặc biệt khu vực thành phố Đà
Lạt khí hậu lạnh quanh năm khiến
người dân có thói quen hút thuốc
để làm ấm cơ thể. Hơn nữa, Đà Lạt
là địa điểm du lịch nổi tiếng của
cả nước, hàng năm đón một lượng
khách khá lớn trong nước và quốc
tế, những vị khách đến đây cũng
du nhập những thói quen, những

gu hút thuốc khác nhau vào Lâm
Đồng. Những đặc điểm đó cũng
góp phần làm cho lượng thuốc lá
tiêu thụ trên địa bàn tỉnh tăng lên.
Người sử dụng các sản phẩm thuốc
lá trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nam
giới, nữ giới không đáng kể. Họ có
nghề nghiệp đa dạng, đủ các cấp độ
và ngành nghề khác nhau như nông
dân, công nhân, bác sĩ, nhà giáo, kỹ
sư, quân đội, người làm nghề tự do.
Thị trường nông thôn tiêu thụ một
lượng thuốc lá rất lớn, chiếm 70%
tổng lượng thuốc lá tiêu thụ trên
địa bàn tỉnh.

Luật Phòng chống tác hại của
thuốc lá (PCTHTL) được Quốc hội
thông qua ngày 18/6/2012 và chính
thức có hiệu lực thi hành từ ngày
1/5/2013, tuy nhiên cho đến nay,
việc thi hành luật còn rất hạn chế.
Thuốc lá có tác hại rất lớn đến sức
khỏe của người sử dụng và những
người xung quanh, nhưng một bộ
phận người dân vẫn sử dụng hàng

ngày là do họ không hiểu biết về tác
hại của thuốc lá, một số tuy có hiểu
phần nào nhưng do bị nghiện hoặc
do thói quen khó bỏ.
Công tác PCTHTL trên địa bàn
tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, thách
thức và rất cần sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị. Thực hiện
Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày
25/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt “Chiến lược quốc
gia về PCTHTL đến năm 2020” tỉnh
Lâm Đồng đã từng bước triển khai
các nội dung của chiến lược trên...
XEM TIẾP TRANG 8
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Kiểm soát rau, hoa, cà phê
arabica gắn nhãn hiệu “Đà Lạt
- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
Trong quý 2/2018, Sở NN&PTNT Lâm
Đồng hoàn thành dự thảo, trình UBND
tỉnh Lâm Đồng ban hành bộ tiêu chí sử
dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu
từ đất lành” đối với sản phẩm rau, hoa, cà
phê arabica.
Theo đó, mục tiêu giai đoạn năm 2018 2020, Sở NN&PTNT Lâm Đồng tập trung
triển khai 4 nhiệm vụ quản lý, kiểm soát
sản phẩm sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành” như: xây dựng
quy trình sản xuất từng loại cây trồng ứng
dụng công nghệ cao; xác nhận theo chuỗi
cung ứng nông sản an toàn; tập huấn đội
ngũ cán bộ công chức, các tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh rau, hoa, cà phê
arabica về quản lý, sử dụng nhãn hiệu bảo
hộ độc quyền; kiểm soát chất lượng nông
sản trước khi phân phối ra thị trường.
Việc kiểm tra, kiểm soát theo tần suất
định kỳ và đột xuất, nhằm đạt tỷ lệ 100%
sản phẩm rau, hoa, cà phê arabica gắn
nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành” đạt chất lượng cao, cạnh tranh
tích cực trên thương trường. VĂN VIỆT

Tiếp tục trợ giá 10 loại giống
cây trồng
Sở NN&PTNT Lâm Đồng tiếp tục được
giao tổ chức cung ứng 10 giống cây trồng
đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chỉ tiêu
năm 2018 cho hộ cận nghèo, hộ nghèo và
hộ đồng bào dân tộc thiểu số với mức trợ
giá 100%.
Cụ thể, hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ
đồng bào dân tộc thiểu số được trợ giá 3
dòng cà phê vối thực sinh (robusta); cà
phê ghép cao sản (TS1, TS4, TR9, TR11),
mật độ trồng 1.100 cây/ha và cà phê chè
catimor trồng mật độ 5.000 cây/ha với
mức bằng giá bán lẻ tối đa lần lượt mỗi
cây giống là 3.500 đồng, 8.500 đồng và
2.500 đồng.
Tiếp theo mức trợ giá 100% tiền mua
mỗi cây giống sầu riêng gốc ghép 1- 2
năm (Ri6, Mong Thong, cơm vàng hạt
lép) từ 60.000 đồng đến 150.000 đồng,
mật độ trồng 160 cây/ha.
8 giống cây còn lại được trợ giá bằng mức
bán lẻ tối đa theo quy định gồm: dâu tằm
S7 - CB (420 đồng/hom); bơ ghép (40.000
đồng/cây); chôm chôm (42.000 đồng/cây);
măng cụt (50.000 đồng/cây); mít nghệ cao
sản (50.000 đồng/cây); mắc ca ghép (60.000
đồng/cây); điều ghép cao sản PN1, AB29,
AB0508 (15.000 đồng/cây) và mận tam hoa
VŨ VĂN
(50.000 đồng/cây).

Đam Rông phấn đấu đến năm
2020 có 70 doanh nghiệp
hoạt động có hiệu quả
Thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 3
tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về phát triển
kinh tế tư nhân trở thành một động lực
quan trọng của nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2020
huyện Đam Rông phấn đấu có 70 doanh
nghiệp hoạt động có hiệu quả. Để thực
hiện chỉ tiêu này, huyện đang đẩy mạnh
công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm
phiền hà cho doanh nghiệp; tăng cường
công tác đào tạo nguồn nhân lực để thu
hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực xây
dựng, du lịch, trồng rừng, kinh doanh
thương mại dịch vụ, góp phần xây dựng
huyện Đam Rông ngày càng phát triển.

VĂN TÂM

Tín hiệu vui trong việc hiện đại hóa
nền hành chính công ở Bảo Lâm
Từ chỉ số cải cách hành chính đứng vị trí
12/12 huyện, thành phố của Lâm Đồng,
nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt hết
sức sâu sát, quyết liệt của UBND huyện
Bảo Lâm, đến nay, chỉ số cải cách hành
chính của Bảo Lâm đã tăng lên 3 bậc.
Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp
của việc ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) trong việc quản lý, điều hành.

T

rong những năm qua, việc ứng dụng
CNTT trong hoạt động cơ quan nhà
nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã
có nhiều chuyển biến tích cực và đạt
những kết quả nhất định. Cơ sở hạ tầng mạng
thông tin, truyền thông đã được đầu tư, phát
triển. Việc ứng dụng CNTT của các cơ quan,
đơn vị được thực hiện thường xuyên mang
lại hiệu quả cao trong việc trao đổi thông tin
cũng như chỉ đạo của lãnh đạo đối với các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Được sự quan tâm của Sở Thông tin và
Truyền thông, mới đây Bảo Lâm đã đầu tư
và xây dựng hệ thống mạng LAN cho các xã
Lộc Bắc, Lộc Bảo, B’Lá. Đến nay 14/14 xã,
thị trấn có hệ thống mạng LAN đã đưa vào
sử dụng, giúp cho việc kết nối liên lạc, trao
đổi thông tin công việc trong nội bộ cơ quan
ở xã cơ bản đáp ứng.
Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử
eOffice đã được đầu tư, với tổng tài khoản
được khai báo là trên 200 cho cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và được
Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý
phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành
của UBND huyện đến các phòng, đơn vị trực
thuộc. Hiện nay, số hộp thư của huyện Bảo
Lâm đang được quản lý là 130 tài khoản, trong
đó 80 hộp thư cấp cho cơ quan, đơn vị, 50 cho
cán bộ, công chức.

100% đơn vị từ huyện đến xã hiện
đã sử dụng hệ thống thư điện tử
công vụ trong việc gửi, nhận văn
bản, đáp ứng có hiệu quả yêu cầu
trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản
trong các cơ quan nhà nước, góp
phần tiết kiệm văn phòng phẩm, tiện
lợi trong việc quản lý, lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành nhanh chóng, thiết
thực, hiệu quả.

Bộ phận một cửa ở Bảo Lâm luôn phát huy được hiệu quả. Ảnh: H.Y

Trang thông tin điện tử của huyện duy trì
hoạt động thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ
công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc
phòng, phản ánh kịp thời, đầy đủ chính xác
các hoạt động, sự kiện nổi bật của huyện. Cụ
thể, trong năm 2017, đã cập nhật và đưa lên
trên 500 tin bài, sự kiện với nhiều nội dung
đa dạng, phong phú.
Ngoài ra, UBND huyện đã đầu tư xây dựng
và hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử hiện
đại nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành
chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt
động cơ quan nhà nước về thủ tục hành chính.
Hiện nay, hệ thống một cửa điện tử của huyện
cũng đã được Sở Thông tin và Truyền thông
tích hợp với hệ thống một cửa điện tử của tỉnh,
từ đó cập nhật và cung cấp đầy đủ bộ thủ tục
hành chính phục vụ người dân tra cứu hồ sơ.
Trong năm 2017, các đơn vị Lộc An, Lộc
Thành và thị trấn Lộc Thắng được đầu tư hệ
thống một cửa hiện đại, được lắp đặt tại hệ
thống một cửa của các xã, thị trấn đã đi vào
hoạt động góp phần vào việc hiện đại hóa hành
chính một cửa tại địa phương. Anh Nguyễn
Hồng Nhựt, Chủ tiệm Game Hồng Nhựt ở
thị trấn Lộc Thắng cho biết: Hiện nay, khi
tôi làm thủ tục hồ sơ để được cấp giấy phép
kinh doanh hoàn toàn được làm qua hệ thống
mạng, không phải mất nhiều thời gian như
trước đây. Thủ tục đơn giản không phiền hà
gì cho người đăng ký.
Về số lượng các thủ tục hành chính được
thực hiện theo cơ chế “một cửa” thuộc thẩm
quyền của UBND huyện Bảo Lâm giải quyết

trong năm 2017 là 249/292 thủ tục, đạt tỷ lệ
85,3%. Đã niêm yết được 151 thủ tục hành
chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, còn lại
các thủ tục được niêm yết tại cơ quan chuyên
môn. Hiện nay, huyện đang hoàn thiện việc
xây dựng quy trình thủ tục hành chính theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để đưa vào niêm
yết công khai tại bộ phận một cửa của huyện.
Bà Vũ Thị Thanh Lý, Trưởng phòng Văn
hóa - Thông tin huyện Bảo Lâm cho biết,
trước đây Bảo Lâm luôn có chỉ số cải cách
hành chính thấp nhất. Những năm qua, nhờ
sự quan tâm của các cấp, các ngành, công
tác cải cách hành chính ở Bảo Lâm được đẩy
mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc
hiện đại hóa nền hành chính công của huyện
cũng đã đạt được những điểm nhấn nhất định.
Trong đó, có 100% các cơ quan, đơn vị, các
xã, thị trấn ứng dụng phần mềm quản lý văn
bản điện tử; việc quản lý hoạt động của cổng
thông tin điện tử khá bài bản, mức độ người
dân truy cập rất nhiều; sử dụng hồ sơ một cửa
điện tử mang lại sự thay đổi rất nhiều.
Cũng theo bà Vũ Thị Thanh Lý, việc ứng
dụng các phần mềm về công nghệ thông tin
và xử lý thủ tục hành chính qua hệ thống
điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin ở mức
độ 3, 4 hiện tăng cao và đi vào hoạt động ổn
định hơn so với trước đây. Cùng đó, tinh thần
trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức,
viên chức trong quá trình thực thi công vụ và
phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên,
đặc biệt là giải quyết theo cơ chế một cửa đã
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giảm
đáng kể sự phiền hà cho dân... HOÀNG YÊN

33.854 đối tượng bảo trợ xã hội đã được nhận tiền trợ cấp qua hệ thống bưu điện
Tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh, trong tháng 4/2018, theo hợp đồng
với các Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội, Bưu điện các huyện, thành phố đã tổ
chức chi trả 14,1 tỉ đồng trợ cấp xã hội cho
33.854 đối tượng bảo trợ xã hội. Bưu điện
cũng tổ chức chi trả 208,1 triệu đồng hỗ trợ
tiền điện cho 1.183 hộ nghèo và 206,5 triệu
đồng trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho 2.146
đối tượng thuộc hộ nghèo theo Dự án Tăng
cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.
Số đối tượng bảo trợ xã hội này chiếm gần
2,6% dân số của tỉnh.
Theo thống kê, số đối tượng bảo trợ xã
hội có 16.186 người cao tuổi (4.818 nam và
11.368 nữ) không có lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội hàng tháng, chiếm 47,8% và
13.814 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng
(7.084 nam, 6.730 nữ), chiếm 40,8% đối

tượng nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.
Bình quân, một đối tượng bảo trợ xã hội của
tỉnh được trợ cấp 417.000 đồng mỗi tháng.
Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất là 270.000
đồng (mức chuẩn do Chính phủ qui định, đối
với người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc hộ
nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm
xã hội hàng tháng và người đơn thân nghèo
đang nuôi con). Mức trợ cấp cao nhất 810.000
đồng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo
không có người phụng dưỡng, không có điều
kiện sống ở cộng đồng nhưng có người nhận
chăm sóc. Mức trợ cấp hàng tháng đối với
người khuyết tật nặng là 405.000 đồng, người
khuyết tật đặc biệt nặng là 540.000 đồng.
Ngoài ra, gia đình người khuyết tật nặng và
đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ
chăm sóc với các mức 270.000 đồng, 405.000
đồng hoặc 540.000 đồng mỗi tháng tùy từng

trường hợp cụ thể.
Trợ cấp bảo trợ xã hội và các khoản hỗ trợ
tiền điện, trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho các
đối tượng thuộc hộ nghèo của Dự án Tăng
cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam,…
sẽ được chi trả mỗi tháng một lần cho người
đại diện gia đình từ ngày 5 đến ngày 18 hàng
tháng tại các điểm chi trả của bưu điện, bưu
cục hoặc tại nhà các đối tượng không thể đi
nhận. Trường hợp trong tháng không đến
nhận, số tiền trợ cấp sẽ được chuyển và nhận
trong tháng sau.
Việc lập danh sách chi trả, kể cả truy lĩnh
và nhu cầu kinh phí chi trả hàng tháng của
từng thôn, khu phố do các Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện trực tuyến
qua phần mềm MIS-POSASOFT do Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội quản lý.
NGUYÊN THI
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Nỗ lực trồng rừng của Ban Quản lý rừng
Lâm Viên và những bất cập cần khắc phục

B

an Quản lý rừng Lâm Viên là đơn
vị sự nghiệp công lập trực thuộc
UBND thành phố Đà Lạt, được
giao quản lý 13.805 ha rừng và đất
lâm nghiệp. Trong đó, chưa bao gồm 431 ha
rừng nội ô mà công ty nhận bàn giao từ Công
ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt. Rừng phân
bố rải rác trên địa bàn 12 phường và 4 xã thuộc
thành phố Đà Lạt.
Nhằm góp phần tái tạo lại rừng, nâng cao
chất lượng và độ che phủ của rừng, các dự
án trồng và chăm sóc rừng được coi là một
nhiệm vụ hết sức quan trọng của Lâm Đồng
nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng.
Ngoài ra, còn góp phần tạo thêm việc làm,
tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng,
hạn chế tình trạng lấn, chiếm đất rừng để sản
xuất, canh tác nông nghiệp.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian
qua, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã triển khai
thực hiện dự án trồng rừng giai đoạn 2012 2016 về cơ bản theo đúng quy định, rừng trồng
sinh trưởng và phát triển tốt. Theo số liệu tổng
hợp, từ năm 2012 đến năm 2016, BQL rừng
Lâm Viên đã triển khai thực hiện trồng rừng
trên diện tích giải tỏa được trên 49 ha, chăm
sóc rừng được trên 1.800 ha, chủ yếu là thông
ba lá. Nhìn chung, diện tích có giảm nhiều so
với các năm trước đây là do rừng bị tái lấn
chiếm, một số diện tích do không đủ mật độ
trồng theo thiết kế, do bàn giao đất cho doanh
nghiệp, một phần do rừng bị sâu bệnh hại...
Qua khảo sát của Đoàn HĐND tỉnh tại Ban
Quản lý rừng Lâm Viên đã phát hiện những hạn
chế cần khắc phục. Cụ thể, đối với trồng rừng
thuộc chương trình bảo vệ và phát triển rừng
năm 2015 không triển khai thực hiện chỉ tiêu
kế hoạch trồng rừng được UBND tỉnh giao là
45 ha với tổng kinh phí 585 triệu đồng. Lý do
vì đơn giá trồng rừng thuộc chương trình bảo
vệ và phát triển rừng bền vững thấp hơn so
với đơn giá trồng rừng trên diện tích giải tỏa
và rừng thay thế. Về diện tích trồng rừng thay
thế, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã không thực
hiện được 10,64 ha trong khi UBND tỉnh đã
điều chỉnh giảm diện tích và kinh phí đã phân
bổ trong năm 2015 và 2016. Đối với trồng
rừng trên diện tích giải tỏa, diện tích rừng trồng

Các dự án trồng rừng và chăm sóc rừng đã phần nào góp tái tạo lại rừng, tăng độ
che phủ rừng trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, thực tế cũng còn nhiều bất
cập, tồn tại cần khắc phục.
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ĐÀ LẠT:

Tỷ lệ homestay giảm
Theo thông tin từ Phòng Kinh
tế thành phố Đà Lạt cho biết, hiện
toàn thành phố có 337 homestay
đang đón khách du lịch lưu trú. Con
số này đã giảm gần 100 homestay
so với trên 400 homestay năm
2007. Theo đó, khách du lịch có
yêu cầu ngày càng cao với các
homestay về cung cách phục vụ
cũng như cơ sở vật chất, những
homestay không đáp ứng được đã
phải giải thể. Được biết, homestay
là một loại hình lưu trú du lịch khá
phổ biến ở Việt Nam và thế giới,
giúp khách du lịch trải nghiệm một
cuộc sống cùng cư dân bản địa.
Trong vài năm qua, homestay bùng
nổ ở Đà Lạt và hiện nay đang dần
đi vào quỹ đạo hợp lý.
D.Q

Đà Lạt bổ sung quy hoạch
xây dựng nhà ở
Những tán rừng thông trong thành phố Đà Lạt luôn hấp dẫn du khách và bạn bè quốc tế. Ảnh: N.Thu

không đảm bảo về mật độ theo thiết kế qua các
năm chăm sóc và không được nghiệm thu thanh
toán chiếm tỷ trọng khá lớn so với diện tích năm
trồng. Tức là tỷ trọng bình quân chung là 30%,
từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của người nhận
thầu trồng rừng và chăm sóc rừng.
Theo ông Nguyễn Văn Phương - Phó Ban
Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng
Đoàn Giám sát: Hạn chế được nêu lên đó là
việc xử lý các đối tượng lấn chiếm, phá hoại
rừng trồng chưa kịp thời, chưa kiên quyết, từ đó
chưa có tác dụng răn đe, giáo dục đối với các
đối tượng khác. Mặt khác, do diện tích trồng
rừng nhỏ, phân tán, giáp vườn rẫy của các hộ
dân, đất đai trên địa bàn thành phố Đà Lạt có
giá trị cao nên các đối tượng vi phạm tìm mọi
cách phá rừng trồng, lấn chiếm đất rừng để canh
tác, sản xuất nông nghiệp. Công tác phối hợp
với chính quyền địa phương và các cơ quan
chức năng của thành phố để tuyên truyền Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng còn hạn chế, việc
phát hiện và xử lý các đối tượng phá rừng, lấn
chiếm đất rừng chưa kịp thời, chưa kiên quyết.

Qua khảo sát, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh
cũng đề nghị các cơ quan liên quan, đặc biệt là
Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở tính toán
đặc thù về rừng và đất rừng do Ban Quản lý
rừng Lâm Viên quản lý, báo cáo trình UBND
tỉnh xem xét cho đơn vị được thiết kế trồng
rừng trên những lô đất trống có diện tích dưới
0,5 ha/lô để tăng khả năng phòng hộ cảnh
quan rừng của thành phố Đà Lạt và hạn chế
tình trạng lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp.
Đồng thời, hướng dẫn đơn vị chủ đầu tư thực
hiện công tác nghiệm thu thanh toán công
trình lâm sinh theo quy định tại Thông tư 23
năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về
hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình
lâm sinh. Ngoài ra, cần phối hợp tốt với các
cơ quan chức năng trong kiểm tra, phát hiện,
xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm rừng
trồng và cố ý phá hoại rừng trồng nhằm bảo
vệ rừng, môi trường rừng quý giá của thành
phố Đà Lạt - thành phố vốn được mệnh danh
là thành phố trong rừng, được bạn bè thế giới
yêu quý và đánh giá rất cao. NGUYỆT THU

SỔ TAY PHÓNG VIÊN

huyện xảy ra ngay tại thành phố Đà
Lạt. Tám năm chưa giải tỏa được
một thửa đất, doanh nghiệp vì thế
chưa nhận được bàn giao mặt bằng, dự án
chưa được triển khai và UBND thành phố
Đà Lạt đã có ý kiến.
Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng
8 năm, vào ngày 21/9/2010, UBND tỉnh
Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư
số 42121000689 chấp thuận cho Công ty
TNHH Xây dựng và Thương mại Song Hải
Long (địa chỉ: 18/5C Trung Lang, Phường
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí
Minh) đầu tư xây dựng Bến xe tổng hợp tại
Phường 11 (Trại Mát), thành phố Đà Lạt.
Địa điểm thực hiện dự án tại Thửa số 727,
Tờ bản đồ số 89 (Phường 11, thành phố Đà
Lạt). Mục tiêu đầu tư được xác định là xây
dựng mới Bến xe tổng hợp, nhà nghỉ lưu
trú (khách sạn), khu ăn uống dịch vụ và hệ
thống cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ nhu cầu
đi lại của người dân và du khách, với tổng
mức đầu tư 50 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện
dự án từ 2010 - 2012. Trong đó, từ tháng
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Tám năm chưa giải tỏa được một thửa đất?
9/2010 đến tháng 6/2011, thực hiện các thủ
tục về đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng,
hoàn thiện thiết kế cơ sở, xin phép đầu tư
xây dựng và thuê đất; từ tháng 7/2011 đến
tháng 12/2012, thực hiện đầu tư xây dựng
cơ bản các hạng mục công trình.
Tuy nhiên, theo Công ty TNHH Xây
dựng và Thương mại Song Hải Long, từ
khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư
đến nay (tháng 4/2018), đơn vị vẫn chưa
nhận được bàn giao mặt bằng, chưa ký
hợp đồng thuê đất do chưa giải phóng mặt
bằng tại khu vực dự án. Vì vậy chưa thể
triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Công ty kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng
và các sở, ngành, UBND thành phố Đà
Lạt sớm thu hồi đất để bàn giao mặt bằng
cho Công ty triển khai dự án. Đến nay,
theo Giấy chứng nhận đầu tư thì tiến độ
dự án đã quá hạn, kiến nghị UBND tỉnh
Lâm Đồng gia hạn dự án để Công ty tiếp
tục triển khai thực hiện.
Từ kiến nghị của Công ty TNHH Xây
dựng và Thương mại Song Hải Long,

UBND thành phố Đà Lạt đã có văn bản
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.
Nội dung trong văn bản nêu rõ, do hiện nay
dự án chưa thực hiện xong công tác giải
phóng mặt bằng, chưa bàn giao đất cho
nhà đầu tư, vì vậy dự án thực hiện không
đúng tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận
đầu tư. Nguyên nhân “chưa bàn giao mặt
bằng cho nhà đầu tư là không phải lỗi của
nhà đầu tư”. UBND thành phố Đà Lạt kiến
nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
xem xét gia hạn tiến độ đầu tư dự án để nhà
đầu tư tiếp tục triển khai dự án.
Như chúng ta đã biết, địa điểm thực hiện
dự án xây dựng Bến xe tổng hợp là tại
Thửa số 727. Chỉ một thửa đất nhưng gần
tám năm (2010 - 2018) vẫn “chưa thực
hiện xong công tác giải phóng mặt bằng”
(nguyên văn ý kiến của UBND thành phố
Đà Lạt). Dù với bất kỳ lý do nào thì thực tế
trên vẫn khó có thể chấp nhận được, trong
khi chủ trương của địa phương là “trải
thảm đỏ” thu hút đầu tư!
TỨ KIÊN

Chính quyền thành phố Đà Lạt
đang đề xuất bổ sung quy hoạch 3
khu vực nhà ở xã hội trên địa bàn
Phường 3 và Phường 6.
Cụ thể ở Phường 3, Đà Lạt, gồm
khu vực dân cư đường Hà Huy
Tập - Đống Đa - Ba Tháng Tư Trần Hưng Đạo với tổng diện tích
quỹ đất hơn 68.200 m2; khu vực
đường Lương Thế Vinh có diện tích
khuôn viên đất hơn 2.000 m2. Và ở
Phường 6, Đà Lạt có hơn 3.600 m2
diện tích quỹ đất công ở cuối đường
Kim Đồng.
Trước đó, thành phố Đà Lạt đã
được phê duyệt 5 khu quy hoạch
nhà ở xã hội, nhưng đến nay vẫn
chưa thực hiện đầu tư. Đó là các
khu dân cư đường Phù Đổng Thiên
Vương - Vạn Hạnh - Mai Xuân
Thưởng (6.800 m2); khu dân cư 5B
(20.950 m2); đường Nguyên Tử Lực
- Trần Đại Nghĩa (gần 63.800 m2);
đường Nguyễn Hoàng (304.650 m2)
và khu đồi An Tôn (hơn 12.500 m2).
MẠC KHẢI

Công ty Cổ phần Thủy điện
Đa Nhim...
TIẾP TRANG 4
... và Bình Thuận cùng nhiều nơi trong nước.
Đơn vị đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của
thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng và huyện Ninh
Sơn - Ninh Thuận với số tiền 15 triệu đồng;
hỗ trợ trên 35 triệu đồng xây dựng sân trường
Trung học cơ sở Lạc Xuân, huyện Đơn Dương
- Lâm Đồng; hỗ trợ Mẫu giáo Đạ Mi - Bình
Thuận sửa lại lớp học và xây nhà vệ sinh trên
55 triệu đồng... Tại Bình Thuận, công ty này đã
xây dựng 2 nhà tình thương tại Tánh Linh với
số tiền 170 triệu đồng. Tại Campuchia, công
ty đã tài trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời
cho lớp học tình thương ở Biển Hồ với số tiền
trên 150 triệu đồng.
Công ty còn hỗ trợ các địa phương nhân dịp
hội thao, kỷ niệm ngày thành lập; tặng quà cho
472 hộ nghèo tại Đa Mi - Hàm Thuận Bắc Bình Thuận; tại thị trấn D’ran - Đơn Dương
và tại Lộc Sơn, Bảo Lộc - Lâm Đồng.
Cùng đó, công ty cũng cho biết đã phối hợp
chặt chẽ với chính quyền các địa phương nơi
mình đóng chân trong công tác vận hành điều
tiết lũ hằng năm, cảnh báo người dân trong
vùng hạ du trong những thời điểm mưa bão
nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với người dân.
GIA KHÁNH
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Hội nghị phát triển đường bay quốc tế... 
TIẾP TRANG 1

... cải thiện và nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh công
tác xúc tiến, quảng bá và tăng cường liên
kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa
phương trong nước, khu vực và quốc tế...
Đường bay trực tiếp từ Thái Lan sang Đà
Lạt - Lâm Đồng và ngược lại, luôn được
tỉnh Lâm Đồng tạo mọi điều kiện thuận
lợi và các công ty lữ hành, công ty du
lịch tại Đà Lạt tích cực xây dựng và tổ
chức nhiều chương trình hấp dẫn phục
vụ người dân địa phương đi du lịch tại
Thái Lan và thu hút khách Thái Lan đến
Đà Lạt - Lâm Đồng.
Từ tháng 12/2017 đường bay mới
Bangkok - Đà Lạt đã được khai thác, hiện
nay số lượng hành khách từ Bangkok Đà Lạt chiếm khoảng 64% và từ Đà Lạt
đi Bangkok là 51% công suất cho mỗi
chuyến bay, với tần suất 5 chuyến một
tuần. Tính riêng trong quý I/2018, lượng
khách du lịch từ Thái Lan đến Đà Lạt Lâm Đồng gần 10 ngàn lượt, chiếm 9,3%
tổng lượng khách quốc tế đến Lâm Đồng.
Tuy nhiên, thị phần khai thác đường bay
còn rất lớn và có nhiều vấn đề cần thúc
đẩy giữa các bên, như công tác quảng bá,
truyền thông giới thiệu về đường bay; sự
phối hợp giữa các đơn vị liên quan, từ
các hãng lữ hành với hãng hàng không

Tăng cường công tác...

... Từ năm 2015 đến nay, được sự
hỗ trợ của Quỹ PCTHTL Trung ương,
công tác PCTHTL trên địa bàn tỉnh ngày
càng đi vào nền nếp. Tỉnh đã thành lập
Ban chỉ đạo PCTHTL do đồng chí Phó
Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban,
đồng chí Giám đốc Sở Y tế làm Phó ban
Thường trực, đồng chí Giám đốc Trung
tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe
(TT - GDSK) Lâm Đồng làm Thư ký và
các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban,
ngành, đoàn thể của tỉnh làm thành viên.
Hàng năm, Ban chỉ đạo đã triển khai
kế hoạch hoạt động và giao cho Trung
tâm TT - GDSK làm đầu mối phối
hợp với Quỹ PCTHTL Trung ương
triển khai các hoạt động tuyên truyền
PCTHTL trên địa bàn tỉnh. Trung tâm
TT - GDSK đã tham mưu cho Ban chỉ
đạo tổ chức các cuộc mít tinh, diễu hành
hưởng ứng Ngày thế giới không khói
thuốc 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không
khói thuốc 25 - 31/5, phối hợp với Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ
thống phát thanh tại các bệnh viện các
xã, phường, thị trấn trong tỉnh phát các
thông điệp PCTHTL vào các khung giờ
vàng để mong tiếp cận được nhiều với
người dân và xây dựng các phóng sự để
tuyên truyền các hoạt động PCTHTL.
Trung tâm TT - GDSK còn phối hợp
với Báo Lâm Đồng để mở các chuyên
trang về PCTHTL và sản xuất các tài
liệu truyền thông như pano, áp phích,
tờ rơi, biển cấm hút thuốc lá để cấp cho
các đơn vị y tế trong ngành và tổ chức
các lớp tập huấn cho các đối tượng
về luật PCTHTL, những kiến thức về
tác hại của thuốc lá và thực hiện môi
trường không khói thuốc lá. Đồng thời,
Sở Y tế Lâm Đồng giao cho Trung tâm
TT - GDSK phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ

và cơ quan quản lý nhà nước...
Ông Lưu Trường An giới thiệu đường
bay Bangkok - Đà Lạt và kế hoạch phát
triển trong thời gian tới; công bố các
chính sách ưu đãi thu hút khách của Cty
CP Hàng không ThaiVietjet dành cho
khách đến từ Thái Lan thông qua đường
bay Bangkok - Đà Lạt; giới thiệu kế
hoạch tổ chức chương trình xúc tiến đầu
tư… Đại diện các công ty du lịch Thái
Lan cũng giới thiệu về thế mạnh trong
hoạt động du lịch quốc tế và nội địa cũng
như các dịch vụ liên quan.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám
đốc Trung tâm XTĐTTM&DL Lâm
Đồng giới thiệu về chương trình xúc tiến
du lịch và kết nối giao thương tại Thái
Lan được tỉnh Lâm Đồng thực hiện vào
tháng 8/2018, với hy vọng, sẽ mang đến
cho người dân Thái Lan những điểm
nhấn về Đà Lạt - Lâm Đồng... Đại diện
các doanh nghiệp lữ hành Lâm Đồng và
các địa phương nêu ra nhiều vấn đề về
chính sách giá, điều kiện ưu đãi, lợi ích
trong liên kết hợp tác, sự phối hợp của
các bên… trong xây dựng và kết nối tour
tuyến để phát triển bền vững đường bay
Bangkok - Đà Lạt và ngược lại trong
thời gian tới.
LÊ HOA

TIẾP TRANG 5

chức hội thi cho đoàn viên về PCTHTL.
Trung tâm TT - GDSK còn tham mưu
cho Ban chỉ đạo của tỉnh thành lập các
đoàn liên ngành đi kiểm tra, giám sát
việc thực thi Luật PCTHTL tại các cơ
quan, đơn vị và ban, ngành trong tỉnh.
Tuy nhiên, những hoạt động trên
chưa thể đáp ứng được so với yêu cầu
trong tình hình diễn biến phức tạp của
việc kinh doanh và sử dụng thuốc lá
trên địa bàn tỉnh như hiện nay. Công
tác PCTHTL trên địa bàn tỉnh rất cần
sự tham gia vào cuộc hơn nữa của toàn
hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng cần
đưa nội dung PCTHTL vào nghị quyết,
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa
phương cần đưa nội dung PCTHTL
vào kế hoạch hàng năm theo đúng quy
định của luật. Các cơ quan đoàn thể
như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, ngành
Giáo dục - Đào tạo, Tư pháp, cơ quan
báo, đài, Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch, Sở Thông tin - Truyền thông phải
là hạt nhân trong việc tuyên truyền, giáo
dục, vận động hội viên và người dân
tham gia thực hiện luật PCTHTL. Cơ
quan công an, chính quyền các cấp, Sở
Công thương phải là cơ quan nòng cốt
trong việc duy trì luật pháp, cũng như xử
phạt các hành vi vi phạm pháp luật trong
việc kinh doanh và sử dụng thuốc lá. Cơ
quan Y tế phải gương mẫu trong việc
thực thi luật PCTHTL cũng như tuyên
truyền tác hại của thuốc lá để người dân
hạn chế sử dụng và tuyên truyền về lợi
ích của môi trường không khói thuốc lá.
Làm tốt công tác PCTHTL sẽ góp phần
thiết thực vào việc bảo vệ và chăm sóc
sức khỏe người dân cũng như góp phần
vào an sinh xã hội.

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

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!
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