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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”

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh 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”.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân
Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn
Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh

Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Hội nghị có
sự tham gia của tất cả các đồng chí là cán bộ chủ
chốt của tỉnh. Tại 14 điểm cầu trong toàn tỉnh có
sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt
của các địa phương, đơn vị.
Theo báo cáo tại hội nghị, trong thực hiện Chỉ
thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng
đã quyết liệt trong lãnh đạo,... XEM TIẾP TRANG 4

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Mình đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu
tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi
cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay
của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.
(BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ TỈNH THANH HÓA
20/2/1947, T. 5, TR. 54)

Làm theo Bác
bằng những việc làm thiết thực

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “BÚA LIỀM VÀNG”

Nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ ở Đạ Tẻh

Trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt
chi bộ để góp ý và hướng dẫn từ công
tác điều hành đến việc ghi biên bản
cuộc họp là cách mà Huyện ủy Đạ
Tẻh đã và đang thực hiện nhằm từng
bước nâng cao chất lượng sinh hoạt
tại các chi bộ.
TRANG 2

Gấp rút chuẩn bị cho
Kỳ thi THPT quốc gia 2018
TRANG 4

KINH TẾ

Thay đổi nhận thức
trong chăn nuôi của các hộ
đồng bào dân tộc thiểu số
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội viên phụ nữ huyện Đức Trọng ra quân dọn dẹp một số tuyến đường tại xã Đa Quyn. Ảnh: N.M

TRANG 5

Thời của siêu thị, trung tâm thương mại
trong 10 năm tới

Phòng chống bạo hành thầy thuốc
Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng đã
lên tiếng về việc cần phải có biện
pháp bảo vệ an toàn tính mạng cho cán bộ,
đoàn viên của ngành trong khi làm nhiệm vụ
tại các cơ sở khám chữa bệnh.

ĐỨC TRỌNG: Tinh gọn

hệ thống tổ chức tổ dân phố
ở thị trấn Liên Nghĩa
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Anh công nhân chế tạo máy
gom củ hoa ly thay sức người
TRANG 7

TRANG 6

TRANG 3
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ĐÀ LẠT: Đại hội Hội Truyền thống

Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
lần II, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường
Hồ Chí Minh (TTTS - ĐHCM) TP Đà
Lạt vừa tổ chức Đại hội lần II, nhiệm kỳ
2018 - 2023 với sự tham dự của đại diện
lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, Hội
Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và hơn
90 hội viên của Hội.
Hội TTTS - ĐHCM TP Đà Lạt được
thành lập và tiến hành đại hội lần thứ
I vào cuối năm 2013. Sau 5 năm hoạt
động, Hội đã đạt nhiều kết quả trong
công tác xây dựng tổ chức Hội, giáo dục
truyền thống yêu nước, đấu tranh cách
mạng cho thế hệ trẻ, tri ân đồng đội có
công, chăm sóc hội viên. Phát huy bản
chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” được
tôi luyện trong cuộc kháng chiến chống
Mỹ cứu nước trên đường Trường Sơn,
Hội đã đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong
mọi lĩnh vực của cuộc sống, dù phần
lớn hội viên đã trên 60 tuổi, đã nghỉ hưu
hoặc không còn khả năng lao động. Hội
đã tổ chức nhiều hoạt động thắt chặt
nghĩa tình đồng đội, giao lưu, gặp gỡ,
ôn lại truyền thống một thời “Xẻ dọc
Trường Sơn đi cứu nước”, tổ chức hội
thảo, tọa đàm “Ký ức Trường Sơn” tạo
điều kiện cho các hội viên tham gia viết
về những kỷ niệm của mình về Trường
Sơn với 45 tác phẩm văn thơ, hồi ký...
Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục phát huy
truyền thống anh hùng; động viên hội
viên không ngừng nỗ lực vươn lên trong
cuộc sống, tích cực hưởng ứng phong trào
xây dựng văn minh đô thị, xây dựng đời
sống văn hóa và các cuộc vận động của
thành phố. Làm tốt hơn nữa việc tri ân các
gia đình hội viên có công với cách mạng,
chia sẻ, gúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn sớm ổn định đời sống. Đại
hội đã bầu BCH gồm 9 thành viên, ông
Nguyễn Thái Hòa được tín nhiệm tái cử
chức vụ Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

QUỲNH UYỂN

Triển khai “Năm Dân vận
chính quyền 2018”
Nhằm cụ thể hóa kế hoạch phối hợp
với Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Lâm Đồng vừa ban hành chương trình
hành động “Năm Dân vận chính quyền
2018”, qua đó góp phần thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc
phòng, an ninh của địa phương.
Những nhiệm vụ trọng tâm, trọng
điểm, đó là thực hiện hiệu quả chương
trình mục tiêu giảm nghèo bền vững,
chăm lo các đối tượng chính sách, đồng
bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.
Gắn công tác dân vận với phương châm
hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành
động, sáng tạo, hiệu quả”, đồng thời đưa
vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng
đối với tập thể, cá nhân.
Tăng cường trách nhiệm người đứng
đầu trong cải cách hành chính; trước khi
quyết định chủ trương, chính sách cần chú
trọng lấy ý kiến của nhân dân. Thực hiện
phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu
dân, học dân và có trách nhiệm với dân”;
“nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”;
xử lý nghiêm những cán bộ, công chức,
viên chức có hành vi tham nhũng, cửa
quyền, gây phiền hà nhân dân. Tập trung
giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố
cáo, không để phát sinh điểm nóng. Bên
cạnh đó, cần kịp thời biểu dương, nhân
rộng người tốt, việc tốt, điển hình “Dân
vận khéo” ở địa phương… VĂN VIỆT

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “BÚA LIỀM VÀNG”

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
ở Đạ Tẻh
Trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ để góp ý và hướng dẫn từ công tác điều hành đến
việc ghi biên bản cuộc họp là cách mà Huyện ủy Đạ Tẻh đã và đang thực hiện nhằm từng bước
nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ.

Một buổi chào cờ và sinh hoạt tại Chi bộ Thôn 4A (xã Triệu Hải). Ảnh: Đ.Anh

Đến tận nơi,
góp ý trực tiếp
Bắt đầu từ tháng 5/2018, các
trưởng, phó ban của Ban Tổ
chức Huyện ủy Đạ Tẻh đã phân
công lịch đến tham dự sinh hoạt
cùng với 20 chi bộ thôn, tổ dân
phố. Đây là những chi bộ chưa
đạt TSVM hoặc đã đạt TSVM
nhưng vẫn còn những hạn chế
nhất định. Việc lựa chọn các chi
bộ chưa thực sự vững mạnh để
tham dự sinh hoạt cũng không
ngoài mục đích nâng cao chất
lượng sinh hoạt tại các chi bộ
này. Tại các buổi sinh hoạt,
trưởng hoặc phó Ban Tổ chức
sẽ tham gia trực tiếp, xem xét
cách điều hành, cách triển khai
nội dung và cách ghi biên bản
để từ đó có những góp ý cho
chi bộ sinh hoạt ngày càng có
chất lượng hơn. Việc tham gia
sinh hoạt cùng với chi bộ thôn
nằm trong kế hoạch thực hiện
2 chuyên đề về nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ dành cho
khối nông thôn, tổ dân phố và
khối hành chính sự nghiệp, lực
lượng vũ trang, sản xuất kinh
doanh của BTV Huyện ủy Đạ
Tẻh. Ông Nguyễn Văn Tuyên,
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Đạ Tẻh cho biết: Hai chuyên đề
này được Huyện ủy giao cho
Ban Tổ chức, các Ban xây dựng
Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị huyện phối hợp xây
dựng và triển khai. Theo đó, đối
với các chi bộ khối nông thôn, tổ
dân phố triển khai từ năm 2008
và khối hành chính sự nghiệp,
lực lượng vũ trang, sản xuất kinh
doanh triển khai năm 2009. Từ
năm 2014, Ban Tổ chức Huyện
ủy đã tiến hành khảo sát và xây
dựng lịch tham gia sinh hoạt
cùng với các chi bộ. Và đến năm
nay, hoạt động này được tiến
hành lại. Tại các cuộc họp chi bộ

có sự tham gia trực tiếp của Ban
Tổ chức thì Đảng ủy các xã, thị
trấn cũng phân công người tham
dự. Qua góp ý của Ban Tổ chức,
Đảng ủy xã cũng nắm được để
rút kinh nghiệm và triển khai
rộng rãi cho các chi bộ khác. Từ
khi Ban Tổ chức cùng tham dự
sinh hoạt chi bộ và góp ý trực
tiếp thì hiệu quả cao hơn so với
việc tổ chức các lớp tập huấn.
Ông Trương Thái Anh Quốc,
Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh
chia sẻ: Qua thực tiễn cho thấy
nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ là việc làm cấp bách và
thường xuyên trong giai đoạn
hiện nay. Bởi lẽ, một đảng bộ
muốn mạnh thì từng chi bộ phải
mạnh và các đảng viên phải có
năng lực thực chất. Do đó, khi
thực hiện Chỉ thị 10 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng khóa
X, Thường trực Huyện ủy đã
giao trách nhiệm trực tiếp cho
Ban Tổ chức Huyện ủy nắm
lịch sinh hoạt của các chi bộ và
bố trí trưởng, phó Ban đến tận
nơi cùng tham dự sinh hoạt để
góp ý trực tiếp. Không chỉ Ban
Tổ chức, Thường trực Huyện
ủy cũng chỉ đạo Ban Tuyên
giáo, Ủy ban Kiểm tra xuống
trực tiếp các chi bộ ở cơ sở để
hướng dẫn việc đăng ký thực
hiện Chỉ thị 05 về học tập, làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) và hướng dẫn trực
tiếp cho các chi bộ về nghiệp
vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Chính cách “cầm tay chỉ việc”,
lấy địa bàn cơ sở làm trung tâm
hoạt động đã giúp chất lượng
sinh hoạt chi bộ ngày càng được
nâng cao, từng đảng viên trong
chi bộ cũng nâng cao vai trò,
trách nhiệm của mình thông qua
việc góp ý thẳng thắn vào những

vấn đề bức thiết của địa phương
như làm đường giao thông nông
thôn, vệ sinh môi trường, xây
dựng nông thôn mới… Thông
qua các cuộc họp giao ban hàng
tháng, Thường trực Huyện ủy
sẽ đánh giá những việc đã làm
được, những việc còn tồn tại để
có những chỉ đạo sát sao, nâng
cao hiệu quả công tác.

Chuyển biến rõ nét
Theo ông Lê Tiến Dũng, Bí
thư Đảng ủy xã Mỹ Đức, khi
thực hiện Chỉ thị 10 và chuyên
đề của Ban Thường vụ Huyện ủy
Đạ Tẻh về nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ thì số chi bộ thôn
hoạt động đủ 12 kỳ/năm chiếm
90%, tỷ lệ đảng viên dự sinh
hoạt đạt 97%. Về thực hiện quy
trình sinh hoạt, hầu hết các buổi
sinh hoạt đều được bí thư chi bộ
chuẩn bị kỹ nội dung và có sự
tham gia ý kiến của Ban Thường
vụ Đảng ủy. Hầu hết các chi bộ
đã đặt sổ ghi biên bản theo mẫu
của Ban Tổ chức Trung ương,
thống nhất hình thức sổ ghi biên
bản, nghị quyết và cách ghi biên
bản cuộc họp chi bộ. Nội dung
sinh hoạt đã được đổi mới theo
hướng thiết thực, cụ thể hơn. Các
nội dung sinh hoạt của chi bộ đã
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị của địa phương và giải
quyết các vấn đề thực tiễn đang
đặt ra hàng ngày.
Theo ông Nguyễn Văn Tuyên,
qua theo dõi và đánh giá, chất
lượng sinh hoạt tại nhiều chi
bộ đã được nâng lên từ khâu
chuẩn bị nội dung của cấp ủy
đến công tác điều hành, ghi biên
bản. Trước khi thực hiện Chỉ
thị 10, chất lượng sinh hoạt của
các chi bộ không được bài bản.
Nhất là các đồng chí bí thư chi
bộ nông thôn chủ yếu làm theo
kinh nghiệm, không theo đúng

quy trình. Hoạt động thảo luận,
góp ý của các đảng viên trong
xây dựng nghị quyết và cách ghi
biên bản còn sơ sài, không đầy
đủ, hầu như không ghi ý kiến
phát biểu của đảng viên. Điều
này gây nhiều khó khăn cho công
tác kiểm tra sau này.

Sau hơn 10 năm triển khai
Chỉ thị 10, chất lượng sinh
hoạt chi bộ ở Đạ Tẻh được
nâng lên rõ rệt. Trách
nhiệm của từng đảng viên
được thể hiện rõ nét trong
việc phát biểu ý kiến đối
với nội dung buổi sinh
hoạt đề ra, đặc biệt là
các đảng viên trẻ. Các nội
dung quan trọng đều được
chi bộ bàn bạc, thống nhất
và ra nghị quyết.
Các nghị quyết đều được cụ
thể hóa và triển khai cho các tổ
chức, đoàn thể thực hiện. Đối
với chi bộ khối hành chính sự
nghiệp, lực lượng vũ trang, sản
xuất kinh doanh thì trước đây
sinh hoạt chi bộ gần giống như
buổi sinh hoạt cơ quan. Bí thư
chi bộ thường là thủ trưởng cơ
quan nên thường hay sa đà vào
công việc chuyên môn. Thế
nhưng, đến hiện tại thì đã có
sự tách bạch giữa sinh hoạt chi
bộ với họp cơ quan. Chi bộ đã
thể hiện được vai trò lãnh đạo
của mình đối với các hoạt động
chuyên môn.
Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện
Đạ Tẻh có 37 tổ chức cơ sở đảng,
trong đó có 15 đảng bộ (với 182
chi bộ trực thuộc) và 22 chi bộ
cơ sở. Theo ông Nguyễn Văn
Tuyên, khó khăn nhất hiện nay
trong công tác nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ là đội ngũ
cán bộ, đảng viên, đặc biệt là bí
thư chi bộ, vì đây là người nắm
vai trò quan trọng. Ngoài ra, các
đoàn thể ở thôn luôn phải củng
cố liên tục cũng ảnh hưởng đến
việc triển khai nghị quyết của chi
bộ. Khi thực hiện nhất thể hóa
chức danh bí thư chi bộ kiêm
trưởng thôn thì cũng có những
khó khăn nhất định vì nhiều
người khó đảm đương được 2 vai
trò cùng lúc. Đặc biệt, dự nguồn
để phát triển đảng viên ở nông
thôn hiện nay rất khó khăn nên
cũng ảnh hưởng đến việc nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Dẫu những khó khăn vẫn còn
đó, nhưng với cách làm bài bản
và có sự quan tâm sâu sát thì tin
chắc rằng chất lượng sinh hoạt
của các chi bộ trên địa bàn sẽ
ngày càng được nâng lên, góp
phần xây dựng Đảng bộ huyện
Đạ Tẻh ngày càng TSVM.
ĐÔNG ANH
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Thời của siêu thị, trung tâm thương mại trong 10 năm tới

T

ỉnh Lâm Đồng hiện
có 77 chợ, bình quân
6,4 chợ trên một đơn vị
cấp huyện và bình quân
0,62 chợ mỗi xã, phường, thị trấn.
Chỉ số này thấp hơn so với bình
quân các tỉnh trong khu vực Tây
Nguyên và cả nước. Trong khi đó
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh luôn
tăng với tốc độ cao, cho thấy sức
mua và nhu cầu của người dân ngày
càng tăng mạnh. Do đó, quy hoạch
để phát triển hệ thống chợ, siêu thị,
trung tâm mua sắm là điều cần thiết
với mục tiêu phát triển mạng lưới
chợ đồng bộ, hài hòa, đáp ứng nhu
cầu hàng hóa nông sản cho sản xuất,
chế biến và nhu cầu hàng ngày của
người dân. Qua đó, thúc đẩy lưu
thông hàng hóa, phát triển mạnh
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
và ngành sản xuất nông nghiệp, góp
phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn
định đời sống người dân.
Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng
phòng Quản lý thương mại, Sở
Công thương Lâm Đồng cho hay:
Theo thống kê, tỷ trọng hàng hóa
lưu thông qua chợ hiện chiếm
khoảng 40% tổng mức lưu chuyển
hàng hóa. Nếu chỉ tính mặt hàng
thực phẩm tươi sống lưu thông qua
chợ thì tỷ trọng còn lớn hơn rất
nhiều, chiếm tới gần 70%. Trong khi
đó, 60% siêu thị hiện cũng đã kinh
doanh mặt hàng thực phẩm. Theo
dự báo của Vụ Thị trường trong
nước, đến năm 2020 chỉ tính riêng
mặt hàng nông, lâm, thủy sản phân
phối qua các kênh phân phối hiện
đại có thể chiếm tới 40% thị phần
trong nước. Như vậy, hệ thống siêu
thị, trung tâm thương mại sẽ ngày
càng được người dân ưu tiên lựa
chọn hơn so với chợ truyền thống.
Lý giải xu hướng này, ông Kiều
Xuân Việt - Chi cục trưởng Chi cục
Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng
cho biết: Các kênh phân phối hiện

Xu hướng phát triển của nền kinh tế kéo theo sự phát triển mạnh các siêu thị, trung tâm thương
mại. Lâm Đồng đang xây dựng và triển khai phân bố hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
theo không gian thị trường và địa bàn hành chính của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Siêu thị Big C Đà Lạt khá thành công tại thị trường Lâm Đồng với doanh thu đứng đầu toàn hệ thống cả nước. Ảnh: D.Thương

đại như siêu thị, trung tâm thương
mại đang là giải pháp hỗ trợ hiệu
quả đầu ra cho các mô hình sản
xuất nông sản an toàn. Do đó, việc
phát triển mạng lưới siêu thị trên
toàn quốc là phần quan trọng trong
phát triển hạ tầng thương mại nhằm
hướng tới việc đảm bảo an toàn
thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản
phẩm và bình ổn giá cả thị trường,
kể cả an toàn cháy nổ…
Theo quy hoạch, tỉnh sẽ từng
bước chuyển đổi mô hình quản lý
theo hướng chợ nuôi chợ, mô hình
quản lý chợ từ ban quản lý sang
doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản
lý chợ, từng bước thay đổi thói quen
tiêu dùng của người dân theo hướng
văn minh, hiện đại, không còn điểm
buôn bán tự phát. Đến năm 2025,
100% chợ đô thị tự thu chi, 109
chợ đạt tiêu chuẩn, 12 siêu thị và
20 trung tâm thương mại.

Cũng theo quy hoạch được Bộ
Công thương phê duyệt thì trong 10
năm tới cả nước sẽ có tới 78 chợ đầu
mối đạt chuẩn, 304 chợ hạng 1 đạt
chuẩn. Có từ 1.200 đến 1.300 siêu
thị, 180 trung tâm thương mại và
157 trung tâm mua sắm. Như vậy,
siêu thị và trung tâm thương mại
đang được xem là xu thế phát triển
tất yếu và bùng nổ mạnh mẽ trong
10 năm tới.
Lâm Đồng hiện có 2 siêu thị độc
lập và 1 siêu thị nằm trong trung
tâm thương mại, 3 dự án trung tâm
thương mại đang được xây dựng,
trong đó nổi bật nhất phải kể đến 2
siêu thị tổng hợp Big C Đà Lạt và
Co.op Mart Bảo Lộc. Ở mảng trung
tâm thương mại, tỉnh có 1 trung tâm
thương mại Big C Đà Lạt với diện
tích kinh doanh 12.532 m2 với 30
hộ và 31 doanh nghiệp tham gia
kinh doanh, doanh thu năm 2015

đạt trên 17 tỷ đồng. Riêng hệ thống
siêu thị Big C, ông Lê Nguyễn Thiên
Ân - Giám đốc Big C Đà Lạt chia
sẻ: Doanh thu năm 2015 của cả hệ
thống là gần 630 tỷ đồng, trong đó
doanh thu cao nhất hệ thống là Big
C Đà Lạt với 408 tỷ đồng, chiếm
65% doanh thu toàn hệ thống. Với
con số này, có thể đánh giá nhu cầu
rất lớn của người dân và du khách
tại Đà Lạt, Lâm Đồng với các sản
phẩm an toàn, rõ ràng nguồn gốc và
giá cả bình ổn, việc phát triển thêm
siêu thị và trung tâm thương mại trên
địa bàn rõ ràng là cấp thiết.
Đánh giá về việc phát triển chợ,
trung tâm thương mại và siêu thị với
nhu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh, ông
Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công
thương Lâm Đồng nhấn mạnh: Để
phát triển hoạt động thương mại thì
kết cấu hạ tầng thương mại đóng vai
trò rất quan trọng. Bởi kết cấu hạ

tầng thương mại chủ yếu tập trung
vào hệ thống chợ, siêu thị, trung
tâm thương mại, nó quyết định sự
phát triển của lưu thông hàng hóa,
thiết lập ổn định các kênh lưu thông
hàng hóa nội tỉnh, đưa hàng hóa ra
các tỉnh và xuất khẩu. Đồng thời là
nền tảng nâng cao văn minh thương
mại, đẩy nhanh tiến trình hội nhập
quốc tế. Với Quy hoạch phát triển
đến năm 2025, tầm nhìn 2030, việc
chuẩn hóa hệ thống chợ và phát triển
mạnh siêu thị, trung tâm thương mại
là một bước quan trọng không chỉ
nâng cao đời sống người dân, phát
triển kinh tế địa phương mà còn góp
phần phát triển thương mại, làm cơ
sở thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư vào
kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh.
Với nhu cầu ngày càng lớn, thói
quen tiêu dùng thông minh, hệ thống
siêu thị, trung tâm thương mại đang
là kênh phân phối dẫn đầu, cùng
với việc phát triển nhanh trong 10
năm tới thì vấn đề quản lý, công tác
quản lý càng được chú trọng để việc
phát triển đồng bộ, bắt kịp xu thế mà
không phá vỡ cấu trúc ổn định thị
trường. Ngoài phát triển hệ thống
chuỗi cung ứng hiện đại, việc sắp
xếp, kiểm soát hệ thống chợ truyền
thống cũng là vấn đề lớn đang đặt
ra cho ngành công thương.
Người tiêu dùng đang cần được
quan tâm chăm sóc nhiều hơn bởi
các mô hình bán lẻ hiện đại mà ở
đó khách hàng không chỉ tìm được
những mặt hàng tốt, giá cả hợp lý,
mà còn được cùng nhau trải nghiệm
không gian mua sắm thú vị kết hợp
các nhu cầu ẩm thực - giải trí độc
đáo. Với sự phát triển mạnh mẽ và
mức độ canh tranh lớn của thị trường
bán lẻ hiện đại, các doang nghiệp
đầu tư thị trường bán lẻ cần có chiến
lược dài hạn, tầm nhìn và năng lực
riêng biệt để vừa cung cấp những trải
nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí
cho khách hàng để phát triển và bắt
kịp xu thế.
DIỄM THƯƠNG

Thay đổi nhận thức trong chăn nuôi của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Đ

ối với người DTTS, các
hoạt động của Dự án
LIFSAP hướng tới mục
tiêu là đảm bảo sự tham gia của các
nhóm dân tộc phù hợp với văn hóa,
phong tục tập quán và nhu cầu phát
triển, đồng thời mang lại những tác
động tích cực cho các hộ đồng bào
DTTS trong vùng thực hiện dự án.
Tỉnh Lâm Đồng có số hộ đồng
bào DTTS tham gia dự án là 59 hộ
trong tổng số 2.314 hộ tham gia dự
án, chiếm tỷ lệ 2,5%, gồm các nhóm
dân tộc: Cơ Ho, Hoa, Tày, Nùng,
Thái, Chơ Ro, Mạ. Các hạng mục
triển khai của dự án có sự tham gia
của người DTTS bao gồm: thiết lập
vùng GAHP có 28 hộ DTTS tham
gia, nâng cấp chợ thực phẩm có 31
hộ DTTS tham gia, nâng cấp cơ sở
giết mổ với 1 hộ DTTS tham gia.
Các nhóm DTTS trong vùng dự
án, sau khi tham gia được tiếp cận
với các hỗ trợ của dự án (đào tạo
kỹ thuật, hỗ trợ nâng cấp chuồng
trại, xây dựng công trình xử lý chất
thải, cung cấp các trang thiết bị

Tại Lâm Đồng, các hoạt động của Dự án LIFSAP đã có tác động tích cực tới hoạt động chăn nuôi của
các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia dự án và là người hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động
đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất mà dự án mang lại.

Chăn nuôi heo VietGAHP giúp cải thiện cuộc sống người đồng bào dân tộc thiểu số.
Ảnh: H.Yên

chăn nuôi...), hoạt động chăn nuôi
của các hộ DTTS đã có sự cải thiện
đáng kể. Qua các lớp tập huấn của
dự án, các hộ chăn nuôi được tiếp

cận với quy trình thực hành chăn
nuôi tốt (quy trình GAHP) theo quy
định của Bộ Nông nghiệp và PTNT,
từ đó áp dụng vào thực tiễn, từng

bước nâng cao kỹ thuật chăn nuôi,
không còn tình trạng chăn nuôi theo
hình thức thả rông. Các hộ chăn
nuôi đã chú trọng hơn trong việc cải
thiện chất lượng con giống, sử dụng
thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh thay vì
thức ăn tự nấu chín như trước đây.
Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi
trường ngày càng được nâng cao,
sau khi tham gia dự án hầu hết các
hộ chăn nuôi là người DTTS đều đã
xây dựng/lắp đặt các công trình xử
lý chất thải. Cơ sở hạ tầng chuồng
trại được cải thiện, một số hộ đã chủ
động xây dựng thêm các ô chuồng
nuôi mới để đáp ứng quy mô chăn
nuôi và đảm bảo theo quy trình
GAHP. Khi mới tham gia dự án quy
mô đàn vật nuôi của các hộ DTTS
từ 3-5 con/hộ, sau khi tham gia dự
án được tiếp cận với các kỹ thuật
chăn nuôi mới, hoạt động chăn nuôi

đạt hiệu quả hơn nên quy mô đàn
vật nuôi đã tăng dần, trung bình từ
10-15 con/hộ. Từ các kết quả đó
đã tạo được tính lan tỏa cho các hộ
chăn nuôi khác là người DTTS tại
các vùng GAHP. Nhận thức được
những tác động tích cực của dự án
đối với hoạt động chăn nuôi nên
nhiều hộ chăn nuôi có nhu cầu
tham gia dự án, số hộ chăn nuôi là
người DTTS tham gia dự án tăng
dần theo các năm.
Ông Tống Duy Hùng - Phó Giám
đốc Dự án LIFSAP Lâm Đồng cho
biết, dự án luôn khuyến khích, hỗ
trợ, tạo điều kiện cho các hộ DTTS
tham gia dự án. Trong thời gian
qua, dự án đã thành lập và duy trì
hoạt động của các nhóm GAHP
có sự tham gia của người DTTS,
thường xuyên tập huấn cho các
nhóm để họ hiểu và nhận thức được
về quy trình GAHP, để từ đó các hộ
DTTS chuyển đổi mô hình chăn
nuôi từ chăn nuôi chăn thả sang
chăn nuôi tập trung;...
XEM TIẾP TRANG 8
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SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05...
... chỉ đạo, tuyên truyền, quán
triệt, ban hành các văn bản triển
khai thực hiện; đã gắn việc thực
hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII
về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính
trị được giao và các phong trào thi
đua yêu nước... Qua 2 năm thực
hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng, cơ
quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có
nhiều giải pháp, cách làm phù hợp,
sáng tạo mang lại hiệu quả thiết
thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ,
góp phần quan trọng vào thực hiện
nhiệm vụ; xây dựng được nhiều mô
hình tiêu biểu để nhân rộng. Các tổ
chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch
nêu gương, cấp trên làm trước để
cấp dưới làm theo. Nhiều vấn đề
bức xúc, nổi cộm ở địa phương,
cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo giải quyết. Việc học tập và làm
theo Bác ở các cấp, các ngành trong
tỉnh đã tạo được nhiều chuyển biến
mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào
việc thực hiện những nhiệm vụ xây
dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã
hội, chăm lo đời sống nhân dân...
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn
chế trong 2 năm thực hiện Chỉ thị:
Việc quán triệt, tuyên truyền trong
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân về ý nghĩa, tầm quan
trọng của Chỉ thị 05 ở một số cấp
ủy chưa được quan tâm đúng mức.
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 còn hạn chế.
Việc biểu dương, nhân rộng điển
hình tiên tiến chưa thường xuyên,
sức lan tỏa chưa nhiều...
Tại hội nghị, các điển hình tiên
tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 trên
địa bàn toàn tỉnh đã chia sẻ những
câu chuyện và cách làm cụ thể của
các cá nhân, địa phương, đơn vị.
Hội nghị lần này cũng là thời điểm
để toàn tỉnh cùng nhìn lại những
việc đã làm được, đồng thời kiểm

TIẾP TRANG 1

Các tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu được tặng Bằng khen.

Giao lưu với các tập thể và cá nhân điển hình.

điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế
và nguyên nhân; từ đó đề ra những
nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển
khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ
Chính trị đạt kết quả cao hơn, rõ nét
và thực chất hơn trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến đánh giá cao và
biểu dương những kết quả đã đạt

được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị
05; đồng thời khẳng định những kết
quả đạt được trong phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh 2 năm qua có sự
đóng góp quan trọng của việc thực
hiện về học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong
thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức

đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục
rà soát, xác định rõ hơn những nội
dung đột phá để đưa vào chương
trình, kế hoạch thực hiện, đảm bảo
tính khả thi cao. Gắn thực hiện Chỉ
thị 05 của Bộ Chính trị với việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XI, XII. Chú trọng gắn việc thực
hiện Chỉ thị với Nghị quyết 33 và

Chương trình hành động số 89 của
Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững
của đất nước. Tăng cường phát
huy vai trò của MTTQ và các đoàn
thể chính trị trong việc vận động
cán bộ, đảng viên và nhân dân học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh...
Dịp này, tỉnh đã biểu dương hai
em học sinh, gồm Trương Bá Bình
Phương - học sinh lớp 11 Anh
Trường THPT Chuyên Thăng Long
và em Nguyễn Anh Hào - học sinh
lớp 8 Trường THCS Gia Hiệp, xã
Gia Hiệp, huyện Di Linh vì đã có
nhiều nỗ lực trong cuộc sống và
thành tích trong học tập. Hai em đã
nhận được hai suất học bổng, mỗi
suất trị giá 2 triệu đồng của Tỉnh
ủy. Ngoài ra, có 15 tập thể, 17 cá
nhân và 1 hộ gia đình tiêu biểu trong
thực hiện Chỉ thị 05 cũng được khen
thưởng đợt này.
N.NGÀ - V.BÁU

Gấp rút chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia 2018
Hơn 1 tháng nữa Kỳ thi THPT
quốc gia năm 2018 sẽ diễn
ra. Hiện ngành Giáo dục đang
hoàn tất mọi công tác chuẩn bị
cho kỳ thi quan trọng này.
Tạo điều kiện thuận lợi
cho thí sinh
Kỳ thi THPT quốc gia năm nay,
toàn tỉnh có 15.060 thí sinh đăng ký
dự thi (ĐKDT), tăng 652 thí sinh so
với năm 2017. Trong đó, 12.033 thí
sinh dự thi để xét tốt nghiệp và xét
tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung
cấp (ĐH, CĐ, TC), đạt tỉ lệ 79,9%;
2.148 thí sinh dự thi xét tốt nghiệp, tỉ
lệ 14,2% và 879 thí sinh dự thi để xét
tuyển sinh ĐH, CĐ, TC, tỉ lệ 5,83%.
Nếu như kỳ thi năm ngoái, tỉ lệ
thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp môn
Khoa học tự nhiên và Khoa học xã
hội tương đương nhau thì năm nay,
thí sinh đăng ký tổ hợp môn Khoa
học tự nhiên chỉ chiếm 40,45%,

giảm hơn so với năm ngoái; ngược
lại, thí sinh đăng ký tổ hợp môn
Khoa học xã hội tăng hơn với
53,18%. Nhiều thí sinh cho rằng,
với hình thức thi trắc nghiệm thì
các môn Khoa học xã hội, trong
đó môn Giáo dục công dân dễ “ăn
điểm” hơn. Tương tự, thí sinh chọn
cả 2 bài thi tổ hợp cũng giảm hơn
với 0,85%, trong khi năm 2017 tỉ
lệ này chiếm 2,07%. Theo đa số thí
sinh, việc chọn cả 2 bài thi khiến các
em áp lực vì phải học nhiều môn và
làm nhiều bài thi.
Đây là năm thứ hai, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) chủ trì tổ chức
Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại địa
bàn Lâm Đồng. Với số lượng thí
sinh ĐKDT năm nay tăng hơn so với
năm ngoái, Sở GDĐT đã xây dựng
kế hoạch tổ chức 38 điểm thi tại 12
huyện, thành phố trong toàn tỉnh.
Trong đó, có 2 điểm thi dành cho
thí sinh tự do dự thi chỉ để xét tuyển
sinh ĐH, CĐ, TC được đặt tại 2 thành
phố trung tâm là Đà Lạt và Bảo Lộc.

Tất cả các thí sinh hiện đang học
lớp 12 năm học 2017 - 2018 được
sắp xếp dự thi tại các trường THPT
trên địa bàn nơi mình học tập. Hầu
hết số thí sinh di chuyển đến các
điểm thi với khoảng cách dưới 10
km, số học sinh phải di chuyển đến
các điểm thi từ 18 - 50 km rất ít, chỉ
khoảng 500 học sinh thuộc một số
trường vùng sâu, vùng xa như THPT
Nguyễn Chí Thanh - Đam Rông,
THPT Lộc Bắc - Bảo Lâm…
Theo bà Đàm Thị Kinh - Giám
đốc Sở GDĐT, việc tăng số lượng
điểm thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho thí sinh tham gia dự thi, không
để xảy ra trường hợp gặp khó khăn
trong việc đi dự thi quá xa nơi cư trú
hay thiếu chỗ nghỉ trọ... Sở cũng đã
xây dựng phương án hỗ trợ phương
tiện đi lại cho thí sinh dự thi. Đối với
các trường THPT, học sinh phải di
chuyển đến các điểm thi có khoảng
cách trên 10 km, Sở GDĐT yêu cầu
nhà trường xây dựng kế hoạch hợp
đồng xe đưa học sinh đi thi và cử

giáo viên phối hợp phụ huynh để
quản lý, hỗ trợ học sinh. Đặc biệt,
Sở GDĐT đã bố trí 950 chỗ ở miễn
phí cho học sinh ở xa có nhu cầu ăn,
nghỉ tại 9 trường PT DTNT trên các
địa bàn các huyện, thành phố như
DTNT tỉnh, DTNT Liên huyện phía
Nam, DTNT Bảo Lâm...

Chủ động
các phương án
Ngoài chủ trì cụm thi tại Lâm
Đồng là Sở GDĐT, có 4 trường ĐH,
CĐ phối hợp với Sở kỳ thi năm nay
gồm: ĐH Đà Lạt, ĐH Yersin, ĐH
Văn Lang - thành phố Hồ Chí Minh
và CĐSP Đà Lạt. Tham dự buổi họp
Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia
2018 tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất,
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu
Độ nhấn mạnh: Việc huy động, bố
trí cán bộ coi thi của Sở GDĐT và
các trường ĐH, CĐ phối hợp theo
tỉ lệ 50:50, nhằm nâng cao trách
nhiệm của cả Sở GDĐT và các đơn
vị phối hợp. Tuy làm công tác phối

hợp, nhưng đây cũng là nhiệm vụ
của các trường ĐH, CĐ trong việc
xét tuyển sinh sau này với tinh thần
đảm bảo khách quan, trung thực.
Toàn tỉnh đã thành lập 1 Hội đồng
thi với số lượng tham gia công tác
thi dự kiến 2.150 người. Tất cả các
phương án như in sao đề thi, vận
chuyển đề thi, bài thi và bảo quản
đề thi, bài thi đã được xây dựng kế
hoạch đảm bảo tính chính xác, bảo
mật. Địa điểm in sao đề thi và chấm
thi đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và
an ninh an toàn.
Theo ông Phạm S - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo
Kỳ thi THPT quốc gia 2018, ngành
Giáo dục cần chủ động xây dựng
các phương án tổ chức kỳ thi. Đồng
thời, phối hợp chặt chẽ với các sở,
ngành liên quan và các trường ĐH,
CĐ nhằm tạo điều kiện cho công tác
tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2018
đảm bảo an toàn, đúng quy chế và
đạt kết quả.
TUẤN HƯƠNG
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Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực
Những năm qua, các cấp hội phụ
nữ trong toàn huyện Đức Trọng
đã triển khai cụ thể hóa nội dung
“Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” bằng nhiều việc
làm thiết thực, cụ thể.

H

ơn 3 năm qua, hình ảnh
các hội viên phụ nữ thôn
An Hiệp (xã Liên Hiệp)
cùng quét dọn vệ sinh,
nhắc nhở bà con trong thôn không bỏ
rác bừa bãi trên con đường dẫn vào
thôn, xóm đã trở nên quen thuộc vào
các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần
hoặc vào những dịp trước ngày nghỉ
lễ, tết trong năm. Đoạn đường thôn
An Hiệp dài hơn 2 km vì thế cũng trở
nên sạch, đẹp, thông thoáng hơn. Cô
Khổng Thị Ngọc - Chi hội phó Chi
hội phụ nữ thôn An Hiệp cho biết:
“Không chỉ tích cực gìn giữ vệ sinh
môi trường thôn xóm, chúng tôi còn
phát động người dân trong thôn trồng
bông, hoa dọc hai bên đường để con
đường dẫn vào thôn, xóm ngày càng
đẹp hơn”. Đây cũng là một trong
những việc làm thiết thực của phụ nữ
thôn An Hiệp nói riêng và phụ nữ xã
Liên Hiệp nói chung nhằm thiết thực
triển khai cuộc vận động “5 không, 3
sạch” gắn với nội dung “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” do
Hội LHPN huyện Đức Trọng triển
khai trong thời gian qua.

Hội viên phụ nữ
huyện Đức Trọng
ra quân dọn dẹp
một số
tuyến đường
tại xã Đa Quyn.
Ảnh: N.M

Theo Hội LHPN huyện Đức Trọng,
trong những năm qua, phong trào phụ
nữ và công tác Hội gắn với nội dung
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” đã được các cấp Hội cụ thể
hóa trong phong trào thi đua “Phụ nữ
tích cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình hạnh phúc và các
nhiệm vụ trọng tâm của Hội”.
Điểm mới trong việc học tập và
làm theo Bác đó là các cấp Hội đã
tập trung tuyên truyền và triển khai
thực hiện các nội dung theo tiêu chí
“3 không, 3 có” và phương châm
“Mỗi cơ sở hội một hoạt động, mỗi
hội viên một việc làm” với nhiều
cách làm hay, sáng tạo như sinh
hoạt chi, tổ phụ nữ, câu lạc bộ, nói
chuyện chuyên đề, tọa đàm, kể
chuyện về Bác, tuyên truyền những
tấm gương điển hình về học tập và

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh... Từ đó chuyển tải nội dung
các chuyên đề, thu hút trên 17 ngàn
lượt hội viên, phụ nữ mỗi năm.
Song song với công tác tuyên
truyền, Hội LHPN huyện còn vận
động, hướng dẫn các cơ sở hội đăng
ký thực hiện các hoạt động “làm
theo” Bác thông qua việc xây dựng
các mô hình phù hợp với từng đối
tượng và nhu cầu của hội viên, phụ
nữ. Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ
phát triển kinh tế gia đình, ổn định
cuộc sống. Các cơ sở hội đã tích cực
xây dựng các mô hình giúp phụ nữ
nghèo có địa chỉ, mô hình “5 giúp 1”,
“1 giúp 1”; nhận ủy thác các nguồn
vốn cho hội viên vay; đào tạo nghề,
giới thiệu việc làm... Hiện tại, trên
địa bàn huyện có 8.412 hội viên được
vay từ nguồn Ngân hàng Chính sách
xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo với

tổng số vốn 127 tỷ đồng.
Sự chuyển biến từ học tập sang làm
theo gương Bác được hội viên, phụ
nữ hưởng ứng bằng các hoạt động
như thực hành tiết kiệm theo gương
Bác với 315 tổ phụ nữ tín chấp, tổ
hùn vốn, xoay vòng vốn; duy trì và
nhân rộng mô hình nuôi heo đất tiết
kiệm, ống tre tiết kiệm, hũ gạo tiết
kiệm, bầu gạo tiết kiệm... với tổng số
tiền hơn 519 triệu đồng. Qua đó, đã
giúp cho 283 hội viên phụ nữ mượn
phát triển sản xuất, hỗ trợ hàng ngàn
suất quà và gạo giúp hội viên phụ
nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn. Bên cạnh đó, với tinh
thần tương thân, tương ái, cán bộ,
hội viên phụ nữ trong toàn huyện đã
cùng quyên góp, 2 năm qua, các cấp
hội đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 9
mái ấm tình thương với tổng số tiền
hơn 200 triệu đồng.

Cùng đó, Hội còn duy trì việc
thực hiện cuộc vận động xây dựng
gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với
phong trào xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh tại các xã, thị
trấn, với việc xây dựng 5 xã và 30
chi hội kiểu mẫu “5 không, 3 sạch”
trong toàn huyện. Trong đó có một
số chi hội kiểu mẫu trong các lĩnh
vực như Hội LHPN xã Tân Thành,
Tân Hội với mô hình “Tuyến đường
hoa”; xã Bình Thạnh, Liên Hiệp với
đoạn đường xanh - sạch - đẹp; Hội
LHPN xã Phú Hội tổ chức tốt các
hoạt động tương thân, tương ái, các
hoạt động nhân đạo; triển khai mô
hình hố ủ phân, xử lý rác thải tại một
số thôn trong xã... Đặc biệt, trong
năm 2017, cán bộ, hội viên phụ nữ
trong huyện tham gia hưởng ứng,
đóng góp 70 triệu đồng để hỗ trợ
làm đường bê tông tại thôn Khăm
Prông (xã Tà Năng). Năm 2018,
Hội LHPN huyện phối hợp với Hội
LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động thi
đua chương trình “Đồng hành cùng
phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng
sâu” tại xã Đa Quyn. Tại đây, các
hội viên phụ nữ đã ra quân dọn dẹp
vệ sinh môi trường các tuyến đường
trong xã; hỗ trợ 100 triệu đồng cho
các hội viên, phụ nữ nghèo và phối
hợp với Ngân hàng Chính sách xã
hội huyện giải ngân cho 8 hộ vay
để xây dựng công trình vệ sinh, góp
phần thực hiện hoàn thành các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới tại xã
vùng sâu Đa Quyn...
NHẬT MINH

ĐỨC TRỌNG: Tinh gọn hệ thống tổ chức tổ dân phố ở thị trấn Liên Nghĩa
Sáp nhập
các tổ dân phố
Là thị trấn trung tâm của huyện
Đức Trọng, nơi có chợ Liên Nghĩa đầu mối kinh tế thương mại lớn của
tỉnh Lâm Đồng, thị trấn Liên Nghĩa
hiện có trên 52 nghìn dân cư, 33%
dân cư trong đó là các cộng đồng
dân tộc thiểu số với 14 dân tộc sinh
sống cùng nhau.
Cộng đồng dân cư phát triển
nhanh, từ năm 2011, thị trấn này đã
chia tách 12 khu phố thành 62 tổ dân
phố. Việc chia tách này nhằm đảm
bảo ổn định công tác quản lý từ cơ sở.
Tuy nhiên, trong quá trình vận
hành, như bà Nguyễn Thị Kim
Hồng - Bí thư Đảng ủy thị trấn Liên
Nghĩa cho biết, việc có quá nhiều tổ
dân phố trên địa bàn đã bộc lộ những
hạn chế nhất định.
Trong tổng cộng 62 tổ dân phố
trên, chỉ có 28 tổ dân phố có nhà sinh
hoạt cộng đồng; nhiều tổ dân phố
có quy mô khá nhỏ, thiếu các đoàn
thể hoạt động, người đảm nhiệm
công việc ở tổ dân phố cũng luôn
không ổn định; nhiều chi bộ các tổ
dân phố này phải sinh hoạt ghép vì
thiếu đảng viên để thành lập chi bộ.
Theo bà Hồng, việc tìm nguồn
nhân sự cho những người hoạt động
không chuyên trách, cho các tổ chức
tự quản ở tổ dân phố gặp rất nhiều
khó khăn vì đa số những người tham
gia đều đã lớn tuổi, còn những người
trẻ hơn hầu như lo làm ăn, ít quan
tâm đến công tác tổ dân phố; sinh

Nhờ tinh gọn lại hệ thống tổ chức trên địa bàn hướng đến tính hiệu quả, thị trấn Liên Nghĩa - Đức
Trọng đã sáp nhập, giảm 129 người trong hoạt động các tổ dân phố, tiết kiệm cho ngân sách mỗi
năm hơn 2 tỷ đồng.
viên khi tốt nghiệp ra trường cũng
muốn tìm kiếm việc làm bên ngoài,
không muốn tham gia công việc ở tổ
dân phố vì phụ cấp rất thấp.
Trước tình hình này, Đảng ủy thị
trấn xác định việc sáp nhập các tổ dân
phố là một vấn đề hết sức cấp thiết
bởi nhiều lẽ: giảm số lượng các tổ
dân phố thì việc sắp xếp tổ chức bộ
máy con người và cơ sở vật chất cho
các hoạt động của tổ dân phố cũng
giảm bớt khó khăn, việc vận động
dân tập trung và thuận tiện hơn...
Trong tháng 7/2017, thị trấn Liên
Nghĩa sau khi được sự chấp thuận
của tỉnh, đã sáp nhập các tổ dân phố
lại, từ 62 tổ dân phổ chỉ còn lại 35 tổ
dân phố, giảm 27 tổ dân phố.
Theo bà Hồng, nếu tính hàng năm
ngân sách chi 82 triệu đồng (bao
gồm tiền hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ
và tiền sinh hoạt phí thực hiện các
hoạt động) cho mỗi tổ dân phố thì
việc sáp nhập này của thị trấn đã
giảm được 129 người hoạt động ở
cấp cơ sở và giảm chi phí ngân sách
mỗi năm hơn 2 tỷ đồng.

Nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm
tổ trưởng dân phố
Đồng thời, với việc sáp nhập tổ
dân phố, để tinh giảm số người hoạt

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
(Bộ phận một cửa) - thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng. Ảnh: Võ Lan

động ở cơ sở, thị trấn Liên Nghĩa
còn tích cực thực hiện mô hình bí
thư chi bộ thôn, tổ dân phố kiêm
trưởng ban công tác Mặt trận hay
kiêm luôn trưởng thôn hay tổ trưởng
dân phố theo chủ trương của Huyện
ủy Đức Trọng.
Bước đầu triển khai chủ trương
này, theo bà Hồng, cũng có không
ít khó khăn khi nhiều người ngại
phải gánh vác thêm nhiệm vụ, trách
nhiệm khi kiêm nhiệm. Thậm chí có
chi bộ còn cương quyết không bố trí
cán bộ kiêm nhiệm, Đảng ủy thị trấn
phải mất thời gian vận động, thuyết
phục khá lâu mới chấp nhận.

Đến thời điểm này, thị trấn Liên
Nghĩa đã thực hiện rất tốt việc nhất
thể hóa ở cấp cơ sở. Trong 35 chi bộ
tổ dân phố trên, đã có 11 tổ dân phố
thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm
tổ trưởng dân phố; 24 tổ dân phố còn
lại thực hiện mô hình bí thư chi bộ
kiêm trưởng ban công tác Mặt trận.
Thêm việc, các cán bộ kiêm
nhiệm ở các tổ dân phố này cũng
được trả thêm phụ cấp trách nhiệm.
Cụ thể, từ mức phụ cấp trên 1 triệu
đồng/tháng đã tăng lên trên 1,5 triệu
đồng/tháng; đồng thời kinh phí sinh
hoạt của các tổ dân phố cũng tăng
lên từ trên 6 triệu đồng/năm lên gần

12,3 triệu đồng/năm.
Vẫn còn có những vấn đề đặt ra từ
thực tiễn hoạt động ở cơ sở, như bà
Hồng cho biết, đó chính là khâu cán
bộ. Khi thực hiện nhất thể hóa, một
người đảm nhiệm cả 2 chức danh
chủ chốt ở tổ dân phố nên công việc
nhiều; sức ép về thời gian lớn trong
khi đó trình độ năng lực của nhiều
người chưa đáp ứng được yêu cầu.
Nhiều chi bộ phần lớn là đảng viên
cao tuổi, có kinh nghiệm nhưng sức
khỏe không đảm bảo; những nơi có
đảng viên trẻ lại chưa có đủ năng
lực lẫn kinh nghiệm để đảm nhiệm
công việc vận động dân, phải vừa
làm vừa học.
Tuy nhiên, từ thực tế thực hiện
trên địa bàn, như Đảng ủy Liên
Nghĩa đánh giá, để thực hiện tốt
việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản
biên chế, cấp ủy cần có quyết tâm,
có giải pháp đúng, phù hợp với điều
kiện cơ sở, đồng thời kiên trì với các
giải pháp này.
Cùng đó, cũng rất cần có sự vào
cuộc, phối hợp đồng bộ của các ban,
ngành, đoàn thể trên địa bàn. Đặc
biệt theo bà Hồng, cần giảm những
cuộc họp không cần thiết, cần ứng
dụng công nghệ thông tin để truyền
tải những nội dung lãnh đạo, quản
lý cô đọng đến cán bộ tổ dân phố;
hoặc nếu cần nên thông báo họp qua
tin nhắn điện thoại đến các tổ, phát
huy vai trò trách nhiệm của từng cá
nhân trong các tổ dân phố hiện có.
VIẾT TRỌNG
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Phòng chống bạo hành thầy thuốc

T

heo đánh giá của ngành Y tế Việt Nam,
tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành
ngay trong cơ sở khám chữa bệnh đang
là vấn đề nóng hiện nay. Qua thống kê, các vụ
bạo lực, hành hung nhân viên y tế chủ yếu xảy
ra ở bệnh viện tuyến tỉnh 60%, tuyến Trung
ương 20% và có tới 90% số vụ là xảy ra trong
khu vực bệnh viện, trong khi thầy thuốc đang
cấp cứu, chăm sóc người bệnh. Theo Tổ chức
Y tế thế giới (WHO), nhân viên y tế có nguy
cơ bị bạo lực cao trên toàn thế giới. Khoảng
8% - 38% nhân viên y tế bị bạo lực thể xác
tại một số thời điểm trong sự nghiệp của họ.
Mức độ của các vụ việc bạo hành y tế ngày
càng trầm trọng, đi từ phá hoại tài sản bệnh
viện, chửi bới, nhục mạ cán bộ, nhân viên y
tế khi đang làm việc, đến hành hung và gây
thương tích cho thầy thuốc, thậm chí gây tử
vong. Điển hình, năm 2010, một bác sĩ ở Bệnh
viện Vũ Thư - Thái Bình bị đâm tử vong; ngày
20/1/2018, tại BVĐK Lâm Đồng, 1 bác sĩ bị
đánh thủng màng nhĩ; ngày 22/2/2018 bạo
hành gây thương tích nặng cho 2 bác sĩ bệnh
viện Sản Nhi - Yên Bái…
BS Nguyễn Xuân Tạo - Phó Giám đốc
BVĐK Lâm Đồng nhận định: “Trong tất cả
các sự cố bạo hành trên, phản ứng của nhân
viên y tế còn quá yếu ớt và đa phần những
vụ bạo hành thầy thuốc đều rơi vào im lặng.
Người bị bạo hành im lặng, cơ sở y tế im lặng.
Hầu hết chúng ta chỉ mới chú ý đến bạo hành
thể xác như bị đánh đập phá phách, còn bạo
hành tinh thần lại ít được chú ý và coi trọng.
Mặc dù, bạo hành tinh thần (chửi bới, xúc
phạm, đe dọa) diễn ra hằng ngày dưới nhiều
hình thức tinh vi hơn và chúng ta thường cam
chịu rồi lặng lẽ cho qua, nhưng đâu biết rằng
nó cũng để lại nhiều hệ lụy về lâu dài đối với
nhân viên y tế hay bất cứ ai bị bạo hành”.
Để tìm nguyên nhân cho các sự cố bạo hành y
tế có thuộc về bản thân nhân viên y tế hay không,
theo số liệu thống kê về đường dây nóng của Bộ
Y tế thì nhóm nguyên nhân này rất thấp, chỉ có
4,5% số cuộc gọi đường dây nóng là phản ánh
về thái độ, tinh thần của y bác sĩ và chỉ có 1,7%
số cuộc gọi phản ánh về các vấn đề tiêu cực như
vòi vĩnh, nhận hối lộ. Nhưng chính các nhân viên
y tế lại là người phải hứng chịu tất cả bức xúc
của người bệnh gây ra bởi những bất cập của
ngành y tế. Họ vẫn phải khám chữa bệnh cho
dù không biết sẽ bị hành hung bất cứ khi nào và
ở đâu. Nguy hiểm nhất là tình trạng nhiều băng
nhóm đánh nhau bên ngoài dẫn đến thương
tích đưa vào bệnh viện cấp cứu, các băng nhóm
lại tiếp tục truy sát đến tận bệnh viện và hành

Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng đã lên tiếng về việc cần phải có biện pháp bảo vệ
an toàn tính mạng cho cán bộ, đoàn viên của ngành trong khi làm nhiệm vụ tại các
cơ sở khám chữa bệnh.

Từ năm 2016, BVĐK Lâm Đồng đã ký kết quy chế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 83)
- Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện. Ảnh: A.N

hung thầy thuốc đang làm nhiệm vụ. Một lãnh
đạo BVĐK tỉnh đã từng bày tỏ sự thất vọng vì
những vụ hành hung thầy thuốc, đập phá thiết
bị máy móc để cấp cứu bệnh nhân nhưng việc
chế tài xử lý đối với những kẻ hành hung chưa
đủ sức răn đe. Nhìn rộng ra toàn ngành y tế cả
nước đã xảy ra nhiều vụ bác sĩ bị đánh, nhưng
chỉ một số vụ bị khởi tố, còn lại chủ yếu phạt
hành chính hoặc nhắc nhở.
Theo Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng,
các nguyên nhân bạo hành y tế đó là: Một
số người nhà bệnh nhân, ý thức hiểu biết và
tuân thủ pháp luật còn hạn chế; thiếu sự cảm
thông, chia sẻ với khó khăn của thầy thuốc,
của ngành y tế. Định kiến với thầy thuốc do
một số nhân viên y tế có thái độ phục vụ chưa
tốt, nhũng nhiễu bệnh nhân, hình thành định
kiến, suy nghĩ thiếu thiện chí, khách quan của
người dân đối với thầy thuốc. Nhân viên y tế
bị ràng buộc bởi các qui định về y đức, bởi
sự khắt khe của xã hội; chính tấm áo Blouse
trắng lại là vật trói buộc, không cho họ phản
kháng tại chỗ đối với bạo lực nhắm vào họ;
mặc dù nhiều bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên
có võ thuật, nhưng họ vẫn không được phép
đánh trả, dù chỉ là để tự vệ, đó cũng chính là
một trong các nguyên nhân bạo lực nhắm vào
thầy thuốc gia tăng. Tình trạng bệnh nhân và
người nhà bệnh nhân lạm dụng rượu bia gây
tình trạng tăng động dễ gây hấn, đập phá trang
thiết bị bệnh viện; thậm chí nhiều nhóm người

do mâu thuẫn, thù hằn lẫn nhau rồi kéo vào
bệnh viện ẩu đả, hành hung, đập phá. Biện
pháp an ninh của các bệnh viện nói chung
chưa được quan tâm đúng mức; chưa đưa ra
các quy chuẩn thiết kế, xây dựng bệnh viện
có tính đến an ninh, an toàn; cơ sở hạ tầng về
an ninh như hệ thống camera, hệ thống cửa
từ, cửa sổ, chuông báo động, kiểm soát ra vào
chưa có, chưa đủ, hay còn quá sơ sài.
Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý
nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương
đã triển khai các văn bản như: Quy chế phối
hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013
giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác đảm
bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế phù hợp
với tình hình tại địa phương; Chỉ thị số 03/
CT-BYT, ngày 19/5/2017 về việc tăng cường
bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện. Dựa trên
Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày
26/9/2013, các cơ sở y tế đã có các quy chế
phối hợp giữa bệnh viện với các cơ quan công
an địa phương nhằm ổn định tình hình an ninh
trật tự tại đơn vị mình. Tuy nhiên, cần có dự
án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
Luật Hình sự số 100/2015/QH13, cần thiết
xem xét ban hành Luật về phòng, chống bạo
hành nhân viên y tế.
Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng đề xuất
một số giải pháp nhằm hạn chế tối đa nạn
bạo hành thầy thuốc hiện nay, gồm có: Chính
quyền, các cơ quan chức năng phải coi nhân

viên y tế trong bệnh viện là người thi hành công
vụ, có quyền được pháp luật bảo vệ tính mạng,
danh dự như những công dân khác trong xã hội.
Kiến nghị với Bộ Tư pháp điều chỉnh khung
hình phạt theo hướng tăng nặng đối với hành
vi gây rối trong bệnh viện, đe dọa tính mạng,
thân thể, nhân phẩm thầy thuốc trong lúc
hành nghề. Đó là hoàn thiện khung pháp lý,
trong đó, đề nghị có khung riêng cho ngành y
tế vì đặc thù các cán bộ, nhân viên y tế đã bị
“tước” một phần khả năng tự vệ, phản kháng
trong các tình huống khám, chữa bệnh cho
người dân.
Thái độ, sự sẻ chia của thầy thuốc đối với
bệnh nhân là rất quan trọng; từ bác sỹ đến hộ
lý từng khoa, phòng cần nâng cao tính chuyên
nghiệp, coi người bệnh là trung tâm, đối tượng
phải phục vụ hết mình. Nâng cao kỹ năng giao
tiếp, ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống, nắm bắt
tâm lý người bệnh, gia đình người bệnh. Chuyên
nghiệp hóa nhân viên bảo vệ về các kỹ năng nhận
biết nguy cơ bạo hành, cách phòng chống lại;
có phương án chủ động để khi cần có lối thoát
riêng cho thầy thuốc bệnh viện, trang bị hệ thống
camera, kiểm soát người ra vào, thẻ thăm khám.
Cần ký kết Kế hoạch thực hiện Quy chế phối
hợp giữa bệnh viện với công an trong việc bảo
đảm an ninh trật tự, an toàn cho bệnh viện, với
những biện pháp cụ thể, hiệu quả nhất. Phải có
biện pháp khống chế kịp thời kẻ gây rối, vãn hồi
trật tự để nhân viên y tế tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ khám chữa bệnh. Cơ quan truyền thông, báo
chí có vai trò rất quan trọng trong định hướng dư
luận, phê phán, lên án các hành vi tiêu cực trên
tinh thần xây dựng; có nhận thức đúng về sự cố
y khoa để đưa tin một cách khách quan, khoa
học; tránh thông tin một chiều, tạo nên bức xúc
không đáng có cho xã hội.
Biện pháp cơ bản và lâu dài là làm lành mạnh
hóa đạo đức xã hội, nhìn nhận và tôn trọng vai
trò cao cả của người thầy thuốc chữa bệnh cứu
người. Tuy nhiên, trong tình hình bạo hành y tế
gia tăng trên diện rộng hiện nay, bước đột phá
đầu tiên cần làm là siết chặt kỉ cương, đưa ra
và thực hiện nghiêm túc các biện pháp chế tài
đối với các hành vi bạo hành y tế. Bởi siết chặt
kỷ cương và đề cao tinh thần thượng tôn pháp
luật, tinh thần trách nhiệm của người thực thi
công vụ mới có thể ngăn chặn nạn bạo hành y
tế. Nghề y là một nghề đặc biệt, nghề cứu người
nên cần phải bảo vệ môi trường làm việc an
toàn, để thầy thuốc có tinh thần thoải mái, tập
trung trí tuệ, phát huy tay nghề, chuyên môn
khi làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
AN NHIÊN
bệnh nhân.

TAI NẠN GIAO THÔNG:

Cần làm gì để hạn chế ở mức tối đa?

M

ấy ngày qua, không riêng gì người
viết bài này, rất nhiều người khác
cũng sửng sốt, bàng hoàng, đau xót
trước thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt
nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đức
Trọng hôm 14/5 làm chết 5 người, bị thương 2
người. Nhiều người thật sự “sốc” trước thông
tin kết quả giám định của cơ quan chức năng
đưa ra vào chiều 17/5. Theo cơ quan chức
năng, thời điểm xảy ra tai nạn lần đầu, xe tải
BKS 49C - 150.90 do tài xế Trần Trọng Tình
điều khiển chạy với tốc độ 73 km/h và ở lần va
chạm sau đó vận tốc lên đến 97 km/h. Trong
khi đó, tốc độ cho phép là 50 km/h. Chưa kể,
xe chỉ được phép chở tối đa 14 tấn nhưng theo
kết quả giám địch của cơ quan chức năng, vào
thời điểm xảy ra tai nạn, tải trọng của xe là 19
tấn, vượt 5 tấn so với quy định. Đáng chú ý
hơn khi biết rằng, hệ thống phanh (thắng) của
chiếc xe tải này vẫn hoạt động bình thường,
không hề bị hỏng hóc hay hư hại. Từ đó, cơ

quan chức năng nhận định, nguyên nhân của
vụ tai nạn là do xe chạy với tốc độ cao, chở
quá tải trọng, lái xe không kịp xử lý tình huống
dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Dư luận hết sức lo lắng và đặt câu hỏi: Liệu
chúng ta có thể ngăn ngừa, có thể tránh được
những vụ tai nạn thảm khốc tương tự không?
Trăn trở đó xuất phát từ trách nhiệm của cá
nhân đối với cộng đồng. Bởi, từ đầu năm 2018,
Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã yêu
cầu ngành chức năng tăng cường các giải pháp
trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,
để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao các giải pháp
bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm
tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Vậy mà số
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn
tiếp diễn. Chỉ chưa đầy 15 ngày (từ 2 - 14/5),
trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn huyện Đức
Trọng, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc
biệt nghiêm trọng làm chết 6 người, bị thương
12 người. (Vụ tai nạn hôm 2/5 giữa xe khách

BKS 49B - 009.59 và xe tải BKS 49C - 085.41
làm chết 1 người, bị thương 10 người). Chúng
ta cần làm gì để hạn chế tai nạn giao thông ở
mức tối đa, để không phải chứng kiến những
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng?
Theo một số người dân, để dẫn đến hành vi
vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông,
trách nhiệm đầu tiên thuộc về người điều
khiển phương tiện và một phần trách nhiệm
thuộc về người chủ chiếc xe (xe tải, xe khách),
trong đó có cả trách nhiệm của cơ quan chức
năng trong công tác giám sát, phát hiện và
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bởi, theo
quy định hiện hành, người lái xe kinh doanh
vận tải không được chạy quá 4 tiếng liên tục
và không được quá 10 tiếng một ngày, cũng
như phải tham gia các đợt tập huấn, hướng dẫn
những quy định của pháp luật... Nếu người
chủ xe đáp ứng đầy đủ những quy định này,
nghĩa là điều kiện lao động của người lái xe
kinh doanh vận tải được bảo đảm, thì chắc

chắn mức độ vi phạm các quy định pháp luật
của tài xế sẽ thấp hơn. Bên cạnh việc tạo điều
kiện lao động thuận lợi cho tài xế của chủ xe,
ngành chức năng cần siết chặt các quy định,
điều kiện hành nghề đối với người lái xe kinh
doanh vận tải. Mặt khác, ngành chức năng cần
thường xuyên nâng cao giám sát, phát hiện và
xử phạt thật nghiêm những hành vi vi phạm.
Cũng theo một số người dân, giám sát không
có nghĩa là cứ phải có lực lượng cảnh sát giao
thông tuần tra trên đường, mà nên trang bị hệ
thống giám sát ở những vị trí thường xảy ra
hành vi vi phạm để tiến hành xử lý. Nếu qua
hệ thống giám sát phát hiện hành vi vi phạm ở
Đức Trọng thì cần báo ngay cho Cảnh sát giao
thông Di Linh, Bảo Lộc, hoặc Đạ Huoai (và
ngược lại) xử lý thật nghiêm. Một khi trong
suy nghĩ của người lái xe thường trực việc bị
xử phạt qua hệ thống giám sát, lập tức tâm lý
tuân thủ pháp luật sẽ được thiết lập.
T.ĐỒNG

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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Anh công nhân chế tạo máy gom củ hoa ly thay sức người

S

inh ra và lớn lên tại xã Hiệp
Thạnh, huyện Đức Trọng,
anh Cường (38 tuổi) có hơn
8 năm gắn bó với mảng kỹ thuật
sửa chữa. Ngay ở năm đầu vào làm
việc (năm 2009) anh được công ty
sắp xếp, giao sửa chữa hầu hết các
máy móc hoạt động trong công ty,
như: ô tô, máy cày, máy tiện, máy
cấy mô tự động và bán tự động,
máy thu hoạch hoa,... So với các
bộ phận khác, đây là một khâu
khó khăn, vất vả đòi hỏi người
công nhân phụ trách phải có kỹ
năng tỉ mỉ, tay nghề nhất định. Ý
thức được yêu cầu công việc, anh
Cường và 20 anh em trong Tổ
kỹ thuật luôn cố gắng khắc phục
những khó khăn để hoàn thành
tốt nhiệm vụ. Qua một thời gian
ngắn đảm trách công việc, anh đã
chứng tỏ được khả năng của mình
và được Ban giám đốc tin tưởng
giao phụ trách kỹ thuật trong Tổ
sửa chữa (gồm 21 công nhân), kèm
cặp, truyền dạy nghề cho các công
nhân mới vào làm.
Anh Mai Văn Cường hồ hởi chia
sẻ: Đầu năm 2017 lãnh đạo công
ty đã phê duyệt đề án lắp ráp, chế
tạo máy gom củ ly thay thế sức
người tại xưởng sửa chữa tại Đạ
Ròn. Đây là ý tưởng xuất phát từ
thực tế trong quá trình anh sửa
chữa hàng chục máy móc, thiết
bị của công ty. Bởi thực tế những
năm qua, sau khi thu hoạch xong
vườn hoa ly rộng 27 ha, công đoạn
tiếp theo người lao động phải nhổ
bỏ củ ly nằm dưới các rãnh nhỏ,
trong xơ dừa để bón phân, cải tạo
đất, khử trùng nấm bệnh phục vụ
xuống giống lứa hoa khác. Theo

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được khuyến khích sâu rộng
trong các cấp công đoàn Công ty TNHH Dalat Hasfarm, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên
chức lao động tham gia. Qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương điển hình ở nhiều vị trí công
tác. Một trong số đó là anh Mai Văn Cường - Phụ trách kỹ thuật thuộc Tổ sửa chữa Công ty Dalat
Hasfarm (tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương).

Anh Mai Văn Cường - Phụ trách kỹ thuật Tổ sửa chữa Công ty Dalat Hasfarm tại Đạ Ròn
được đánh giá là công đoàn viên xuất sắc. Ảnh: C.Phong

tính toán, một công nhổ bỏ củ ly
được tối đa diện tích khoảng 80 tới
90 m2/ngày. Từ máy móc, cấu kiện
có sẵn tại Tổ sửa chữa, Tổ cơ khí
của công ty, ngay từ năm 2016 anh
Cường đã mày mò vẽ các bản thiết
kế lắp ráp tỉ mỉ chuyên sử dụng
gom củ ly thay công lao động của
cả trăm người.
Theo đề án được công ty cho
phép và quá trình lắp ráp máy và

thực tế hoạt động, một máy gom
củ ly trong ngày có thể thay thế
công của khoảng 300 lao động, tối
ưu hóa năng suất rất cao.
Hiện nông trại hoa Dalat
Hasfarm (100% vốn FDI) tại khu
vực Đạ Ròn có diện tích lên tới
250 ha với khoảng 2.000 cán bộ,
công nhân viên, người lao động
hợp đồng làm việc tại đây. Và để
đảm bảo cho gần 2.000 con người

C.PHONG

ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Cần ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy ở Núi Voi

Nhiều cây thông bị đốt cháy đen gốc và bị đốn hạ (đoạn cách lớp học tình thương
Núi Voi khoảng 1 km, hướng ra đường cao tốc Đà Lạt - Liên Khương).

Hiện nay, tình trạng chặt, đốt,
phá rừng lấy đất làm nương rẫy
ở khu vực rừng phòng hộ Núi Voi
đang diễn ra nghiêm trọng, khiến
diện tích đất rừng ngày càng bị
thu hẹp và ảnh hưởng xấu đến môi
trường sinh thái.
Cụ thể, hai bên sườn đồi dọc
theo đường Hoa Đỗ Quyên nối
liền Phường 3, TP Đà Lạt và huyện

làm việc ở 32 bộ phận chuyên biệt
sản xuất hoa công nghệ cao bậc
nhất của cả nước, nhiệm vụ đặt ra
cho các tổ cơ khí, nước, xây dựng
cơ bản phải đảm bảo dây chuyền
máy móc, con người hoạt động
một cách liên tục, không gián đoạn
là chuyện không phải dễ dàng, đặc
biệt đối với bộ phận phụ trách sửa
chữa, kỹ thuật. Tại nông trại hoa
Dalat Hasfarm, hằng ngày có rất

nhiều máy móc dây chuyền tự
động hóa ở nhiều khâu, số lượng
máy móc lên vài trăm thiết bị nên
công nhân sửa chữa phải liên tục
trau dồi, học hỏi để đảm bảo công
việc được diễn ra thông suốt. Đã
không ít lần một máy cấy mô tự
động bị hỏng hóc, anh em sửa
chữa không kịp thì gần như ngay
lập tức các khâu khác phải tạm
thời dừng lại, gây thiệt hại không
nhỏ cho công ty.
Chính vì vậy, thời gian qua, Ban
Giám đốc Dalat Hasfarm đã phát
động nhiều cuộc thi, phong trào
sáng tạo trong cán bộ, công nhân
viên công ty. Trong đó có “Tuần
lễ ý tưởng” đã góp phần khích
lệ người lao động đưa ra nhiều
ý tưởng thiết thực thông qua các
đề án cải tiến máy móc, cách làm
việc mới, tăng công suất,… Điều
quan trọng, với những sáng kiến
được chọn, Ban giám đốc công ty
sẽ hỗ trợ tối đa công nhân viên đi
tới cùng của ý tưởng, sáng kiến đó.
Ngoài đề án thiết kế máy gom
củ ly, anh Cường còn nhiều đề án,
ý tưởng chế tạo máy móc mới cho
công ty mang tính ứng dụng thực
tiễn được lãnh đạo công ty đánh
giá cao. Bằng trách nhiệm và lòng
đam mê nghề nghiệp, qua nhiều
năm gắn bó với vai trò phụ trách
kỹ thuật Tổ sửa chữa anh Cường
còn được nhìn nhận là công đoàn
viên gương mẫu, hết lòng quan
tâm, giúp đỡ anh em trong tổ trong
việc phối hợp với Ban giám đốc
công ty chăm lo sức khỏe, bảo
vệ quyền lợi hợp pháp của người
lao động.

Đức Trọng (đoạn cách lớp học tình
thương Núi Voi - làng Darahoa Đức Trọng khoảng 1 km, hướng
ra đường cao tốc Đà Lạt - Liên
Khương), nhiều héc-ta rừng phòng
hộ đang bị người dân cưa hạ trái
phép lấy đất làm nương rẫy, nhiều
cây thông có đường kính từ 40 - 70
cm, cao khoảng 15 m bị đốt gốc
cháy khô và đốn hạ ngổn ngang

dọc theo sườn đồi, những cây
thông lớn được cất giấu trong vườn
cà phê, hoa màu, chờ khi vắng lực
lượng chức năng, hoặc người dân
qua lại, thì lâm tặc có thể đốt cháy
thành than, hoặc vận chuyển ra
ngoài rừng chở đi tiêu thụ.
Được biết, đây là khu vực hoang
vắng, người dân thường lợi dụng
lúc vắng người vào thời điểm ban
đêm để phá rừng, nên các ngành
chức năng rất khó phát hiện. Bên
cạnh những vườn cà phê cũ, hàng
ngày họ đốt phá cây rừng lấy đất
trồng cà phê hoặc cây ăn trái. Cứ
như vậy, diện tích đất vườn được
mở rộng trong lúc diện tích đất
rừng ngày càng bị thu hẹp.
Rất mong Hạt Kiểm lâm phối
hợp cùng các cơ quan chức năng và
chính quyền địa phương Phường
3, TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng
cần thường xuyên tuần tra, kiểm
soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý đúng
quy định pháp luật các đối tượng
lấn chiếm đất rừng nói trên, nhằm
bảo vệ tốt tài nguyên môi trường
rừng. Mặc khác, cần tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động
để người dân nâng cao ý thức bảo
HNM
vệ rừng.

Khi trật tự quảng cáo chưa được thiết lập

Chụp tại Thôn 8 và Thôn 10,
xã Liên Đầm.

Cho dù đã có Luật Quảng cáo,
nhưng trong thực tế việc chấp
hành rất tùy tiện và tự phát, nhất
là quảng cáo ngoài trời. Mới đây,
vào ngày 6/4/2018, UBND tỉnh
Lâm Đồng đã ban hành Công
văn số 1943/UBND - VX2 về
việc “Tăng cường công tác quản
lý, kiểm tra, chấn chỉnh việc lắp
dựng bảng hiệu, quảng cáo trên
địa bàn tỉnh”. Triển khai Công
văn số 1943, ngày 11/4/2018,
UBND huyện Di Linh đã ban
hành Công văn số 678/UBND về

việc “Tăng cường công tác quản
lý, kiểm tra, chấn chỉnh việc lắp
dựng bảng hiệu, quảng cáo trên
địa bàn huyện”. Tuy vậy, trước
và sau khi có các công văn nói
trên, tình hình về trật tự trong
việc quảng cáo tại huyện Di Linh
vẫn… “giữ nguyên” hiện trạng,
chưa có gì chuyển biến.
Do trật tự quảng cáo chưa được
thiết lập, trên địa bàn huyện Di
Linh hiện còn tồn tại khá nhiều
bảng hiệu, bảng quảng cáo không
đúng quy định. XUÂN LONG
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THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

Tổng thống Ukraine ban hành
lệnh trừng phạt mới chống Nga
Reuters dẫn thông tin được đăng tải trên
trang web của Tổng thống Ukraine ngày
18/5 cho biết Tổng thống nước này Petro
Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành quyết
định mới được thông qua gần đây, theo đó
mở rộng các biện pháp trừng phạt chống
lại các công ty và thực thể của Nga.
Trước đó trong tháng này, Hội đồng an
ninh quốc phòng Ukraine đã thông qua
các biện pháp trừng phạt tương tự các biện
pháp của Mỹ, trong đó liệt các tỷ phú và
đồng minh thân cận của Tổng thống Nga
Vladimir Putin vào danh sách đen.
Kiev cũng đã gia hạn các biện pháp trừng

phạt hiện tại mà nước này áp đặt chống
lại hàng trăm công ty và thực thể của Nga
nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập bán đảo
Crimea hồi năm 2014 cũng như hỗ trợ cho
cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở miền
đông Ukraine.
Tuy nhiên, sắc lệnh này không nêu cụ thể
các cá nhân hoặc công ty nào trong danh
sách trừng phạt mới nhất.
Hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine
cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ
có hiệu lực ít nhất 3 năm và bao gồm các
hình phạt đối với các nghị sỹ và các quan
chức hàng đầu của Nga.
TTXVN

Mỹ khẳng định sẽ không thay đổi quân số tại Hàn Quốc
Yonhap đưa tin một quan chức giấu tên của
Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết, Mỹ đã tái khẳng
định rằng nước này không có kế hoạch thay
đổi quân số 28.500 người trong các lực lượng
Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), trong bối cảnh xuất
hiện nhiều đồn đoán cho rằng USFK có khả
năng giảm quy mô phù hợp với những nỗ lực
hòa bình đang diễn ra.
Sự tái khẳng định này được đưa ra tại vòng
đối thoại thứ 3 của hai nước đồng minh Mỹ
-Hàn về chia sẻ chi phí bảo dưỡng cho các lực
lượng Mỹ phục vụ tại Hàn Quốc với tư cách
là phương tiện răn đe chính trước hành động
gây hấn của Triều Tiên.
Quan chức này nói: “Trong khi tái khẳng
định cam kết mạnh mẽ về an ninh trên Bán
đảo Triều Tiên, phía Mỹ xác nhận nước này
không có kế hoạch thay đổi quy mô và đặc

tính của USFK”.
Theo nguồn tin, Hàn Quốc và Mỹ đã chia
sẻ quan điểm rằng thông qua các cuộc tham
vấn trong khuôn khổ Thỏa thuận biện pháp
đặc biệt (SMA), hai bên sẽ tiếp tục tạo điều
kiện cho USFK đồn trú ổn định vì lực lượng
này đóng vai trò quan trọng cho hòa bình và
an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm
27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và
nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất
trí tìm cách chính thức kết thúc cuộc Chiến
tranh Triều Tiên 1950-53 và đạt được một hiệp
định hòa bình thông qua đối thoại đa phương.
Động thái này đã làm dấy lên suy đoán về
sự cần thiết phải thay đổi quy mô, vai trò, sứ
mệnh và chiến lược của các lực lượng Mỹ tại
Hàn Quốc.
TTXVN

KHOA HỌC ĐỜI SỐNG

Số ca nhiễm Ebola tăng mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức họp khẩn

Nhân viên y tế
phun thuốc khử
trùng tại khu vực
cách ly sau khi
phát hiện trường hợp
nhiễm virus Ebola ở
Cộng hòa
Dân chủ Congo.

Số ca được xác nhận nhiễm virus Ebola tại
Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 14, sau
khi Bộ Y tế nước này thông báo xác nhận 11
ca nhiễm mới và một ca tử vong tại thành phố
vùng Tây Bắc Mbandaka.
Trong một tuyên bố đưa ra tối 17/5, bộ trên
cho biết các ca mới phát hiện nói trên ở thị trấn
Bikoro thuộc tỉnh Equateur, là “tâm điểm” của
đợt bùng phát dịch Ebola công bố ngày 8/5.
Tuyên bố cho biết tổng số ca liên quan đến
Ebola hiện là 45 người, trong đó có 10 ca nghi
nhiễm, 21 ca có thể đã nhiễm và 14 ca đã được
xác nhận nhiễm.
Bộ trưởng Y tế Oly Ilunga cho biết trong số
25 ca tử vong, chỉ có một ca được xác nhận là đã
nhiễm virus chết người này, đồng thời nói thêm
rằng không có nhân viên y tế nào bị nhiễm.
Theo kế hoạch, Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) sẽ tổ chức một cuộc họp của ủy ban
khẩn cấp vào ngày 18/5 để đánh giá các nguy
cơ quốc tế của một đợt bùng phát dịch Ebola
nữa tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Người phát ngôn WHO Christian Lindmeier
cho biết ủy ban chuyên gia sẽ quyết định liệu
có tuyên bố “một tình trạng khẩn cấp y tế công
cộng gây lo ngại quốc tế” hay không.
Một tuyên bố như vậy sẽ khởi động một
cuộc can thiệp quốc tế, huy động các nguồn
lực và nghiên cứu. Dự kiến tuần tới, ông
Tedros sẽ chủ trì hội nghị các bộ trưởng y
tế trong đại hội thường niên của WHO tại
Geneva, Thụy Sĩ và có thể sẽ sử dụng hội nghị
này để điều phối một cách ứng phó quốc tế
đối với dịch bệnh.
Đây là đợt dịch Ebola thứ 9 bùng phát tại
Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ khi Ebola
được xác định là một căn bệnh từ năm 1976.
Đợt dịch này tập trung tại vùng Bikoro hẻo
lánh gần biên giới với Cộng hòa Congo.
Người dân địa phương cho biết tình hình tại
Mbandaka, thành phố bên sông Congo, đang
gây hoang mang. Có người đang tìm cách rời
khỏi đây để tránh nguy cơ lây nhiễm.

TTXVN

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Ông (bà) Vũ Đình Hùng được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AC
151367 cấp ngày 20/4/2005 tại thửa 305, tờ bản đồ 34C với diện tích: 601 m2 vào sổ theo
dõi số H0 1418/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 34, quyển 1 Thôn 4, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 305, tờ bản đồ số 34C, xã Gia Hiệp, diện tích 601 m2 (400 m2 đất ở + 201
2
m đất trồng cây lâu năm);
- Thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất ở và đến ngày 15/10/2043 đất trồng cây lâu năm.
Năm 2010, ông (bà) Vũ Đình Hùng chuyển nhượng QSDĐ cho bà Vũ Thị Kim Loan
thường trú tại thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá
trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định
của pháp luật và ông (bà) Vũ Đình Hùng đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Vũ Thị
Kim Loan.
Hộ Vũ Đình Thường được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AA
174042 cấp ngày 18/8/2004 tại thửa 304, tờ bản đồ 34C với diện tích 898 m2 vào sổ theo
dõi số 1164/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 181, quyển 2 Thôn 4, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 304, tờ bản đồ số 34C, xã Gia Hiệp, diện tích 898 m2 (400 m2 đất ở + 498
2
m đất trồng cây lâu năm);
- Thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất ở và đến ngày 15/10/2043 đất trồng cây lâu năm.
Năm 2010, hộ Vũ Đình Thường chuyển nhượng QSDĐ cho bà Vũ Thị Kim Loan thường
trú tại thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển
nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật
và ông (bà) Vũ Đình Thường đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Vũ Thị Kim Loan.
Hiện nay, ông (bà) Vũ Đình Hùng và hộ Vũ Đình Thường ở đâu liên hệ với UBND
xã Gia Hiệp hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục
chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên nếu không có tranh
chấp, khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến
động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở
Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho bà Vũ Thị Kim Loan theo quy
định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
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.

Thay đổi nhận thức... 
... tuyển chọn những con giống có chất
lượng cao để đảm bảo được năng suất; mở
rộng quy mô chăn nuôi, cải thiện điều kiện
chuồng trại và hạn chế dịch bệnh, giảm
thiểu các rủi ro trong chăn nuôi cho các hộ
đồng bào. Từ đó, bà con đã thay đổi nhận
thức trong chăn nuôi, tạo ra sản phẩm thịt
sạch theo định hướng, mục tiêu dự án đề ra.
Dự án LIFSAP triển khai từ năm 2010 đến
nay, với những kết quả đạt được đã và đang
chứng minh được tính hiệu quả, bền vững
của dự án đối với các hộ chăn nuôi, đặc biệt
là các hộ dân tộc thiểu số tham gia dự án trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Người DTTS khi
tham gia Dự án LIFSAP đã được nâng cao
về nhận thức và kỹ thuật trong chăn nuôi,
từ đó cải thiện phương thức chăn nuôi, nâng
cao năng suất, hiệu quả của hoạt động chăn
nuôi, đồng thời bảo vệ môi trường cho cộng
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đồng dân cư. Đây là những thành quả của
sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban QLDA LIFSAP
Lâm Đồng và sự nỗ lực, đồng thuận của các
dân tộc cùng sinh sống. Dự án LIFSAP đã
và đang khẳng định vai trò vị thế trong việc
thay đổi nhận thức trong chăn nuôi, cũng
như nâng cao nhu cầu và chất lượng cuộc
sống bền vững cho đồng bào DTTS và góp
phần đáng kể trong phát triển nông thôn mới
tại địa phương.
Từ những kết quả đó, trong giai đoạn 2016
- 2018, Dự án LIFSAP tỉnh Lâm Đồng sẽ
tiếp tục duy trì và nhân rộng những kết quả
đạt được đối với các hộ DTTS tham gia dự
án để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân tộc
thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tiếp
tục cải thiện phương thức, nâng cao hiệu quả
trong chăn nuôi một cách bền vững.
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