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Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thông báo nhanh
kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Sáng 17/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh
kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ
chốt của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự tại
điểm cầu Tỉnh ủy. Tại 15 điểm cầu của các địa
phương và đơn vị trong toàn tỉnh có mặt đầy đủ
các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến báo
cáo 3 đề án quan trọng được Hội nghị lần thứ 7
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã
thảo luận cho ý kiến và quyết nghị, bao gồm: Đề
án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực
và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách
chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động
trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách
XEM TIẾP TRANG 2
bảo hiểm xã hội...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống
dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống
của nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục
nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân
đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng
và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện.
Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của
ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được.
(BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SẢN XUẤT CỨU ĐÓI,
13/6/1955, T.7, TR. 572)

2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW:

Kết quả bước đầu trong thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4
tại Đảng bộ huyện Di Linh

Thấm sâu và lan rộng

Sau hơn một năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII) về
“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ”, Đảng bộ huyện Di Linh đã
tạo được bước chuyển biến tích cực
trong công tác xây dựng Đảng. Đây
là cơ sở giúp Đảng bộ huyện ngày
càng trong sạch vững mạnh hơn.
TRANG 2

Khó khăn quản lý,
bảo vệ rừng ở Đức Trọng
TRANG 6

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng các điển hình trong học tập và làm theo Bác (2016-2017). Ảnh: Văn Báu

NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5

Khoa học công nghệ là “đòn bẩy” phát triển
kinh tế, xã hội bền vững
Năm qua, hoạt động khoa học và
công nghệ tiếp tục có nhiều đóng
góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Khoa
học công nghệ không ngừng khẳng

TRANG 4

Trồng chè công nghệ cao xuất khẩu

định vai trò là “đòn bẩy”, là động lực
quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền
vững, trong đó phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao là “nét son”
của ngành KH-CN địa phương.
TRANG 7

Đưa Chỉ thị 05
vào giảng dạy trong bậc
trung học phổ thông
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Tiêu chuẩn, đo lường, chất
lượng - công cụ quan trọng
để hội nhập sâu rộng
TRANG 3
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BẢO LÂM: Hoàn thành Hội thi

Bí thư chi bộ giỏi năm 2018
cấp cơ sở
Thông tin từ Huyện ủy Bảo Lâm
cho biết, tính đến ngày 11/5/2018,
toàn huyện có 17/17 Đảng ủy cơ sở
trực thuộc (gồm 14 xã, thị trấn, 2
Đảng ủy lực lượng vũ trang và Đảng
ủy cơ sở cơ quan chính quyền huyện)
hoàn thành việc tổ chức Hội thi Bí
thư chi bộ giỏi năm 2018 cấp cơ sở,
đạt 100% kế hoạch. Đến với Hội
thi, tất cả các thí sinh của 17 Đảng
bộ cơ sở trên địa bàn huyện đều có
sự đầu tư nghiêm túc, thể hiện trách
nhiệm của người bí thư chi bộ trước
nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng,
xây dựng chi bộ ở thôn, tổ dân phố
và các đơn vị trường học. Chất lượng
các câu trả lời nhìn chung khá tốt,
có sự đầu tư học hỏi, chuẩn bị công
phu. Nhiều thí sinh nắm vững nội
dung, kiến thức về nghiệp vụ công
tác Đảng; liên hệ, xử lý tốt các tình
huống phát sinh từ thực tiễn; nhiều
bài thuyết trình hay, xuất phát từ tình
hình thực tế ở chi bộ cơ quan, thôn,
tổ dân phố, đem đến cho hội thi sự
sinh động, cuốn hút đông đảo cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức đến
theo dõi và cổ vũ… Ngoài ra, Ban tổ
chức Hội thi của các đơn vị đều có
câu hỏi giao lưu dành cho cổ động
viên đã tạo nên sự hào hứng tham gia
của mọi người.
Được biết, sau khi hoàn thành Hội
thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018 cấp
cơ sở, các đơn vị sẽ lựa chọn những
thí sinh đoạt giải cao, xuất sắc để
tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
cấp huyện, dự kiến được tổ chức vào
trung tuần tháng 6 năm 2018. T.N.B

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7... 
... Ngoài ra, một số nội dung quan trọng khác
cũng được thông tin nhanh tại hội nghị.
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn
Xuân Tiến đã phân tích những nội dung cốt
lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn
chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và
nhiệm vụ giải pháp thực hiện các Đề án Hội
nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương
Đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết.
Trong quá trình thông báo, đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến cũng đã liên hệ thực
tiễn tình hình địa phương và nhấn mạnh
những nội dung cụ thể cần lưu ý để cán bộ
chủ chốt nắm rõ hơn nội dung của Hội nghị
Trung ương 7 khóa XII. Đồng thời có định
hướng triển khai thực hiện các nội dung tại
hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đề
nghị cấp ủy các địa phương, sở, ngành, cơ
quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kết
quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) để
nhanh chóng phổ biến rộng rãi đến cán bộ,

Các đồng chí là UVBTV Tỉnh ủy có mặt đầy đủ tại hội nghị.

đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, sự
đồng thuận thống nhất hành động trong
toàn hệ thống chính trị. Từ đó, ra sức thi

đua thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa
những nội dung Nghị quyết trên sớm đi
vào cuộc sống. 
N.NGÀ

Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 tại Đảng bộ huyện Di Linh
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây quyết nhằm đấu tranh, ngăn chặn các biểu
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo hiện suy thoái, diễn biến lệch lạc trong nhận
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ thức và hành động.
huyện Di Linh đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.
Theo đánh giá của Huyện ủy Di Linh,
Đây là cơ sở giúp Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.
trong quá trình triển khai Nghị quyết
4 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII, mối quan hệ trong
nội bộ Đảng bộ đoàn kết, thống nhất;
việc học tập, rèn luyện, ý thức trách
nhiệm trong công tác của đảng viên
và cán bộ, việc tự phê bình và phê
bình được nâng lên rõ nét.

Góp ý Luật Trồng trọt
và Luật Chăn nuôi
Ngày 16/5, Đoàn Đại biểu Quốc
hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Lâm Đồng
đã tổ chức hội thảo góp ý Luật
Trồng trọt và Luật Chăn nuôi. Hội
thảo dưới sự chủ trì của đồng chí
Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn
Chuyên trách Đoàn ĐBQH, cùng
tham dự có ĐBQH K’Nhiễu và các
thành viên tổ Tư vấn Pháp luật, đại
diện các sở, ngành liên quan.
Dự thảo Luật Trồng trọt gồm 7
chương và 82 điều. Các đại biểu
tham dự đã góp ý: Trong thẩm quyền
có những nội dung lại không quy
định mức thẩm quyền tại địa phương,
gây khó cho các cơ quan quản lý nhà
nước khi xảy ra các sự cố. Vẫn còn
nhiều tranh cãi trong kết cấu giữa
các chương, điều khoản của luật, bố
cục chưa khoa học. Nên sử dụng từ
ngữ cụ thể, dễ hiểu, chính xác. Cần
quy định cụ thể về thẩm quyền của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, tránh chung chung. Cần có văn
bản giải thích rõ thêm về quy định
giống cây trồng...
Về Luật Chăn nuôi, các đại biểu
góp ý: Không nên quy định kết hợp
giữa chăn nuôi hiện đại và chăn nuôi
truyền thống vì ứng dụng chăn nuôi
theo hướng công nghệ cao là đủ rồi,
nhiều cụm từ quy định thừa trong
Luật nên bỏ.
Các ý kiến góp ý sẽ được Đoàn
ĐBQH tiếp thu, ghi nhận và tổng
hợp báo cáo trình Quốc hội vào kỳ
họp sắp tới.
NGUYỆT THU

TIẾP TRANG 1

Huyện ủy Di Linh khen thưởng những nhân tố tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW. Ảnh: X.L

X

ác định việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) là một
trong những giải pháp quan trọng,
cấp thiết để xây dựng và củng cố
tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững
mạnh hơn nhằm lãnh đạo, thúc đẩy kinh tế
- xã hội của huyện phát triển một cách bền
vững, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện
ủy đã tập trung cao độ và quyết tâm thực hiện
một cách tốt nhất các yêu cầu, mục tiêu của
Nghị quyết đã đặt ra. Vì vậy, sau khi có Nghị
quyết 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng và Chương trình hành động số
31 - CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã ban
hành Kế hoạch số 34 - KH/HU để triển khai
thực hiện. Theo đó, Huyện ủy Di Linh đã tổ
chức 23 lớp để phổ biến và quán triệt Nghị
quyết Trung ương 4 cho toàn thể đảng viên
trong toàn Đảng bộ và cán bộ, công chức các
cơ quan, đơn vị. Mặt khác, Ban Thường vụ
Huyện ủy thành lập Bộ phận Thường trực
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(gồm 9 thành viên, do Bí thư Huyện ủy trực

tiếp phụ trách) và Tổ giúp việc cho Bộ phận
Thường trực chỉ đạo (gồm 8 thành viên, là
cán bộ chủ chốt của các Ban xây dựng Đảng
của Huyện ủy). Trong quá trình triển khai
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện
ủy Di Linh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số
05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nhờ vậy, các tổ chức Đảng, đảng viên
và cán bộ, công chức trong huyện đã nhận
thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của
Nghị quyết Trung ương 4. Cán bộ, đảng viên
trong Đảng bộ đánh giá cao và đồng thuận
với những giải pháp đã nêu trong Nghị quyết
Trung ương 4 và cam kết rèn luyện, giữ gìn
phẩm chất đạo đức, lối sống và nói không
với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cảnh
giác với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng,
hành động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong Đảng; chấp hành tốt các chủ trương của
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đã xác định vai
trò, trách nhiệm của mình để thực hiện Nghị

Đặc biệt, trong công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng của Đảng bộ huyện đã có nhiều
chuyển biến tích cực. Trong năm 2017, năm
đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII), Đảng bộ huyện đã kết nạp vào
Đảng 207 đảng viên mới, vượt 15% kế hoạch
cả năm. Hiện nay, trong tổng số 55 tổ chức cơ
sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ huyện
có 35 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 63,6% (trong
đó, có 8 TCCSĐ TSVM tiêu biểu); 18 TCCSĐ
hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 32,7%; 2
TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,7%;
không còn TCCSĐ yếu kém.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được
nói trên, qua hơn một năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy
Di Linh đánh giá là vẫn còn có những tồn tại,
hạn chế nhất định: Một số ít đảng viên, cán
bộ chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung
Nghị quyết. Việc kiểm điểm, tự phê bình và
phê bình tập thể, cá nhân vẫn còn những hạn
chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung kiểm
điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) gắn với việc đánh giá, kiểm điểm,
phân loại cuối năm của một số tổ chức đảng
và đảng viên, chưa trọng tâm, chưa phân tích
rõ được nguyên nhân. Một số cấp ủy, tổ chức
đảng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc
việc thực hiện Nghị quyết; chậm triển khai
việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa,
khắc phục hạn chế, khuyết điểm… Đây cũng
là những vấn đề mà Ban Thường vụ Huyện
ủy Di Linh đặt ra và có biện pháp khắc phục
trong quá trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết
XUÂN LONG
Trung ương 4.

KINH TẾ
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Trồng chè công nghệ cao xuất khẩu

Đ

ược thiên nhiên ưu
đãi về đất đai, khí
hậu - ở độ cao 600
- 1.600 m, đó là
một lợi thế để chè Lâm Đồng
có năng suất cao, chất lượng
tốt so với các vùng trồng chè
khác. Hiện Lâm Đồng có vùng
nguyên liệu chè lớn nhất nước
với diện tích sản xuất ổn định
gần 22 ngàn ha và được mệnh
danh là “thủ đô chè” Việt Nam.

Mặt hàng xuất khẩu
quan trọng
Doanh nghiệp (DN) tư nhân
Tam Dương, ở xã Lộc Quảng là
một trong những đơn vị đi đầu
trên địa bàn huyện Bảo Lâm về
việc xây dựng mô hình trồng chè
Olong xuất khẩu. Hiện công ty
có hơn 70 ha đất sản xuất trồng
chè Olong, trung bình mỗi năm,
Công ty sản xuất 6 lứa chè, mỗi
lứa hơn 120 tấn chè nguyên liệu
dùng để sản xuất trà Olong. Ông
Lại Thế Cần, Giám đốc Công ty
Tam Dương thông tin: Để tạo
ra nguồn chè giống bảo đảm,
chúng tôi đã đầu tư hệ thống nhà
xưởng, lưới che và vòi phun tưới
đồng bộ; nguồn cây giống được
lựa chọn rất kỹ; đồng thời chú
trọng đào tạo nâng cao trình độ
cho người lao động. Công ty làm
ra sản phẩm để xuất khẩu sang
thị trường Nhật, Úc, Đài Loan....
Hiện nay, doanh thu của DN đạt
hơn 20 tỷ đồng/năm.
Công ty Cổ phần Long Đỉnh
đã có 28 ha chè chất lượng cao
được cấp chứng nhận đủ tiêu
chuẩn. Theo bà Trần Phương
Uyên, Phó Giám đốc Công ty
Cổ phần Long Đỉnh cho hay:
Hiện nay, Công ty có khoảng
60 ha sản xuất chè Olong,
trong đó, diện tích của Công
ty khoảng 10 ha và liên kết sản
xuất với nông dân 50 ha, tất
cả sản phẩm của Công ty đều
được xuất khẩu sang thị trường
Đài Loan.

Nhìn chung, mỗi ha chè
giống cũ được thay thế
bằng chè giống mới đem
lại hiệu quả kinh tế, tăng
từ 10 - 20% tổng thu nhập
bình quân của năm.
Ông Lại Thế Hưng, Chi
cục trưởng Chi cục Trồng trọt
và BVTV cho biết, cùng với
rau, hoa và cà phê, chè là mặt
hàng xuất khẩu quan trọng
của Lâm Đồng trong lĩnh vực
nông nghiệp, được xuất khẩu
ra nhiều nước trên thế giới.
Trong số các đơn vị sản xuất,
chế biến chè tại thành phố Bảo
Lộc, có tới 22 doanh nghiệp,
cơ sở xuất khẩu trực tiếp hoặc
gián tiếp đi nước ngoài. Các
sản phẩm xuất khẩu gồm: chè
Olong, chè xanh, chè xanh ướp
hương và chè đen. Thị trường
tiêu thụ trải dài từ các nước
Đông Nam Á (Indonesia, Thái
Lan, Singapore), khu vực Đông
Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản

Hình thành vùng chè công nghệ cao hướng đến sản phẩm chất lượng là xu hướng tất yếu để
phát triển cây chè một cách bền vững và mở đường xuất khẩu đem lại kinh tế cao hơn cho
người nông dân.

Ứng dụng hệ thống tưới tự động trên cây chè. Ảnh: H.Y

và vùng lãnh thổ Đài Loan) đến
các nước Trung Á (Apganistan,
Pakistan, Ả Rập) và Mỹ…

Hình thành vùng chè
chất lượng cao
Tuy nhiên, sau nhiều năm
canh tác, những vùng sản xuất
chè xanh truyền thống trên địa
bàn tỉnh phần lớn đều đã già cỗi,
năng suất rất thấp nên không
hiệu quả. Kinh tế hộ nông dân
vùng sản xuất chè còn nhiều khó
khăn nên chưa coi trọng việc
thay thế giống, đầu tư tiến bộ
KHKT vào sản xuất, chế biến,
tiêu thụ sản phẩm chè an toàn
mà trong đó chất lượng là một
khâu đột phá quyết định giá trị
của sản phẩm. Theo Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Lâm Đồng, hiện diện tích
chè toàn tỉnh có 21.044 ha,
phân bổ tại 11 huyện, thành
phố trong tỉnh, tập trung chủ
yếu ở Bảo Lâm, Bảo Lộc và Di
Linh. Diện tích cho thu hoạch
là 19.935 ha, sản lượng chè búp
tươi năm 2017 ước đạt 158,9 tạ/
ha/năm. Trong đó, diện tích chè
canh tác theo hướng công nghệ
cao của Lâm Đồng vào khoảng
6.340 ha, trong đó chè chất
lượng cao Olong 2.280 ha và
trên 4.000 ha chè cành cao sản.
Hiện nay, diện tích và sản
lượng chè liên tục giảm và
chủng loại, chất lượng, giá trị
sản phẩm chè Lâm Đồng còn
thấp, tính cạnh tranh chưa cao,
chưa tương xứng với tiềm năng
và thế mạnh của địa phương.
Chính vì vậy, Lâm Đồng tập
trung xây dựng 2 vùng chè
công nghệ cao tại thành phố
Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm
với diện tích 600 ha.
Ông Đậu Văn Xuân, Trưởng
phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện Bảo Lâm
cho biết, khi chưa hình thành
vùng sản xuất chè công nghệ
cao người dân đã biết áp dụng
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Chứng nhận “Hồng Đà Lạt”
với 7 loại giống
Theo quy chế vừa được UBND
tỉnh Lâm Đồng ban hành, có 7 loại
giống hồng ăn trái trồng trên địa
bàn Đà Lạt và các vùng phụ cận
được mang nhãn hiệu chứng nhận
“Hồng Đà Lạt” với những tiêu chí
chất lượng quy định nghiêm ngặt về
màu sắc, mùi, vị và hình thái.
Cụ thể, giống hồng Fuju trái hơi
dẹp, trọng lượng bình quân 225
gam, vỏ màu cam đỏ, ruột mềm, vị
ngọt thanh, giòn. Hồng Tansung Si không hạt hoặc tối đa 2 hạt, trái
dạng thuôn, trọng lượng 200-250
gam; khi chín có độ ngọt trung
bình. Hồng China - Conical ruột
chắc và dẻo, trái dạng hình chén,
vỏ màu cam vàng, nặng 200-250
gam. Hồng China - Oblong trái
dẹp, có nhiều khía sâu, trọng lượng
bình quân 230-350 gam, ruột chín
tự nhiên rất dẻo.
Hồng Vietnam - Oblong trái hình
quả trứng, đỉnh nhọn, trọng lượng
100-120 gam, vị ngọt, nhiều hạt.
Hồng vuông ông Đồng trái hơi dẹt,
có 4 cạnh, vỏ màu da cam, nặng
150-200 gam, ruột chắc, vị ngọt,
không hạt. Hồng Tám Hải trái
thuôn dài có 4 khía, trọng lượng
bình quân 200-250 gam, ruột nhiều
nước, vị ngọt, có từ 1-2 hạt.
VĂN VIỆT

Đam Rông xây dựng được
50 mô hình phát triển kinh tế
nông nghiệp hiệu quả

Sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu để phát triển
nông nghiệp bền vững. Ảnh: H.Y

các quy trình sản xuất chè theo
hướng công nghệ cao. Hiện
Bảo Lâm có 2.900 ha chè ứng
dụng công nghệ cao, trong đó
chè chất lượng cao 800 ha, chè
cành cao sản 2.100 ha, sử dụng
hệ thống tưới phun 1.362 ha,
sử dụng hệ thống thu hoạch tự
động và bán tự động 700 ha, sản
xuất theo VietGAP, GlobalGAP
650 ha, sản xuất theo hợp đồng
liên kết tiêu thụ sản phẩm 70
ha. Đối với việc chăm sóc, canh
tác chè, nông dân đang được
hướng dẫn áp dụng một trong
các tiêu chuẩn như VietGAP,
GlobalGAP, HACCP, chè hữu
cơ để quản lý nguyên liệu chè,
ổn định chất lượng sản phẩm.
Đồng thời, gắn vùng nguyên
liệu với công nghiệp chế biến,
áp dụng các kỹ thuật tiên tiến
trong trồng trọt, đảm bảo tỷ lệ
sống cao và tạo vùng nguyên
liệu bền vững.
Lâm Đồng đã triển khai thực
hiện nhiều cơ chế, chính sách
hỗ trợ nhằm khuyến khích nhân
dân các địa phương phát triển
cây chè, đẩy mạnh việc ứng
dụng KHKT trong quá trình lai
tạo giống, chăm sóc, chế biến và
bảo quản sản phẩm. Nội dung
hỗ trợ gồm: Hỗ trợ giá các giống
chè mới để trồng thay thế, trồng

mới; cấp phát thiết bị chế biến,
bảo quản sản phẩm chè; thực
hiện các mô hình điểm về ứng
dụng KHKT gắn với tiêu thụ sản
phẩm… Với mục tiêu cụ thể đến
năm 2020 phải có 70% diện tích
chè sử dụng giống mới. Đồng
thời tiếp tục phát triển một số
giống chè có khả năng sinh
trưởng phù hợp với chất đất ở
địa phương, như Olong, Kim
Tuyên, Phúc Văn Tiên... làm
cơ sở phát triển ngành chế biến
sản xuất các loại trà Olong, trà
xanh cao cấp.
Đề án phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao của
tỉnh cũng đề ra những giải pháp
về công nghệ trong sản xuất,
chế biến và bảo quản chè với
định hướng hỗ trợ cụ thể. Đây
thực sự là cơ hội để người làm
làm chè tiếp tục nâng cao hơn
nữa, đưa sản phẩm thế mạnh
của địa phương vươn xa không
chỉ trong nước mà cả quốc tế.
Quy hoạch và sắp xếp lại, giảm
số lượng nhà máy chế biến,
trong đó nhà máy chế biến phải
có liên kết với vùng nguyên
liệu và nghiêm chỉnh áp dụng
tiêu chuẩn thực hành sản xuất
tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ
sinh an toàn cho sản xuất.
HOÀNG YÊN

50 mô hình phát triển kinh tế
nông nghiệp do Hội Nông dân
huyện hướng dẫn và quản lý đang
từng bước mang lại hiệu quả kinh
tế cao. Trong đó gồm các mô hình
như trồng cây ăn trái, cà phê, rau
thương phẩm, nuôi bò, hươu, nai
lấy nhung và một số mô hình cây
trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế
khác. Đây là những mô hình có thu
nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên
sau khi đã trừ chi phí đầu tư và trở
thành mô hình điểm để bà con nông
dân trên địa bàn huyện đến tham
quan, học hỏi.
VĂN TÂM

Cục Thuế thông báo danh sách
16 doanh nghiệp nợ các khoản
tiền thuế trên 90 ngày
Cục Thuế ra thông báo danh
sách các doanh nghiệp kinh doanh
chây ỳ, dây dưa nợ thuế đến hết
ngày 30/4/2018, danh sách cụ
thể đăng trên trang web http://
lamdong.gdt.gov.vn.
Theo đó, đây là những doanh
nghiệp, thời gian qua Cục Thuế
Lâm Đồng đã áp dụng các biện
pháp đôn đốc thu tiền nợ và cưỡng
chế nợ thuế theo quy định của
Luật Quản lý thuế, nhưng tính đến
ngày 30/4/2018 vẫn còn nợ đọng
tiền thuế, tiền phạt chậm nộp của
các khoản trên 90 ngày; đồng thời,
không cung cấp thông tin theo yêu
cầu của Cục Thuế.
PHẠM LÊ
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THẤM SÂU VÀ LAN RỘNG

Nhiều chuyển biến…
Đồng chí Trần Văn Hiệp UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy cho biết: Chỉ thị 05, ngay
sau khi được ban hành, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã ra kế hoạch thực hiện.
Đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo
hướng dẫn cụ thể, đôn đốc sát sao
để các cơ quan, đơn vị, địa phương
thực hiện Chỉ thị có hiệu quả. Bởi
thế suốt 2 năm qua, trong quá trình
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
chính trị của các cấp ủy, địa phương,
đơn vị đều có nội dung chỉ đạo thực
hiện Chỉ thị 05. Cùng với đó, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu thực
hiện chặt chẽ việc tổ chức học tập
các chuyên đề từ năm 2016 - 2018,
tiến hành đồng bộ các biện pháp
tuyên truyền, đưa chuyên đề học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào sinh
hoạt chi bộ hàng tháng…
Thực hiện Chỉ thị 05 cũng là nội
dung quan trọng được Tỉnh ủy Lâm
Đồng đưa vào trong chương trình,
kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại
hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII. Nhất là nội dung
“làm theo” với những việc làm
thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm
vụ nhằm giải quyết kịp thời những
vấn đề bức xúc, nổi cộm. Từ thực
tiễn cuộc sống, các mô hình hay,
những gương điển hình tiên tiến
được kịp thời nêu gương, nhân rộng.
Tất cả các biện pháp thực hiện trên
đều song hành cùng công tác kiểm
tra, giám sát chặt chẽ để tránh tình
trạng “đánh trống bỏ dùi”, “nói mà
không làm”, “hình thức đối phó”...,
nhất là trong cán bộ đảng viên, đặc
biệt là người đứng đầu các đơn vị,
địa phương.
Hai năm là quãng thời gian đủ để
Chỉ thị 05 như “cơn mưa mát lành”
thấm sâu vào lòng đời sống. Tại các
cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến
cơ sở đã có những chuyển biến tích
cực. Cụ thể, việc thực hiện tự phê
bình và phê bình nghiêm túc hơn,
góp phần ngăn chặn các hành vi
tiêu cực. Tinh thần trách nhiệm, tác
phong, lề lối làm việc của cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức có
chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, tình
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” đã có sự nhận dạng rõ
hơn trong cán bộ, đảng viên để kịp
thời có những biện pháp ngăn chặn,
đấu tranh.
Căn cứ vào tình hình thực tiễn,
bộ máy từ cấp tỉnh tới địa phương
đều xác định các nội dung đột phá
nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong
thực hiện Chỉ thị. Đơn cử như năm
2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác
định nội dung đột phá: chú trọng cải
cách hành chính, đấu tranh phòng
chống nhũng nhiễu, tham nhũng,
gây khó khăn cho doanh nghiệp,
người dân, hạn chế tối đa các vụ
vi phạm lâm luật, phá rừng... Bên
cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã
chỉ đạo việc đổi mới, sắp xếp, tinh
giản bộ máy cán bộ, công chức theo
tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW
và Nghị quyết Trung ương 6 khóa

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” là chủ trương lớn của Đảng. Sau khi triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã lan
tỏa sâu rộng trong đời sống, tác động tích cực và hiệu quả đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần thực hiện nhiệm vụ phát
triển KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm bà con các DTTS ở xã Rô Men, huyện Đam Rông. Ảnh: N. Ngà

XII với tinh thần trách nhiệm và
quyết tâm cao nhất. Từ đó, tạo niềm
tin cho cán bộ, đảng viên và nhân
dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy
đảng, việc quản lý, điều hành của
chính quyền. Đồng thời điều này
cũng thể hiện theo tinh thần Chỉ thị
“Trên trước, dưới sau; trong trước,
ngoài sau”.
Theo ghi nhận của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, đến nay, trên địa bàn
tỉnh 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh,
cấp huyện và các xã, phường, thị
trấn tổ chức chào cờ; có 1.177/1.542
thôn, tổ dân phố tổ chức chào cờ
sáng thứ hai đầu tháng (chiếm trên
75%). Điều này đã góp phần đưa
Chỉ thị lan tỏa sâu rộng trong nhân
dân. Để rồi trong đời sống xuất hiện
những câu chuyện của các cá nhân
như em Nguyễn Anh Hào, một học
sinh bị tật từ nhỏ nhưng đã vượt
lên số phận để có thành tích học
tập tốt, đồng thời em cũng chính là
tấm gương sáng trong phong trào
nghiên cứu khoa học; bác sĩ trẻ
Moul Thoàn, một bác sĩ người dân
tộc thiểu số với tấm lòng nhân ái
cao cả hết mình vì bệnh nhân; Trung
úy Lê Đăng Linh với nghĩa cử cao
đẹp “nhặt được của rơi trả người
đánh mất”; Nhiều mô hình trong
sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao, nông nghiệp sạch, xây dựng
nông thôn mới..., tạo chuyển biến
tích cực trong phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương, góp phần đưa
Lâm Đồng là một trong những tỉnh
dẫn đầu trong cả nước về sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao. Trong
hai năm 2016 - 2017, phần lớn các
chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của
các địa phương đều đạt và vượt kế
hoạch đề ra; nhiều vụ việc nổi cộm,
bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải

Giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: Văn Báu

quyết dứt điểm như: tình trạng di cư
tự do của đồng bào dân tộc thiểu số
phía Bắc, đòi về làng cũ, lấn chiếm
đất rừng, khiếu nại tố cáo, cải cách
thủ tục hành chính, tinh thần thái
độ phục vụ nhân dân...; chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng (năm
2016 đứng ở vị trí 27/63, năm 2017
đứng ở vị trí 22/63)... “Đó là những
bông hoa đẹp trong vườn hoa học
tập, làm theo Bác. Đồng thời cũng
là những dấu ấn đẹp trong hai năm
thực hiện Chỉ thị”, Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định.

Những vấn đề
cần nhận diện, gọi tên
Trong hai năm triển khai thực hiện
Chỉ thị, nhiều vấn đề còn tồn tại đã
được nhận diện, gọi tên. Một trong
số đó là việc nhiều cấp ủy còn lúng
túng trong triển khai thực hiện Chỉ
thị. Sự chủ động, sáng tạo của các
cấp ủy còn ít, dẫn đến việc triển khai
Chỉ thị 05 chưa thật sự phù hợp với
điều kiện, đặc thù của địa phương,
đơn vị. Việc nêu gương của cán bộ

chủ chốt, người đứng đầu và việc thể
hiện sự gương mẫu của đội ngũ cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức
chưa được thực hiện tốt ở nhiều địa
phương, đơn vị nên việc gắn kết nội
dung học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh với triển
khai nhiệm vụ chính trị, công tác
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị tại một số địa phương, đơn
vị chưa cao. Các đoàn thể chưa có
những hoạt động mang dấu ấn đậm
nét trong thực hiện Chỉ thị. Trong
khi đây là nơi tập trung đông đảo
nhân dân. Ngoài ra, Lâm Đồng có
địa bàn rộng, địa hình phức tạp và
số lượng bà con DTTS ở vùng sâu
vùng xa lớn. Ở những khu vực này,
nội dung, hình thức tuyên truyền
chưa thật phong phú, phù hợp nên
mức thấm và sự lan tỏa của Chỉ thị
còn nhiều hạn chế.
Từ thực tiễn đó, để tiếp tục thực
hiện Chỉ thị có hiệu quả, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp
ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể cần tiếp tục thực

hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung
ương, trong đó tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả việc
gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn
Đảng bộ. Đồng thời, việc thực hiện
Chỉ thị 05 là một trong những yếu
tố quan trọng góp phần thực hiện tốt
các nội dung từ Hội nghị TW7 (khóa
XII), nhất là việc xây dựng đội ngũ
cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực
và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ của thời kỳ mới.
Các đơn vị, địa phương cần xác
định nội dung đột phá thực hiện,
đảm bảo tính khả thi cao; rà soát
những khuyết điểm, hạn chế, yếu
kém, những vấn đề bức xúc, nổi
cộm để tập trung giải quyết dứt
điểm. Đó được lấy làm một trong
những thước đo kết quả việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh của các
cá nhân, đơn vị. Trong cán bộ, đảng
viên cần chú trọng việc đổi mới
phong cách, tác phong công tác gần
dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại
với nhân dân; chống bệnh thành
tích, hình thức; nâng cao tinh thần
trách nhiệm trong công việc, nói đi
đôi với làm; góp phần xây dựng các
cấp ủy đảng trong sạch vững mạnh,
bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ
sở liêm chính, hành động, sáng tạo,
gần dân, hết lòng vì nhân dân.
Quan tâm đúng mức đến công tác
phát hiện, biểu dương và nhân rộng
các tập thể, cá nhân điển hình tiên
tiến trong học tập và làm theo gương
Bác. Bởi đó là cách hữu hiệu nhất
để Chỉ thị thấm sâu hơn và lan tỏa
rộng hơn trong đời sống.
NGỌC NGÀ

ÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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Triển lãm hình ảnh, tư liệu về học tập và làm theo gương Bác

Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh,
cống hiến của Bác vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,
vì hòa bình, độc lập, tiến bộ xã hội.

Chiều 17/5, tại Nhà thông tin triển
lãm (Rạp 3/4, khu Hòa Bình, TP Đà
Lạt), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối
hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch tỉnh đã tổ chức triển lãm chủ đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tham dự triển lãm có các đồng chí
Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn
Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân
vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Thanh
Xuân - UVBTV, Bí thư Thành ủy
Đà Lạt cùng đại diện lãnh đạo các
sở, ban, ngành của tỉnh.
Triển lãm có trên 100 hình ảnh,
sách, bút tích lịch sử của Chủ tịch
Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu rộng

rãi tới công chúng cuộc đời hoạt
động cách mạng và sự hy sinh, cống
hiến của Bác vì sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, vì hòa bình, độc
lập, tiến bộ xã hội. Bên cạnh đó, tại
đây còn giới thiệu trên 150 hình ảnh
ghi nhận những kết quả đạt được của
tỉnh Lâm Đồng qua 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”.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí
Trần Văn Hiệp khẳng định: Đây là
dịp để cán bộ, đảng viên và nhân
dân trong tỉnh có thêm cơ hội tìm
hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ
tịch Hồ Chí Minh cũng như những
hoạt động có quy mô từ cơ sở đến

tỉnh và những tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ
thị 05 trên địa bàn toàn tỉnh. Điều
này sẽ góp phần quan trọng vào việc
cổ vũ, động viên, nhân rộng những
tấm gương người tốt việc tốt đã có
nhiều đóng góp cho lợi ích của cộng
đồng, sự bình yên và phát triển của
địa phương. Đồng thời cho thấy từ
việc thực hiện có kết quả Chỉ thị 05
đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ
chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh
những năm qua và được nhân dân
đồng tình ủng hộ.
Ngay sau khi khai mạc, triển lãm
đã thu hút đông đảo nhân dân tham
gia. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết
ngày 23/5.
N. NGÀ

Đưa Chỉ thị 05 vào giảng dạy trong bậc trung học phổ thông

T

ại tọa đàm với chủ đề
“Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh về xây
dựng phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu của cán bộ,
đảng viên” do Đảng ủy Khối Các
cơ quan tỉnh tổ chức vừa qua, ông
Huỳnh Quang Long - Phó Giám
đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng
đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan tới
việc đưa Chỉ thị 05 vào các trường
THPT. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT
Huỳnh Quang Long cho rằng:
“Việc triển khai thực hiện Chỉ thị
số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)
trong ngành giáo dục có ý nghĩa vô
cùng quan trọng nhằm nâng cao và
tạo chuyển biến tích cực về nhận
thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống,
văn hóa, tác phong làm việc đối với
mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo
dục và học sinh. Từ đó, tạo sự thống
nhất về ý chí và hành động cụ thể,
là việc làm thiết thực, đem lại hiệu
quả thực tế gắn với việc thực hiện
thắng lợi nội dung đổi mới căn bản,
toàn diện GDĐT”.
Theo đó, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo
các trường THPT triển khai việc
quán triệt học tập và làm theo Bác
theo tinh thần Chỉ thị 05 đối với tất
cả giáo viên và học sinh trong nhà
trường. Từ đó, tập trung đổi mới
phong cách, tác phong làm việc, nêu
cao tinh thần trách nhiệm trong thực
hiện nhiệm vụ, công vụ, thực sự lắng
nghe, tôn trọng, sẵn sàng đối thoại
giữa cán bộ, nhà giáo với học sinh;
chống bệnh thành tích trong giáo
dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí, tiêu cực, tham nhũng, kịp thời
giải quyết các vấn đề nổi cộm ở các
đơn vị, lấy giảng dạy là nhiệm vụ
quan trọng nhất. Nội dung học tập
ở các trường tập trung ở một số nội
dung cốt lõi như: Phong cách tư duy
độc lập, sáng tạo gắn chặt lý luận với
thực tiễn. Điều này thể hiện rõ năng
lực, trình độ cũng như sắc thái riêng
của mỗi nhà giáo và được chuyển
hóa cụ thể vào bài dạy của từng cá
nhân. Đồng thời là nội dung phong
cách làm việc dân chủ, khoa học, nói
đi đôi với làm, tự mình nêu gương
bởi bản thân mỗi nhà giáo phải thật
sự là tấm gương đạo đức tự học và
sáng tạo, gương mẫu. Đối tượng
tiếp nhận là học sinh nên đòi hỏi
giáo viên phải xây dựng bài giảng

Học sinh bước vào bậc trung học phổ thông cũng đồng nghĩa bước vào giai đoạn đầu của lứa tuổi
thanh niên - tương lai của đất nước. Đây cũng là thời điểm đòi hỏi nhà trường phải có nhiều nỗ lực
để hình thành những phẩm chất, nhân cách tốt có tính bền vững cho các em. Xác định rõ điều này,
ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để đưa Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” lan tỏa trong các trường trung học phổ thông (THPT).

Việc giáo dục các vấn đề về đạo đức trong trường THPT có tác động rất lớn
trong việc hình thành phẩm chất, nhân cách cho học sinh.
Trong hình: Một giờ học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh P. Nhân

nghiêm túc, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ
hiểu, đi thẳng vào vấn đề thực tiễn
trong đời sống để bài học mang tính
ứng dụng cao nhất. Trong cách giáo
dục phải chứa đựng giá trị nhân văn
của tình yêu thương, trân trọng trìu
mến, hướng con người tới chân thiện - mỹ. Từ đó, dần tạo chuyển
biến về nhận thức và cuối cùng là
chuyển biến trong hành động.
Dưới sự chỉ đạo sát sao từ phía
Sở, các trường học trong tỉnh đã sử
dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những
bài học về đạo đức, lối sống dành
cho học sinh” để lồng ghép trong
giảng dạy các môn học cũng như tổ
chức các hoạt động ngoài giờ từ năm
học 2016 - 2017 đến nay. Sau gần 2
năm triển khai, các đảng ủy, chi ủy,
chi bộ, ban giám hiệu các trường
THPT trong tỉnh đã chủ động, sát
sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo
tổ chức thực hiện.
Ghi nhận tại Trường THPT Lộc
Phát, thành phố Bảo Lộc, sau hai
năm thực hiện Chỉ thị 05 đã có

Tính đến tháng 1/2018, cấp THPT có 58 trường trực thuộc Sở GD&ĐT
(2 trường phổ thông dân tộc nội trú) với trên 43 ngàn học sinh. Trong
đó có 15 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% các trường có đảng bộ, chi
bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, thành ủy.

những chuyển biến sâu sắc cả trong
nhận thức và hành động của giáo
viên và học sinh. Tập thể giáo viên
đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm
cao, bám trường, bám lớp; học
sinh chăm ngoan, lễ phép, tinh thần
học tập rèn luyện ngày càng tiến
bộ. Thầy Nguyễn Hoàng Chương
- Hiệu trưởng Trường THPT Lộc
Phát cho rằng: “Xác định con người
là yếu tố quyết định việc thực hiện
thắng lợi mọi nhiệm vụ, nhất là việc
giảng dạy tư tưởng, đạo đức cho học
sinh theo tinh thần Chỉ thị 05 nên
nhà trường đã tập trung bồi dưỡng
cho đội ngũ giáo viên nội dung này
để nâng cao nhận thức về tư tưởng
chính trị, từ đó chuyển biến thành

hành động cụ thể. Một trong những
mô hình mà nhà trường lựa chọn
là tăng cường bồi dưỡng trong hè,
chú trọng các hoạt động trải nghiệm,
đồng thời làm tốt công tác khen
thưởng, biểu dương những giáo viên
có thành tích tốt”. Bên cạnh những
nỗ lực trong công tác giảng dạy,
các mô hình “tương trợ”, “san sẻ”,
“vượt khó” mang đậm tình đồng
nghiệp cũng đã được hình thành để
các giáo viên giúp nhau trong cuộc
sống. Còn đối với học sinh, tỉ lệ học
sinh đạt học sinh giỏi, học sinh tốt
nghiệp THPT và đậu vào các trường
cao đẳng, đại học tăng cao; những
mô hình như bữa trưa miễn phí tại
trường, các hoạt động động viên, hỗ

trợ học sinh nghèo... đã động viên
các em rất nhiều trong học tập.
Không dừng lại ở cán bộ, đảng
viên, giáo viên; việc giáo dục đạo
đức, lối sống trong trường học
cũng hướng đến các em học sinh những người chủ tương lai của đất
nước. Em Trương Bá Bình Phương
- Học sinh lớp 11 Anh Trường
THPT Chuyên Thăng Long cho
rằng: “Nhiệm vụ lớn nhất của
học sinh là học tập để chinh phục
đỉnh cao tri thức, là rèn luyện tài
năng. Nhưng tài phải đi đôi với
đức, đó là sự yêu thương, san sẻ
với những người xung quanh, với
cộng đồng”. Đó là lý do mà Bình
Phương cùng với nhiều học sinh
khác ở trường này thường xuyên
tham gia các hoạt động thiện
nguyện đến với bà con vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào DTTS
còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó,
những người trẻ này còn thực hiện
nhiều hoạt động ngoại khóa có ý
nghĩa nhằm chung tay giúp đỡ các
bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, ông Huỳnh Quang
Long cũng chỉ ra rằng: Hiện nay,
việc giảng dạy và học tập nội dung
này trong một số trường THPT chưa
sâu sắc, đầy đủ, thiếu các phương
tiện trợ giảng... dẫn tới việc tổ chức
thực hiện chưa thực sự nghiêm túc,
còn mang tính hình thức. Bản thân
một số giáo viên thiếu tinh thần tự
học, tự tu dưỡng và thiếu gương
mẫu trong thực hiện nên giảng dạy
chỉ mang tính lý thuyết, thiếu liên
hệ thực tiễn. Đa phần các giáo viên
giảng dạy bộ môn này còn kiêm
nhiệm nên bài giảng chưa được đầu
tư dẫn tới hiệu quả chưa cao.
Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách của Bác chính
là giải pháp hữu hiệu để đánh giá,
khắc phục những hạn chế, khuyết
điểm trong việc ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức,
lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng
thời giáo dục lý tưởng sống cho thế
hệ trẻ. Bởi thế, đây là nhiệm vụ quan
trọng đặt ra cho ngành giáo dục nói
chung và các trường THPT trên địa
bàn tỉnh nói riêng để tìm ra những
biện pháp hữu hiệu, phù hợp với
đặc điểm, tình hình để tạo ra những
chuyển biến cụ thể, mạnh mẽ trong
thời gian tới.
HOÀNG MY
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ĐẠ HUOAI:

Khó khăn quản lý, bảo vệ rừng ở Đức Trọng

UBND huyện Đạ Huoai cho biết, trong
5 năm (từ 2013 - 2017), theo thống kê,
toàn huyện có 1.644 hộ dân tham gia
hiến đất, cây trồng để xây dựng nông
thôn mới (NTM). Theo đó, người dân đã
hiến tặng hơn 53 ha đất, hàng trăm công
trình vật kiến trúc và hàng chục ha cây
trồng với tổng trị giá hơn 20,5 tỷ đồng để
xây dựng NTM.
Người dân huyện Đạ Huoai còn tham
gia đóng góp hàng ngàn ngày công lao
động để làm đường giao thông nông thôn,
kênh mương nội đồng... Toàn huyện Đạ
Huoai hiện đã có 72 km đường giao thông
nông thôn được bê tông hóa; hơn 12 km
kênh mương nội đồng được xây dựng kiên
cố bằng bê tông; 8/8 xã có nhà văn hóa và
7/8 xã có sân vận động đạt chuẩn. Hiện,
toàn huyện có 4/8 xã đạt chuẩn NTM.

Độ che phủ rừng của huyện Đức Trọng
đạt 31,3%, tương đương 28.223 ha đất
có rừng với hơn 30 đơn vị là chủ rừng
trong và ngoài nhà nước; giáp ranh với
tỉnh bạn và nhiều huyện, thành phố, do
đó việc quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR)
càng khó khăn và phức tạp.

Hơn 1.600 hộ dân hiến đất,
cây trồng xây dựng NTM

KHÁNH PHÚC

Tiếp tục rà soát nhu cầu
nhà ở công nhân
Theo kiểm tra của các sở, ngành liên
quan và Ban Quản lý các Khu Công
nghiệp Lâm Đồng, đến nay có hơn 2.300
lao động tại 2 Khu Công nghiệp Lộc
Sơn (Bảo Lộc) và Phú Hội (Đức Trọng),
chiếm phần lớn chưa được bố trí nhà ở
tại chỗ để yên tâm gắn bó lâu dài với
công việc.
Trong khi đó phương án xây dựng
nhà ở công nhân hiện chỉ có Khu Công
nghiệp Phú Hội mới quy hoạch ban đầu
gần 18.000 m2 diện tích, nhưng chưa
mời gọi được nhà đầu tư; còn Khu Công
nghiệp Lộc Sơn thì đang tìm quỹ đất để
bố trí quy hoạch.
Dự báo đến năm 2020, số lao động làm
việc tại 2 khu công nghiệp nói trên tăng
lên khoảng 3.800 người, nhu cầu nhà ở
công nhân càng trở nên bức thiết hơn nữa.
Bởi vậy, Sở Xây dựng Lâm Đồng được
giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý
các Khu Công nghiệp tiếp tục rà soát, điều
chỉnh, bổ sung quy hoạch quỹ đất làm
căn cứ hoàn thành phương án thu hút đầu
tư xây dựng nhà ở công nhân, sớm trình
UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

MẠC KHẢI

Mua bán gần 0,5 kg ma túy
và 40 viên thuốc lắc,
lãnh án tù chung thân
Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa xét
xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Trọng Hiếu
(46 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, thành
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) về tội mua bán
trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm
Đồng, khoảng 3h45 phút ngày 9/7/2016,
Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với
Công an thành phố Bảo Lộc bắt quả
tang và phát hiện trong túi xách của bị
cáo Lê Trọng Hiếu có chứa gần 496,4
gram ma túy đá và 40 viên thuốc lắc
chứa 11,53 gram chất MDMA (Mathylen
dioxymetamphetamine), một dạng ma túy
được chế tạo tổng hợp, khi bị cáo Hiếu
đang trên xe taxi bước xuống số nhà 159
Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, thành
phố Bảo Lộc.
Qua điều tra, từ tháng 2 đến tháng
7/2016, bị cáo Hiếu đã nhiều lần mua
bán ma túy để sử dụng và bán cho người
nghiện trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt
bị cáo Lê Trọng Hiếu tù chung thân và phạt
TIẾN DÂN
bổ sung 50 triệu đồng.

S

ố liệu diễn biến tài nguyên rừng
theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm
Đồng ngày 27/6/2016 cho biết,
huyện Đức Trọng có tổng diện
tích có rừng hơn 28.223 ha; trong đó rừng
tự nhiên gần 19.808 ha, rừng trồng gần
8.416 ha.
Điểm nổi bật ở huyện Đức Trọng là sự
chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy và sự tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện
về công tác QLBVR, phòng cháy chữa cháy
rừng và phát triển rừng. Trong tháng 5, đích
thân Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Phúc
tuy mới nhận nhiệm vụ mới nhưng đã trực
tiếp đi thị sát về rừng, đất lâm nghiệp tại
nhiều địa bàn của huyện.
Tuy nhiên, về tổng quan, công tác QLBVR
vẫn còn những tồn tại như tình trạng phá
rừng, khai thác lâm sản trái phép có nơi,
có lúc vẫn diễn biến phức tạp như hành vi
khoan lỗ để cây chết, san ủi trái quy định,
vận chuyển lâm sản trái pháp luật qua địa
bàn… Theo Hạt trưởng Kiểm lâm Đức
Trọng Nguyễn Văn Trung, trong tháng
5/2018, Hạt đã xác định và dự báo được các
trọng điểm tiềm ẩn xảy ra các hành vi phá
rừng, khai thác, vận chuyển, lấn chiếm đất
lâm nghiệp tại các tiểu khu của xã Ninh Gia,
Ninh Loan, tiểu khu giáp ranh với huyện
Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, các tiểu khu
giáp ranh với thành phố Đà Lạt, nhờ vậy kịp
thời phát hiện không để xảy ra vi phạm. Ở
Đức Trọng, khó khăn nhất là khu vực giáp
ranh. Mặc dù đã có Quy chế phối hợp giữa
tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận, giữa
huyện Đức Trọng với huyện Bắc Bình,
huyện Tuy Phong (Bình Thuận) và huyện
Di Linh… Hạt Kiểm lâm cũng ký kết Quy
chế phối hợp với các lực lượng chức năng
như Kiểm sát, Công an, Quân sự của huyện
và các đơn vị chủ rừng nhà nước, UBND
các xã, thị trấn về công tác QLBVR. Theo
đó, Kế hoạch số 142/KH-HKL về kiểm tra
việc chấp hành pháp luật trong hoạt động
kinh doanh, sản xuất, chế biến lâm sản…
đã và đang thực hiện. Trong tháng 5, Hạt
và các cơ quan chức năng, chủ rừng đã
phát hiện, lập biên bản 10 vụ vi phạm Luật
BV&PTR, tăng 3 vụ so cùng kỳ năm 2017
(tương đương 30%). Trong đó, khai thác
rừng trái phép 1 vụ, lâm sản thiệt hại 5,431
m3; phá rừng trái pháp luật 2 vụ, tổng diện

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Phúc và các đơn vị chức năng của huyện thị sát việc san ủi đất có rừng
tại Công ty Việt Nguyên ngày 15/5. Ảnh: M.Đ

tích rừng bị phá 5.014 m2 (tăng 3.643 m2);
vận chuyển lâm sản trái pháp luật 1 vụ (tăng
1 vụ so cùng kỳ)… Lũy kế 5 tháng đầu năm
2018, địa bàn huyện Đức Trọng phát hiện,
lập biên bản vi phạm 38 vụ; trong đó, khối
lượng lâm sản thiệt hại 58,425 m3 do vi
phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng
rừng; tổng diện tích thiệt hại 10.271 m2 và
lâm sản thiệt hại 4,994 m3 do vi phạm quy
định về phát triển rừng; đã tịch thu gần 82,4
m3 gỗ tròn, gỗ xẻ thông thường…
Đặc biệt có một số vụ vi phạm nổi cộm trong
tháng 5 là: tại tiểu khu 723, xã Bình Thạnh,
lâm phần do một xí nghiệp quản lý, đối tượng
đã khoan 842 cây Thông ba lá (tổng diện tích
8.821 m2; tổng trữ lượng 39,991 m3) mục đích
làm cho cây chết; tại tiểu khu 670, ranh giới
xã Ninh Gia, lâm phần do Ban QLRPH Ninh
Gia quản lý, đối tượng gây cháy 1.000 m2 rừng
Thông ba lá trồng năm 2015, làm 55 cây bị
cháy; tại tiểu khu 638 ranh giới xã Ninh Gia
do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Việt
Nguyên đã tự ý san ủi 2,95 ha đất có rừng từ
năm 2006 để… trồng lại rừng; tổng diện tích
rừng, đất rừng các trạng thái mà Công ty này
đã san ủi là 9,88ha.
Sự vụ xảy ra ở Việt Nguyên vừa nêu cũng
là tồn tại gây khó khăn trong quản lý không
chỉ ở huyện Đức Trọng mà tương tự tại nhiều
địa bàn trên tỉnh. Đó là ý thức, trách nhiệm
QLBVR và phát triển rừng của các doanh
nghiệp thuê đất, thuê rừng để đầu tư dự án.
Tại Đức Trọng có 29 doanh nghiệp thuộc
hình thức này, tổng diện tích thuê hơn 6.667
ha; trong đó có 10 dự án trồng rừng kinh tế
(gần 3.256 ha); 12 dự án du lịch sinh thái (gần
2.739 ha); 4 dự án sản xuất nông lâm kết hợp
(gần 652 ha) và 1 dự án khác với hơn 21 ha.
Chúng tôi tiếp tục nêu vấn đề để tỉnh có chỉ

đạo quyết liệt đối với các sở, ngành liên quan
về việc rất cần thiết thực thi và xử lý nghiêm
đối với những chủ dự án không làm tròn trách
nhiệm theo quy định của nhà nước, đặc biệt để
xảy ra việc mất rừng, mất đất lâm nghiệp có
hệ thống. Đây cũng là mong muốn của chính
quyền địa phương các huyện, thành phố cũng
như ngành Kiểm lâm trong tỉnh.

Do địa bàn huyện Đức Trọng giáp
ranh với các huyện tỉnh Bình Thuận
nên việc khai thác lâm sản trái pháp
luật từ rừng Bình Thuận rồi vận
chuyển qua địa bàn Đức Trọng để
mang đi các tỉnh, thành miền Đông
là thực trạng diễn ra nhiều năm nay.
Mặc dù tại xã Tà Năng, huyện Đức Trọng
có lập Trạm QLBVR liên tỉnh Maxava, trong
đó chỉ có 1 kiểm lâm Lâm Đồng còn lại là
kiểm lâm Bình Thuận; trong lúc đối tượng vi
phạm là người của tỉnh Bình Thuận. Vì vậy,
hiệu quả của Trạm Maxava không được như
mong muốn. Rất mong tỉnh Lâm Đồng cần
tiếp tục rà soát và có phương án chỉ đạo hữu
hiệu hơn. Một khó khăn khác mà Hạt trưởng
Nguyễn Văn Trung cho biết là đối với việc
doanh nghiệp thực hiện khai thác rừng trồng,
theo quy định, ngành Kiểm lâm chỉ được kiểm
tra, thẩm định hồ sơ kỹ thuật về quy trình khai
thác còn khi đã thành gỗ xuất đi thì không
được quyền kiểm tra. Vì vậy, trong thực tế rất
khó giám định được nguồn gốc, có hay không
việc trà trộn gỗ khai thác trái pháp luật trong
quá trình vận chuyển của doanh nghiệp. Trong
lúc đó, rừng trồng liền kề với rừng tự nhiên!
MINH ĐẠO

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu dân cư
Vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy và
chữa cháy số 3, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức
thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ khu dân cư thuộc Thôn 1, xã Rô
Men, huyện Đam Rông.
Tình huống giả định được đặt ra là vào
lúc 10 giờ 30 phút, tại cơ sở Đại lý phân
bón Mạnh Thanh, ở Thôn 1, xã Rô Men
xảy ra cháy đang lan ra khu vực dân cư
và có nguy cơ lan rộng ra toàn bộ khu dân
cư. Ngay lúc này chủ cơ sở đã hô báo cho
người dân xung quanh biết xảy ra hỏa hoạn,
đồng thời sau khi nhận tin báo, lãnh đạo
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3,
cùng chính quyền huyện Đam Rông và xã

Rô Men đã chỉ đạo các lực lượng triển khai
phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Công an huyện Đam Rông đã điều lực
lượng đến hiện trường và đem theo các
phương tiện chữa cháy, dùng loa phóng
thanh tổ chức hướng dẫn cho người dân
trong khu dân cư xảy ra cháy thoát nạn ra
khu vực tập kết theo sơ đồ quy định. Cùng
đó, lực lượng y tế, Trung tâm Quản lý và
khai thác công trình công cộng, Cảnh sát
giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC số 3
đã điều lực lượng cùng xe chữa cháy và
các phương tiện, dụng cụ PCCC đến hiện
trường, phối hợp với lực lượng phòng cháy
chữa cháy của xã Rô Men cùng người dân

xung quanh tham gia chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ.
Đến 11 giờ cùng ngày, buổi thực tập kết
thúc đã đảm bảo các mục đích và yêu cầu
đã đề ra đó là: nhằm đánh giá sự phối kết
hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy,
để đảm bảo yêu cầu nếu có sự cố thật xảy
ra sẽ phối hợp chữa cháy kịp thời, có hiệu
quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do
cháy gây ra; đồng thời, giúp cho khu dân
cư làm quen với tình huống cháy, nổ, tăng
cường khả năng thường trực, nâng cao ý
thức trách nhiệm của người dân, cán bộ,
công nhân viên tại khu dân cư trong công
tác phòng cháy, chữa cháy. ĐAM TRỌNG
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Khoa học công nghệ là “đòn bẩy” phát triển kinh tế,
xã hội bền vững

N

ăm 2017, Sở Khoa học
và Công nghệ Lâm Đồng
đã tiến hành nghiệm thu
6 nhiệm vụ KHCN, trong đó 4
nhiệm vụ đạt kết quả gồm các đề
tài: Nghiên cứu giải pháp bảo tồn
và phát huy giá trị di tích khảo cổ
học Cát Tiên; Nghiên cứu đánh giá
và phát huy sản phẩm du lịch đặc
thù nhằm thu hút khách đến Đà
Lạt - Lâm Đồng; Nghiên cứu các
giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh
thối rễ vàng lá cà phê ở Lâm Đồng;
Chọn lọc, di thực, bình tuyển và
thử nghiệm trồng một số giống bơ
có năng suất cao, chất lượng tốt tại
Lâm Đồng. Bên cạnh đó, Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh đã thực hiện
triển khai 17 nhiệm vụ KHCN,
nhiều nhiệm vụ đã đạt được kết quả
bước đầu như các đề tài: Nghiên cứu
chọn tạo bộ giống khoai tây có năng
suất, chất lượng cao kháng mốc
sương và chịu nhiệt có thể canh tác
quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ
cận; Khảo nghiệm một số giống cây
ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) có
nguồn gốc nhập nội tại Đà Lạt, Lạc
Dương; Nghiên cứu tuyển chọn một
số giống cà phê chè (Coffee Arabica
L.) đạt năng suất chất lượng cao tại
Lâm Đồng; Nghiên cứu tác nhân
gây bệnh là virus trên giống cá hồi
và cá tầm; Nghiên cứu xây dựng
mô hình du lịch dựa vào cộng đồng
tại Lâm Đồng. Tiến hành quản lý
26 nhiệm vụ KHCN cấp huyện với
nguồn kinh phí 3,83 tỷ đồng.
Công tác quản lý nhà nước về
công nghệ, thị trường công nghệ, sở
hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, thông tin
phổ biến KHCN được quan tâm. Đã
hướng dẫn, hỗ trợ 50 doanh nghiệp
đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công
nghệ xây dựng thương hiệu, làm
tăng giá trị cho sản phẩm đặc trưng
của địa phương, quan tâm phát
triển thương hiệu các sản phẩm thế

Năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trên tất cả các
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Khoa học công nghệ không ngừng khẳng định vai trò là
“đòn bẩy”, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững, trong đó phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao là “nét son” của ngành KH-CN địa phương.

Ứng dụng kỹ thuật bức xạ, hạt nhân phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ảnh chụp tại Trung tâm Ứng dụng
kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) trụ sở tại Đà Lạt. Ảnh: Q.U

mạnh đặc trưng của tỉnh như “Dâu
tây Đà Lạt” đang đợi Cục Sở hữu
trí tuệ xét cấp bằng, đăng ký thành
công nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành” cho các sản
phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, du
lịch canh nông. Bên cạnh đó, công
tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển
giao tiến bộ khoa học công nghệ
vào sản xuất, đời sống luôn được
xem là nhiệm vụ quan trọng của các
hoạt động KHCN. Trong năm qua,
Trung tâm Ứng dụng Khoa học và
Công nghệ (trực thuộc Sở) đã thực
hiện 4 dự án trồng trọt, chăn nuôi
và tiết kiệm năng lượng. Trong đó,
dự án “Xây dựng mô hình trồng
đẳng sâm thương phẩm theo hướng
nông nghiệp công nghệ cao tại xã
Đạ Chais (Lạc Dương)” đã trồng

500 m2 đẳng sâm, đào tạo 10 kỹ
thuật viên cơ sở, hội thảo giới thiệu
mô hình cho 50 hộ nông dân trong
vùng. Dự án “Xây dựng mô hình
trồng xen cây hoa hòe trong vườn
cà phê” đã xây dựng 8 mô hình với
diện tích 6 ha tại Lâm Hà, Di Linh,
Bảo Lâm, đã chuyển giao kỹ thuật,
giới thiệu mô hình cho 120 hộ nông
dân. Dự án “Hoàn thiện công nghệ
nhằm tiết kiệm năng lượng trong
đời sống tại các vùng nông thôn
trên địa bàn tỉnh” đã tiến hành lắp
đặt thử nghiệm 20 bộ bếp đun liên
tục tại các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên,
Lạc Dương, hướng dẫn vận hành,
bảo dưỡng cho 40 lượt hộ nông dân.
Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học
và công nghệ trong chăn nuôi bò
thịt chất lượng cao tại Lâm Đồng”

đã xây dựng 18 mô hình với 36 bò
cái nền lai sind và 2 bò đực giống
Brahman, trồng 3,6 ha đồng cỏ tại
các huyện Lâm Hà, Đức Trọng,
Đơn Dương và Cát Tiên. Các dự
án đã mang lại hiệu quả thiết thực
cho người dân vùng triển khai dự
án. Đồng thời đã thực hiện thành
công và bàn giao kết quả 13 dự án
cho các địa phương, chuyển giao
quy trình kỹ thuật giúp các hộ nông
dân áp dụng vào sản xuất, giải quyết
việc làm, nâng cao thu nhập, mang
lại hiệu quả.
Phát huy thế mạnh của địa phương
về công nghệ tế bào thực vật, Trung
tâm Ứng dụng KHCN tiếp tục sưu
tầm, bảo tồn và phát triển nguồn gen
giống cây trồng góp phần phục vụ
chương trình nông nghiệp ứng dụng

công nghệ cao của tỉnh. Hiện nay đã
sưu tầm, bảo tồn trong điều kiện cấy
mô gần 100 giống cây trồng gồm
các loại rau, hoa (cúc, địa lan, lá bép,
phong lan, khoai môn sáp…), cây ăn
quả (dâu tây, phúc bồn tử, chuối…),
cây dược liệu (Atiso, đẳng sâm, lan
gấm…). Từ nguồn gen của cây đầu
dòng được kiểm tra sạch bệnh, hàng
năm Trung tâm đã sản xuất, cung
cấp giống cây các loại cho các doanh
nghiệp. Đặc biệt, Trung tâm đã sưu
tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen
hơn 100 chủng loài nấm ăn, nấm
dược liệu; hàng năm sản xuất, cung
cấp giống nấm các loài thuần chủng,
đảm bảo năng suất, chất lượng cho
nông dân và doanh nghiệp. Thực
hiện chuyển giao thành công nhiều
dự án về nấm ăn, nấm dược liệu,
trong đó có “Xây dựng mô hình
ứng dụng nông nghiệp công nghệ
cao nuôi trồng nấm linh chi đỏ trên
hỗn hợp giá thể gỗ quế và nấm
hương tại huyện Đơn Dương và Lạc
Dương”. Sản phẩm nấm linh chi đỏ
được cấp giấy chứng nhận an toàn
thực phẩm, được chấp nhận đăng
ký bảo hộ thương hiệu và đã được
chế biến thành thực phẩm chức năng
đưa ra thị trường phục vụ sức khỏe
con người…
ThS. Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng
nhấn mạnh: Luôn thấm nhuần lời dạy
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Khoa
học công nghệ phải từ sản xuất mà
ra và phải trở lại phục vụ sản xuất,
phục vụ quần chúng”, năm qua các
hoạt động khoa học và công nghệ của
tỉnh tiếp tục có nhiều đóng góp tích
cực vì sự phát triển bền vững kinh tế,
xã hội của địa phương. Những thành
tựu KHCN đã phục vụ sản xuất, phục
vụ đời sống, nâng cao năng suất lao
động, không ngừng cải thiện đời
sống, nâng cao chất lượng sống cho
QUỲNH UYỂN
nhân dân.

Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng - công cụ quan trọng để hội nhập sâu rộng
Nếu khoa học công nghệ là
“đòn bẩy” tiên phong thúc đẩy
sự phát triển thì tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng là trụ cột.
Những năm qua, Chi cục Tiêu
chuẩn - Đo lường - Chất lượng
(T-Đ-C) Lâm Đồng đã đóng
góp vai trò quan trọng, là công
cụ đắc lực giải quyết các vấn
đề phát triển kinh tế - xã hội
trong xu thế hội nhập.

C

hương trình quốc gia về
nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm hàng hóa
của doanh nghiệp đã tạo ra phong
trào tăng năng suất, chất lượng một
cách bền vững qua việc áp dụng các
hệ thống quản lý chất lượng, công

Mua mẫu xăng ngẫu nhiên tại các cây xăng bán lẻ thực hiện công tác đo lường, kiểm định.
Ảnh: Q.U

cụ quản lý tiên tiến giúp cho các
doanh nghiệp nâng cao năng lực
quản trị, điều hành, quản lý công
nghệ. Năm qua, công tác tiêu chuẩn

hóa và quản lý chất lượng tiếp tục
được Chi cục T - Đ - C đẩy mạnh.
Chi cục đã rà soát, cập nhật và hủy
bỏ 7 tiêu chuẩn hết hiệu lực, cập

nhật 31 quy chuẩn quốc gia, quản
lý 1.504 tiêu chuẩn. Tiếp nhận và
giải quyết kiểm tra chất lượng các
mặt hàng nhập khẩu, công bố hợp
chuẩn và cấp giấy phép vận chuyển
hàng hóa nguy hiểm, hướng dẫn 2
doanh nghiệp đăng ký mã vạch.
Chủ động mua và thử nghiệm 48
mẫu xăng dầu, 23 đồ chơi trẻ em;
kết quả 46/48 mẫu xăng dầu đạt
quy chuẩn quốc gia, 21 mẫu đồ
chơi trẻ em không đạt quy chuẩn kỹ
thuật. Chi cục đã triển khai dự án
nâng cao năng suất chất lượng đến
227 doanh nghiệp trong tỉnh, 14
doanh nghiệp đã đăng ký được hỗ
trợ từ dự án. Đồng thời, hỗ trợ cho
6 doanh nghiệp áp dụng hệ thống
quản lý và công cụ cải tiến, 1 doanh
nghiệp chứng nhận hợp chuẩn cho
2 sản phẩm, 1 doanh nghiệp chứng
nhận hợp quy, 2 doanh nghiệp xây

dựng tiêu chuẩn cơ sở với tổng kinh
phí là 422 triệu đồng.
Riêng hoạt động triển khai áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001 tại các cơ quan hành
chính (ISO hành chính) đã đạt được
kết quả khá đồng bộ. Đến nay, đã
có 45/47 đơn vị áp dụng ISO hành
chính với 4.071/4.342 thủ tục
hành chính. Trong thời gian tới, sẽ
triển khai áp dụng ISO hành chính
vào hoạt động của UBND cấp xã,
phường, thị trấn. Về quản lý đo
lường, Chi cục đã tổ chức chuẩn
hóa cột đo xăng dầu theo quy định
cho các doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tránh
gian lận thương mại; thực hiện
kiểm định, đối chứng các phương
tiện đo như: công tơ điện, đồng hồ
nước...
XEM TIẾP TRANG 8

8

THỨ SÁU 18 - 5 - 2018

Khánh thành nhà kính nông nghiệp hiện đại bậc nhất tại Đại học
Đà Lạt

Lãnh đạo nhà trường
và các nhà tài trợ
tham quan nhà kính.

Ngày 17/5, tại khuôn viên Trường Đại học
(ĐH) Đà Lạt, lễ cắt băng khánh thành nhà
kính ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
(ƯDNN CNC) hiện đại bậc nhất do Công ty
Dalat Hasfarm tài trợ chính, các tập đoàn,
công ty nổi tiếng như RICHEN, LUITEN,
NETAFIM, HortiMax,… cùng tài trợ. Nhà
kính có diện tích 1.000 m2 được xây dựng
với nhiều tỷ đồng bằng các hệ thống khung
của Pháp, hệ thống màng lưới và hệ thống
đo khí hậu của Hà Lan, hệ thống tưới của
Israel… Tham dự buổi lễ có Ban Giám
đốc Công ty Dalat Hasfarm; đại diện các
tập đoàn, công ty tài trợ; Ban giám hiệu,
lãnh đạo các phòng, khoa liên quan, sinh
viên ĐH Đà Lạt và lãnh đạo Sở KH&CN
Lâm Đồng…
Tại buổi lễ, Hiệu trưởng ĐH Đà Lạt - PGS,
TS Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh: Mục đích
đặt ra đối với nhà kính bao gồm: Nơi huấn
luyện thực hành kỹ năng cho sinh viên trước
khi ra trường đến với các doanh nghiệp; trở
thành một bộ phận sản xuất hoa cho Công ty
Dalat Hasfarm; nghiên cứu phát triển nguồn
giống, lai tạo giống mới tăng năng suất và chất
lượng sản phẩm; mô hình thực tiễn phục vụ
công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn

nhân lực chất lượng cao; nơi giao lưu gặp gỡ
giữa Trường ĐH Đà Lạt và các doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh trong, ngoài nước, những
người sản xuất nông nghiệp...
Đại diện nhà tài trợ chính - Tổng Giám
đốc Công ty Dalat Hasfarm - ông Adrianus
Anthonius Maria Gordijn phát biểu: Có nhà
kính này là xuất phát từ lời mời tham gia
hội thảo của Trường ĐH Đà Lạt với câu hỏi
đặt ra làm thế nào để có tính tích hợp được
giữa nghiên cứu, đạo tạo với đời sống. Đây
là hướng vươn lên đúng đắn, không chỉ tạo
danh tiếng cho nhà trường mà còn giúp sinh
viên ĐH Đà Lạt ra trường có chuyên môn
và kỹ năng tốt. Ông Maria Gordijn cũng cho
biết thêm, hiện tại, có hơn 400 sinh viên tốt
nghiệp ĐH Đà Lạt trong tổng số hơn 3.500
người đang làm việc tại Công ty.
Với nhà kính có hệ thống sưởi nhiệt, máy
hút ẩm, hệ thống tưới nhỏ giọt… do máy tính
tự động điều khiển này là một hướng phát
triển đột phá, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng
trưởng kinh tế NNCNC ở tỉnh Lâm Đồng và
khu vực. Được biết, sắp tới một nhà kính cũng
có diện tích 1.000 m2 do Israel tài trợ sẽ tiếp
tục khai trương tại Trường ĐH Đà Lạt.  
MINH ĐẠO

Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng...
... Chi cục đã phối hợp với các đơn vị chức
năng kiểm tra 239 đơn vị sản xuất, kinh doanh
xăng dầu, mũ bảo hiểm, thiết bị điện, đồ chơi
trẻ em, két sắt, vàng trang sức, mỹ nghệ, rượu,
hàng đóng gói sẵn… phát hiện 49 trường hợp
vi phạm về đo lường chất lượng, nhãn hàng
hóa, giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh
doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm; qua đó,
tùy vào mức độ sai phạm đã kịp thời xử phạt
hành chính.
Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Kỹ thuật
T - Đ - C (dưới sự quản lý của Chi cục) là bước
tiến mới trong việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng. Sau hơn một năm ra đời,
Trung tâm đã đẩy mạnh các hoạt động như:
đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý; đánh
giá, chứng nhận, hợp chuẩn, hợp quy cho các
sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ và bảo
vệ môi trường phù hợp với quy chuẩn, tiêu
chuẩn kỹ thuật. Giám định, thẩm định chất
lượng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu,
chất lượng công trình theo quy định của pháp
luật. Thực hiện phân tích, thử nghiệm các sản
phẩm, hàng hóa, chất lượng môi trường; kiểm
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và
chuẩn đo lường; giám định trang thiết bị, công
nghệ phục vụ sản xuất; duy trì độ chính xác
và tính pháp lý của các loại chuẩn đo lường…
Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được
giao, Trung tâm được trang bị hệ thống phòng
thí nghiệm hiện đại, thiết bị được đầu tư đồng
bộ, tiên tiến nhất; chuẩn đo lường, trang thiết
bị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có cấp
chính xác cao, đảm bảo theo yêu cầu chuẩn
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quốc tế và khu vực. Nhờ vậy, trong năm
qua, Trung tâm đã thực hiện phân tích, kiểm
nghiệm trên 3.000 mẫu sản phẩm các loại
với gần 12.000 chỉ tiêu (9.000 chỉ tiêu hóa lý,
1.500 chỉ tiêu vi sinh, 1.500 chỉ tiêu vật liệu
xây dựng). Thực hiện đánh giá chứng nhận
mới 42 cơ sở, trong đó 38 cơ sở VietGAP, 1
cơ sở phân bón, 3 cơ sở vật liệu xây dựng;
chứng nhận lại cho 53 cơ cở, trong đó 43 cơ
sở VietGAP. Tổ chức kiểm định trên 10.000
phương tiện đo các loại gồm 1.000 cột đo
xăng dầu, 1.000 phương tiện đo trong lĩnh
vực y tế (gồm: máy đo điện tim, đồng hồ áp
suất, huyết áp kế…), gần 4.000 công tơ điện,
800 taximet, hơn 1.000 cân các loại. Trong
thời gian tới, Trung tâm Kỹ thuật T - Đ - C sẽ
nâng cao năng lực hoạt động trên các lĩnh vực:
hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường, mở
rộng các chỉ tiêu thử nghiệm chất lượng sản
phẩm, hàng hóa.
“Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,
qua hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật T - Đ C, Chi cục T - Đ - C Lâm Đồng luôn quan tâm
đến việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ
cho khách hàng, góp phần phục vụ cho việc
cải tiến và đổi mới công nghệ, phát triển sản
xuất và cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
có chất lượng, tạo uy tín, niềm tin trong giao
dịch thương mại giữa các doanh nghiệp với
người tiêu dùng” - ThS. Phạm Thị Nhâm, Chi
cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng Lâm Đồng khẳng định.

Thông báo v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất
Vừa qua, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc có tiếp nhận hồ sơ
nhận QSD đất của bà Nguyễn Thị Lệ Thúy đối với thửa đất số 127b nay thửa mới 600,
tờ bản đồ số 16 (F.137.I.A), diện tích 154 m2 đất CLN, tại phường Lộc Phát (Thửa đất
đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất số G 969144 do UBND thị xã Bảo Lộc cấp ngày
20/6/1996). Thửa đất này được bà Nguyễn Thị Lệ Thúy nhận sang nhượng của hộ bà
Nguyễn Thị Châu năm 2009 bằng giấy tay (có giao GCN nhưng bà Thúy làm mất GCN
có đơn xác nhận của Công an phường Lộc Phát ngày 22/8/2017), tuy nhiên chưa thực
hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định.
Do hộ bà Nguyễn Thị Châu đã chết có xác nhận của UBND phường Lộc Phát ngày
9/1/2018. Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc thông báo: các
hộ gia đình nếu có tranh chấp thửa 127b nay thửa mới 600, tờ bản đồ số 16 (F.137.I.A),
diện tích 154 m2 đất CLN, tại phường Lộc Phát đã cấp cho hộ bà Châu và những người
có quyền lợi thừa kế thửa đất nêu trên, đề nghị liên hệ chi nhánh để được hướng dẫn giải
quyết hồ sơ theo luật định.
Căn cứ vào điểm b, khoản 2, điều 82, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo này trên các
phương tiện thông tin đại chúng, tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo
Lộc, UBND phường Lộc Phát, nếu các tổ chức, cá nhân không đến liên hệ cũng như không
có bất kỳ khiếu nại, phản ánh nào liên quan đến thửa đất nói trên thì chi nhánh sẽ tiến
hành lập thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Lệ Thúy theo quy định.
Mọi thắc mắc, kiến nghị về sau Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo
Lộc không giải quyết.

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!
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