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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
Ngày 22/5, đồng chí Trần Đức Quận - Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng
Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Nhà
báo tỉnh Lâm Đồng. Cùng tham dự có đồng
chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...
Tại buổi làm việc, nhà báo Nguyễn Thanh
Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo
Toàn cảnh buổi làm việc. tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo với đoàn công tác

những kết quả đạt được của Hội Nhà báo Lâm
Đồng trong thời gian qua. Lãnh đạo Hội Nhà
báo tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trên địa
bàn cũng đã nêu rõ những khó khăn, thuận lợi
trong công tác Hội, hoạt động báo chí hiện
nay. Đề nghị tỉnh quan tâm, đầu tư, nâng cấp
cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho cơ
quan báo chí và tổ chức Hội để đáp ứng nhu
cầu thực tiễn phát triển báo chí;...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và sống
với nhau có tình có nghĩa. Lấy gương người
tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ,
đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính
là một cách tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa
Mác - Lênin thiết thực nhất.
(Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢN LOẠI SÁCH
“NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”, 6/1968, T. 12, TR. 550, 551. 554, 557, 558)

XEM TIẾP TRANG 2

Vi phạm Luật BV&PTR đã giảm

Tăng cường và đổi mới
công tác dân vận
trong tình hình mới
Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI đã ban
hành Nghị quyết số 25 về “Tăng
cường và đổi mới sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác dân vận trong
tình hình mới”. Tại Lâm Đồng, sau
5 năm triển khai Nghị quyết, công
tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có
nhiều đổi mới, tác động tích cực
đến sự phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
TRANG 2

Bao giờ người dân Thôn 11
được sử dụng trực tiếp
điện lưới quốc gia?
TRANG 7

KINH TẾ

Nghề nuôi cút
ở Lộc Nga
TRANG 3

Vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép bị bắt tại địa bàn Đức Trọng vào ngày 10/5. Ảnh: M.Đ

TRANG 6

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Như cuốn sách hay không bao giờ gập lại
Năm tháng học trò như một cuốn sách hay
khiến ta không ngừng lần giở từng trang,
để có thể đọc mãi không thôi. Ấy là năm tháng ta
từng bước lớn lên, đi những nấc thang đầu tiên
trong hành trình cuộc đời, là nơi nuôi dưỡng khát
khao và hoài bão, là nơi chứa đựng những ký ức
ngọt ngào, là nơi ta nương náu tìm về sau mỗi bão
giông... Sau tất cả, đó cũng là nơi để ta có thể bắt
đầu tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất, những giá
trị chân - thiện - mỹ để làm người.
TRANG 5

Dồn sức ôn tập cho kỳ thi quốc gia

Hiệu quả từ chương trình ký
kết thỏa ước lao động tập thể
TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Quản lý hành lang an toàn
đường bộ còn nhiều bất cập
TRANG 6

TRANG 4
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Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy... 
TIẾP TRANG 1
... chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
nghiêm túc thực hiện Quy chế
Người phát ngôn, tăng kinh phí
và giá trị giải thưởng Giải Báo
chí tỉnh;…
Phát biểu tại buổi làm việc,
đồng chí Trần Văn Hiệp nêu
rõ: Hội Nhà Báo cần rà soát đội
ngũ hội viên Hội Nhà báo để có
những điều chỉnh phù hợp; tăng
cường bồi dưỡng nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ cũng
như trình độ chính trị cho hội viên;
phối hợp tốt hơn nữa với Ban
Tuyên giáo trong công tác giao
ban báo chí hàng tháng…
Kết luận tại buổi làm việc, đồng
chí Trần Đức Quận đã biểu dương,
đánh giá cao những kết quả mà
Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đã
đạt được. Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh
Lâm Đồng cần triển khai tốt hơn
nữa những nhiệm vụ trọng tâm
trong thời gian tới đó là: phát huy
tốt vai trò định hướng báo chí của
tổ chức Hội; hội viên nhà báo cần
rèn luyện và giữ vững bản lĩnh
chính trị, nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, trình độ lý luận
chính trị; đổi mới nội dung, hình
thức hoạt động, tạo sự gắn kết giữa
tổ chức Hội và hội viên nhà báo…
THÀNH NAM

Đảng bộ Cục Thuế tổ chức
Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”
Đảng bộ Cục Thuế vừa tổ chức
Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” nhằm
nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về
công tác xây dựng Đảng và kinh
nghiệm hoạt động thực tiễn, giao
lưu và tăng cường năng lực lãnh
đạo, đổi mới hình thức sinh hoạt
chi bộ… Tham dự có 12 bí thư chi
bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng
Cục Thuế.
Nội dung thi gồm 4 phần: tự giới
thiệu, thuyết trình, trắc nghiệm và
xử lý tình huống; tương ứng với
các nội dung liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ của chi bộ, bí thư
chi bộ; công tác xây dựng Đảng và
tình hình thực tế của chi bộ, đảng
bộ gắn với thực hiện Nghị quyết
TW4 khóa XII và việc học tập,
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
Kết thúc Hội thi, Đảng bộ Cục
Thuế đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì,
2 giải ba và 3 giải khuyến khích
cho các bí thư chi bộ. 
L.HOA

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận
trong tình hình mới
Ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 25 về “Tăng
cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tại Lâm
Đồng, sau 5 năm triển khai Nghị quyết, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới,
tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về với bà con
để làm công tác
dân vận ở Thôn 4,
xã Phước Cát 2,
huyện Cát Tiên.
Ảnh: N.Ngà

Đổi mới công tác dân vận
trong các cơ quan nhà nước

Ngay sau khi có Nghị quyết 25
của Trung ương, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã ban hành chương trình
hành động thực hiện. HĐND tỉnh
và UBND tỉnh ban hành kế hoạch
để triển khai thực hiện Nghị quyết,
chương trình về công tác dân vận
tham gia trong quy hoạch, xây dựng
và thực hiện các dự án đầu tư phát
triển kinh tế - xã hội, công tác đền
bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất,
tái định cư trên địa bàn tỉnh. Trên
cơ sở đó, 100% các sở, ban, ngành,
huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
ban cán sự đảng, đảng đoàn đã xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị quyết và chương trình hành
động tại địa phương, đơn vị.
Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy - đơn
vị tham mưu cho Ban Thường vụ
Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo triển
khai, thực hiện Nghị quyết 25 trên
địa bàn tỉnh: Sau 5 năm triển khai
thực hiện Nghị quyết, công tác dân
vận đã có sự chuyển biến rõ rệt cả
trong khối cơ quan nhà nước cũng
như các phong trào thi đua yêu nước
trong nhân dân.
Cụ thể, để tăng cường và đổi mới
công tác dân vận, các cơ quan nhà
nước xác định trọng tâm là đẩy
mạnh cải cách hành chính (CCHC)
hướng tới việc nâng cao khả năng

phục vụ nhân dân, đồng thời tăng
cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của các cơ quan. Bởi các thủ tục
hành chính là điểm tiếp xúc lớn nhất
giữa nhân dân và các cơ quan nhà
nước, nên CCHC thực hiện hiệu quả
sẽ tác động trực tiếp đến thái độ của
người dân.
Theo kết quả khảo sát của Sở
Nội vụ, mức độ hài lòng của người
dân về cải cách hành chính của các
sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp
huyện ngày càng tăng lên. Cụ thể,
năm 2013 là 73,11% (sở, ngành),
74,90% (cấp huyện); năm 2015 là
85,68% (sở, ngành), 81,18% (cấp
huyện); năm 2016 là 86,78% (sở,
ngành), 83,43% (cấp huyện); năm
2017 là 86,78% (sở, ngành), 83,43%
(cấp huyện).
Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh và
chính quyền các cấp thường xuyên
quan tâm việc tiếp dân, đối thoại
trực tiếp với nhân dân để giải quyết,
tháo gỡ những vấn đề bức xúc, nổi
cộm. Còn nhớ, tại Hội nghị đối thoại
giữa Người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền, đối thoại trực tiếp với đại
biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm
Đồng năm 2016, đồng chí Nguyễn
Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Lâm Đồng khẳng định: “Việc đối
thoại trực tiếp giữa bà con DTTS
với người đứng đầu nhằm phát huy

tính dân chủ trong nhân dân. Điểm
đến của đối thoại chính là sự chuyển
biến tích cực sau đó”. Và sự đổi mới
trong công tác dân vận này rất được
nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bà
Kon Sơ Ka Lim - người dân huyện
Đam Rông đến hội nghị đối thoại
trên đã không giấu được cảm xúc:
“Tôi đến buổi đối thoại này mang
theo lời cảm ơn của bà con đến
lãnh đạo tỉnh, đến Đảng, Nhà nước.
Đồng thời, cũng mang nhiều tâm tư
của bà con muốn gửi đến lãnh đạo
tỉnh để sớm có những chính sách
giải quyết cho bà con”.
Việc đổi mới công tác dân vận
trong cơ quan nhà nước góp phần
làm cho nhân dân tin tưởng và gắn
bó với Đảng, Nhà nước. Đó cũng là
nền tảng quan trọng để Lâm Đồng
thực hiện tốt “Năm Dân vận chính
quyền 2018”.

Hướng về cơ sở

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết,
việc triển công tác dân vận trong
nhân dân được thực hiện mạnh mẽ
qua các phong trào thi đua yêu nước.
UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể
chính trị - xã hội trong tỉnh đã đẩy
mạnh các phong trào thi đua yêu
nước theo hướng tập trung về cơ
sở. Trong đó, trọng tâm là phong
trào thi đua “Dân vận khéo” và thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia

về xây dựng nông thôn mới gắn với
việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nhiều điển hình “Dân vận khéo”
đã được thể hiện qua các mô hình
trên tất cả các lĩnh vực như: “Nhà
lồng, nhà kính sản xuất rau, hoa
công nghệ cao” ở Đà Lạt, Đơn
Dương; “Hai lúa, một bắp” ở huyện
Đạ Tẻh, Cát Tiên; “Tái canh cây cà
phê” ở Bảo Lâm; “Chăn nuôi bò
sữa” ở Đơn Dương, Bảo Lộc; “Mỗi
tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ
nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ;
“Hiểu để tri ân” của Hội Người cao
tuổi huyện Đạ Tẻh; “Vận động nhân
dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc
hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn
hóa các dân tộc” ở xã Đạ Sar, huyện
Lạc Dương; “Tiếng kẻng an ninh” ở
huyện Đức Trọng; “Tổ tuần tra, dân
cử, dân nuôi” ở Lâm Hà; “Camera
an ninh” ở thành phố Đà Lạt, Bảo
Lộc; “Giáo họ không có người vi
phạm pháp luật” ở thành phố Bảo
Lộc... Tất cả đó là kết quả của hoạt
động dân vận khéo.

Qua 5 năm triển khai thực
hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” giai đoạn 20112015, trên địa bàn toàn tỉnh
có trên 2.500 mô hình, điển
hình “Dân vận khéo”.
Riêng năm 2015, Lâm Đồng có 2
tập thể và 2 cá nhân điển hình “Dân
vận khéo” được biểu dương tại Đại
hội Thi đua yêu nước ngành Dân
vận toàn quốc. Các mô hình dân vận
khéo đã góp phần tập hợp sức dân,
tạo sự đồng thuận cao trong xã hội
để các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã
hội được đề ra đều đạt và vượt kế
hoạch. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ
nghèo toàn tỉnh còn khoảng 3,9%;
riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc
thiểu số 12,2%; một số chỉ tiêu về
đích trước kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Để tạo sức lan tỏa và tính bền
vững của các mô hình dân vận khéo
trong thời gian tới, các cấp, các
ngành cần tiếp tục thực hiện đồng
bộ Nghị quyết 25 nhằm tập hợp,
vận động và phát huy sức mạnh to
lớn của nhân dân trong sự phát triển
chung của địa phương và đất nước.
NGỌC NGÀ

ĐAM RÔNG: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)
Huyện Đam Rông vừa tổ chức
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương 7 (khóa X) về
“Nông nghiệp, nông dân, nông
thôn” trên địa bàn huyện Đam Rông.
Năm 2017, huyện Đam Rông có
giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản
đạt 934 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so
với năm 2008; cơ cấu và giống cây
trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo
hướng tăng năng suất, chất lượng và
hiệu quả; 97% tỷ lệ hộ nông thôn
được sử dụng điện; tỷ lệ đường giao

thông được nhựa hóa đạt 63%, tăng
41% so với năm 2008.
Đến năm 2017, xã Đạ R’sal được
UBND tỉnh công nhận là xã nông thôn
mới; các xã còn lại đều đạt từ 11 đến
14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới;
tình hình đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu
tư hoàn chỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm
nhanh, giai đoạn 2008 - 2014 giảm
9,85%; giai đoạn 2015 - 2017 giảm
bình quân 4,82%/năm theo chuẩn

nghèo đa chiều. Tuy nhiên, hiện nay,
việc sản xuất nông, lâm nghiệp phát
triển chưa tương xứng, năng suất cây
trồng chủ lực ở địa phương còn thấp
so với mặt bằng chung của tỉnh…
Huyện Đam Rông đã đề ra mục
tiêu đến năm 2020 có tốc độ tăng
trưởng bình quân của ngành nông lâm - ngư nghiệp đạt từ 14% trở lên;
tỷ trọng chăn nuôi chiếm 20 - 25%
trong cơ cấu nông nghiệp; thu nhập
trên đơn vị diện tích canh tác đạt trên
100 triệu đồng/ha… Để làm được

điều đó, Ban Thường vụ Huyện ủy
Đam Rông đã chỉ đạo các cấp, các
ngành và toàn thể nhân dân trên địa
bàn huyện tiếp tục tập trung thực
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: tăng
cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng,
chính quyền và cả hệ thống chính trị
để đạt được các mục tiêu đề ra; đẩy
mạnh việc xây dựng nông thôn mới,
từng bước tiến tới xây dựng nông
thôn mới văn minh gắn với đô thị
hóa; bảo vệ tài nguyên môi trường,
nâng cao khả năng thích ứng với

biến đổi khí hậu, phòng chống thiên
tai; huy động các nguồn lực phát
triển nông nghiệp, gắn kết các hình
thức sản xuất; đặc biệt chú trọng tái
cơ cấu, phát triển mạnh, toàn diện
ngành nông nghiệp.
Dịp này, UBND huyện Đam
Rông đã khen thưởng 12 tập thể
và 12 cá nhân có thành tích xuất
sắc trong 10 năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương 7 về “Nông
nghiệp, nông dân, nông thôn” tại
địa phương.
ĐAM TRỌNG
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Nghề nuôi cút ở Lộc Nga
“Người ta làm được
mình làm được”
Khi chúng tôi tìm đến nhà, bà
Nguyễn Thị Tần, 45 tuổi, người
ở thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga
- Bảo Lộc đang dở tay cho bầy
cút của mình ăn và chuẩn bị bán
những quả trứng mới nhặt trong
chuồng sáng nay.
Người quê Thanh Hóa, bà Tần
cùng gia đình vào đất Bảo Lộc
lập nghiệp từ năm 1992, lúc đầu
gia đình bà có khoảng 4 sào đất
vườn, chủ yếu trồng cà phê. Vợ
chồng bà những ngày đầu rất
khó khăn, là một trong những hộ
thuộc diện nghèo của xã, ông và
bà phải đi làm thêm nhiều nghề
khác để kiếm sống như lượm
ve chai, chăm cút thuê quanh
năm mà vẫn không đủ trang trải
cuộc sống.
Cái khó không bó cái khôn,
nhờ kinh nghiệm nhiều năm
đi nuôi cút thuê cho các gia
đình nên bà Tần thấy nuôi cút
rất có lời, có thể kiếm sống
được, bà cũng có kinh nghiệm
ít nhiều về việc chăm sóc nên
bà cũng muốn “thử vận may
một lần”. Đầu năm 2008, bà
bàn với chồng con đánh liều đi
vay mượn khắp nơi xây chuồng
nuôi cút. Chồng bà làm thợ xây
nên chuồng trại tự tay xây lấy
nên gia đình cũng đỡ được một
khoản: “Người ta nuôi được thì
mình cũng nuôi được” - bà động
viên gia đình.
Bà Tần nhẩm tính, muốn nuôi
chừng 10.000 chim cút sẽ mất
khoảng 200 đến 220 triệu đồng,
số vốn đầu tư này không nhỏ
chút nào nhưng chỉ cần sau 15
đến 20 ngày khi cút đẻ trứng là
bắt đầu lấy dần lại vốn và có lãi.
Ban đầu, do chưa có nhiều
vốn, bà Tần chỉ đầu tư nuôi
4.000 con chim cút, mỗi ngày
thu được 3.500 trứng. Lúc mới
nuôi, bà cũng gặp rất nhiều khó
khăn nhưng với bản tính siêng
năng, chịu khó học hỏi nên bà
dần vượt qua: “Nhiều khi cút
bị bệnh, vợ chồng tôi lo lắng
đến mất ăn mất ngủ cùng chúng
luôn” - bà kể.
Sau một thời gian ổn định,
bà Tần đã quyết định mở rộng
đàn, đến nay gia đình bà đang
nuôi 30.000 cút cồ (trứng có
đực để đem vào ấp và bán trứng
lộn), mỗi ngày thu được 25.000
đến 27.000 trứng, giá bán trên
thị trường hiện nay dao động
khoảng từ 32.000 đến 36.000
đồng/100 trứng. Nếu trừ tất cả
các chi phí thì một ngày bà Tần

Chỉ số sản xuất công nghiệp
tăng 7,7%

Xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc bao năm nay nổi tiếng với những vườn cà phê xanh ngắt,
những đồi chè bạt ngàn. Tuy nhiên, những năm gần đây, để đa dạng hóa nguồn thu nhập,
nhiều người dân nơi đây còn chuyển sang nghề chăn nuôi chim cút và đang cho thu nhập
rất ổn định.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Lâm
Đồng tập trung đẩy mạnh hoạt động sản
xuất, đưa chỉ số sản xuất công nghiệp
toàn tỉnh tăng 7,7% so với cùng kỳ.
Riêng trong tháng 4, chỉ số sản
xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 8%
so với cùng kỳ. Trong đó, ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng
6,3%; sản xuất và phân phối điện
tăng 10%; cung cấp nước, hoạt động
quản lý, xử lý nước thải, rác thải
tăng 8,1%; đá xây dựng tăng 52%.
Ngoài ra, một số sản phẩm công
nghiệp chủ yếu tăng khá là rau ướp
lạnh đạt trên 1.860 tấn, tăng 84%;
quả và hạt ướp lạnh đạt 1.570 tấn,
tăng gần 16%; hạt điều khô đạt 290
tấn, tăng 45%; alumin đạt 194 ngàn
tấn, tăng 7,4%; điện sản xuất 778
triệu kwh, tăng hơn 10%...
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng
như hiện nay là tín hiệu tốt để ngành
công nghiệp Lâm Đồng tiếp tục phát
triển ổn định và hoàn thành chỉ tiêu đã
đề ra của năm 2018.
D.THƯƠNG

Bà Mai Thị Ngọt trong khu nuôi cút của mình.

cũng thu được hơn 1 triệu đồng,
nhờ nguồn thu ổn định này nên
gia đình bà đến nay đã khấm
khá lên hẳn.

Vật nuôi thoát nghèo
Cũng như gia đình bà Tần,
rất nhiều gia đình ở xã Lộc Nga
nhờ nuôi chim cút tại nhà nên đã
thoát nghèo, ăn nên làm ra, cuộc
sống dần đi lên.
Như bà Mai Thị Ngọt, 45 tuổi,
người xã Lộc Nga, Bảo Lộc đã
vươn lên nhờ mô hình nuôi chim
cút này. Trước đây, bà Ngọt cũng
chỉ có gần 7 sào đất chuyên trồng
cà phê, mỗi năm gia đình bà chỉ
thu hơn 2 tấn nhân một năm, số
tiền bán cà phê ra chừng gần 80
triệu đồng, không đủ trang trải
cho cả nhà quanh năm, con cái
lại cần tiền đi học nên nhiều lúc
bà Ngọt cho biết phải chạy đôn
chạy đáo vay mượn khắp nơi,
“giật gấu vá vai”. “Tất cả cứ
phải trông chờ vào mùa vụ cà
phê mà diện tích mình có chừng
đó thì cũng chỉ thu nhập từng đó
thôi chứ biết trông cậy vào đâu
được” - bà Ngọt nói.
Năm 2013, gia đình bà Ngọt
đã làm một bước chuyển, đó là
nuôi chim cút và chính quyết
định sáng suốt này đã đưa kinh
tế gia đình bà đi lên như hiện
nay. Do sợ lỗ nên gia đình bà
lúc đó chỉ dám mua 8.000 chim
cút ở tỉnh Đồng Nai về nuôi thử.

“Những ngày đầu, do thiếu kinh
nghiệm, chưa có kỹ thuật chăm
sóc tốt, cút bị thay đổi khí hậu
đột ngột nên bị bệnh và chết
khá nhiều, gia đình rất lo lắng,
nhưng nhờ chịu khó học hỏi từ
những người trong xóm nuôi
lâu năm, họ đến giúp mình chữa
bệnh cho cút rồi dần dần mình
mới có kinh nghiệm được” - bà
Ngọt chia sẻ.
Để đàn cút phát triển, gia
đình bà Ngọt sau đó đầu tư rất
bài bản: chuồng cút xây thoáng
mát, sạch sẽ, tường ở trong được
quét vôi thường xuyên để chống
ẩm mốc, bên ngoài được tô lại
cẩn thận.
Cho đến nay, gia đình bà Ngọt
đã phát triển đàn cút lên gần
20.000 con, mỗi ngày gia đình
bà thu khoảng gần 12.000 trứng
cút, với giá bán hiện nay khoảng
32.000 đến 36.000 đồng/100
quả. Ngoài bán trứng, bà còn
bán phân và bán cút thịt khi thay
đàn. Hầu như ngày nào gia đình
bà cũng có việc để làm và ngày
nào cũng có thu nhập.
“Đâu phải nuôi cút mỗi đàn
ông làm được đâu, tôi sức đàn
bà, ở nhà nhẩn nha làm thì cũng
không có gì vất vả, còn dễ hơn
cả làm vườn ấy chứ. Hiện tại,
chi phí tiêu pha hằng ngày của
gia đình tôi đều trông cả vào
bầy cút đó” - bà Ngọt tươi cười.
Theo ông Mai Thành Nhã -

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc
Nga, Bảo Lộc, toàn xã hiện nay
đã có trên 170 hộ gia đình nuôi
chim cút, bình quân mỗi nhà nuôi
chừng 20.000 con, thu nhập bình
quân 15 triệu đồng/tháng. Hiện,
đàn cút tại xã rất lớn, có nhà nuôi
gấp đôi số cút này.
“Đã có khoảng 40-40 gia đình
trước đây khó khăn nhưng nhờ
nuôi chim cút nên giảm nghèo,
vươn lên làm giàu, nhiều gia
đình giờ rất khá giả rồi” - ông
Nhã tươi cười.
Nuôi cút bên cạnh bán trứng,
còn bán được thịt đi khắp nơi
cho các nhà buôn, vào Bảo Lộc,
lên Đà Lạt, bán xuống Đồng
Nai. Cứ chừng 8 tháng, người
nuôi lại xả đàn để nuôi lại, còn
cút giống được mua ở Đồng
Nai, giá hiện nay khoảng 5.000
đồng/con.
“Xã chúng tôi bên cạnh trồng
chăm sóc cà phê, trồng trà, lâu
nay người dân còn phát triển
nghề nuôi cút để tăng thêm
thu nhập và thực sự nghề này
đến nay rất hiệu quả. Bà con
nuôi đã lâu nên có nhiều kinh
nghiệm, thời tiết nơi đây cũng
thuận lợi. Tuy nhiên, bên cạnh
vận động người dân nuôi cút, xã
cũng khuyến cáo người dân thận
trọng đừng mở rộng nhanh quá
vì dễ gây ra dịch bệnh” - ông
Nhã cho biết.
T.PHƯƠNG - G.KHÁNH

Gần 60 ha trồng rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Dự án trồng rừng, sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao kết
hợp du lịch sinh thái tại Tiểu
khu 160B, xã Tà Nung, Đà Lạt
vừa được cơ quan thẩm quyền
thỏa thuận quy hoạch gần 60
ha, do Công ty TNHH Du lịch
Tĩnh An (Phường 9, Đà Lạt) làm
chủ đầu tư.
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Cụ thể, quy hoạch 6 loại đất
sử dụng trong dự án vừa nêu
gồm: khoanh nuôi, quản lý bảo
vệ rừng (hơn 33 ha); trồng rừng
mới (gần 15 ha); sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao (hơn 4,3
ha); phục hồi tái sinh cây rừng
(hơn 3,6 ha); xây dựng cơ sở hạ
tầng phục vụ du lịch (gần 2 ha);

nâng cấp sửa chữa đường lâm
nghiệp (2 ha).
Dự án được xây dựng hơn
8.800 m 2 diện tích các công
trình có mái che với 2 tầng cao
tối đa như: Điểm dừng chân, bán
hàng lưu niệm giải khát và thức
ăn nhanh; nhà làm việc; khu trà
đạo, chăm sóc sức khỏe; khu xử

lý nước thải và rác thải; đường
giao thông nội bộ…
Và 5 công trình không có mái
che được xây dựng trên diện tích
gần 10.600 m2: khu trồng hoa;
khu trồng thảm cỏ; khu trình
diễn hoa lan rừng; vườn thú
phục vụ du lịch; bãi xe.
VĂN VIỆT

Sân khấu du lịch sẽ được tổ chức
vào cuối tuần tại Đà Lạt
UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương
cho Công ty TNHH Đầu tư truyền
thông và giải trí CNT (thành phố Hồ
Chí Minh) tổ chức chương trình “Sân
khấu du lịch”, như đề xuất của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo đó, định kỳ vào các tối thứ
bảy và chủ nhật hàng tuần (dự kiến
bắt đầu từ ngày 2/6/2018), tại Rạp 3
tháng 4, khu Hòa Bình, Phường 1,
thành phố Đà Lạt, công ty này sẽ tổ
chức các buổi biểu diễn nghệ thuật
thông qua loại hình sân khấu kịch nói,
âm nhạc, xiếc, múa… với chủ đề “Đà
Lạt đêm huyền diệu” để phục vụ nhân
dân địa phương và du khách.
Đây là một trong những hoạt động
để hưởng ứng chào mừng 125 năm Đà
Lạt hình thành và phát triển.
NGUYÊN THI

Triển khai 25 đề tài khoa học
và công nghệ cấp huyện
Sở Khoa học và Công nghệ Lâm
Đồng cho biết: Năm 2018, có 25 đề
tài khoa học và công nghệ (KH&CN)
được triển khai với kinh phí 3 tỷ
đồng. Phần lớn đề tài, dự án cấp
huyện là xây dựng các mô hình trình
diễn nhằm ứng dụng những kết quả
đã nghiên cứu trên các lĩnh vực nông
nghiệp, năng lượng mới, bảo vệ môi
trường... trong sản xuất, đời sống đã
mang lại những hiệu quả thiết thực,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội
của các địa phương.
Tuy nhiên, kinh phí cho hoạt động
KH&CN cấp huyện chưa nhiều, chủ
yếu từ ngân sách sự nghiệp KH&CN
cấp tỉnh và một phần đối ứng của
huyện, thành phố; các địa phương
chưa huy động thêm các nguồn lực xã
hội khác cùng tham gia nghiên cứu và
tổ chức nhân rộng kết quả các đề tài,
dự án sau khi nghiệm thu.
VIỆT HÙNG
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Hiệu quả từ chương trình ký kết thỏa ước lao động tập thể

C

ông ty TNHH MTV Xổ số
kiến thiết Lâm Đồng là một
trong những đơn vị thực
hiện tốt công tác thỏa ước lao động
tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại với
người lao động. Trong nội dung
TƯLĐTT giữa Công ty và tập thể
người lao động có 5 điều khoản với
33 điểm có lợi hơn cho người lao
động so với quy định của pháp luật
như: Thời gian nghỉ ngơi, mức chi
khi người lao động và người thân
trong gia đình ốm đau, hiếu hỉ; mua
bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức
khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện
cho người lao động... Chị Võ Thị
Minh Đức - nhân viên phòng Tài
chính - Kế hoạch của Công ty cho
biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã
được Công ty đãi ngộ rất tốt, được
tổ chức thăm, khám bệnh định kỳ;
được tham quan nghỉ dưỡng và
nhiều chính sách đãi ngộ khác. Và
không chỉ CNVCLĐ của Công ty,
mà những người thân của chúng tôi
cũng rất được quan tâm, như trong
ngày người cao tuổi, ngày thương
binh liệt sĩ thì Công ty quan tâm
tới tứ thân phụ mẫu của người lao
động; rồi ngày Quốc tế Thiếu nhi,
Tết Trung thu hay tổng kết năm
học thì con của người lao động
cũng được quan tâm. Cũng chính
vì vậy, tất cả chúng tôi đều rất yên
tâm công tác và luôn nỗ lực hoàn
thành nhiệm vụ được giao”.
Ngoài ra, CĐ và lãnh đạo Công
ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết
còn phối hợp tổ chức đối thoại
định kỳ 3 tháng/lần. “Cũng chính
việc thông qua đối thoại định kỳ

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực
hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” trên địa bàn tỉnh đã tạo những chuyển biến tích cực
trong nhận thức, hành động của công đoàn (CĐ) các cấp, của người sử dụng lao động và người lao
động. Qua đó, góp phần tạo sự bình đẳng trong quan hệ lao động và xây dựng quan hệ lao động hài
hòa, ổn định và tiến bộ.

Với chế độ đãi ngộ tốt, người lao động tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng luôn yên tâm làm việc. Ảnh: T.V
Theo LĐLĐ tỉnh, nếu như cuối năm 2013, trong số 94% CĐCS doanh
nghiệp ký kết và đăng ký TƯLĐTT thì chỉ có khoảng 30% các bản TƯLĐTT
có nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định, còn lại chủ
yếu là sao chép luật. Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình trên,
tính đến 30/11/2017, trong số 338 CĐCS doanh nghiệp, có 100% doanh
nghiệp ký kết TƯLĐTT, trong đó có 85% số bản TƯLĐTT có điểm lợi hơn
cho người lao động so với quy định của pháp luật.

tại nơi làm việc đã kịp thời giải
quyết những phát sinh, không để
xảy ra tranh chấp lao động tập thể.
Đồng thời, góp phần xây dựng mối

quan hệ lao động hài hòa, ổn định
và tiến bộ trong doanh nghiệp,
từ đó tạo môi trường làm việc
thân thiện, đảm bảo hài hòa lợi

ích của người lao động và doanh
nghiệp”- ông Đỗ Đình Hạnh - Chủ
tịch Công đoàn Công ty cho biết.
Theo Liên đoàn Lao động
(LĐLĐ) tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn
của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ
tỉnh và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
đã xây dựng kế hoạch và tổ chức
tập huấn nghiệp vụ cán bộ công
đoàn cơ sở (CĐCS) với nội dung
tập huấn tập trung bồi dưỡng kỹ
năng đàm phán, thương lượng, ký
kết, triển khai thực hiện và tổ chức

giám sát thực hiện TƯLĐTT trong
các doanh nghiệp. Qua đó, đã góp
phần nâng cao trình độ nghiệp vụ,
năng lực thực tiễn, bản lĩnh chính
trị cho đội ngũ cán bộ CĐ làm công
tác TƯLĐTT phát huy được vai
trò là người đại diện tập thể người
lao động trong thương lượng thật,
ký kết đúng, thực hiện đầy đủ nội
dung đã cam kết của bản TƯLĐTT.
Song song với đó, LĐLĐ tỉnh
và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã
tiến hành thành lập và triển khai
hoạt động của tổ tư vấn về thương
lượng, ký kết TƯLĐTT. Các tổ
tư vấn này giúp Ban Thường vụ,
Ban Chấp hành CĐ cùng cấp xây
dựng kế hoạch thương lượng, ký
kết TƯLĐTT hàng năm; hướng
dẫn giúp cho CĐCS và các doanh
nghiệp chưa thành lập tổ chức
CĐ trên địa bàn tỉnh tham gia xây
dựng, thương lượng, ký kết và
thực hiện TƯLĐTT trong phạm
vi quyền hạn của tổ chức CĐ
theo quy định. Cùng đó, trong
năm 2014 LĐLĐ tỉnh xây dựng
kế hoạch và lựa chọn 2 đơn vị là
LĐLĐ TP Đà Lạt và CĐ ngành
Chè - Cà phê để tập trung chỉ đạo,
hướng dẫn, thực hiện điểm về
thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
Đồng thời, hàng năm, LĐLĐ tỉnh
chỉ đạo, hướng dẫn các LĐLĐ
huyện, thành phố, CĐ ngành lựa
chọn một số CĐCS để chỉ đạo,
hướng dẫn thực hiện điểm trong
đơn vị.
“Qua 4 năm triển khai chương
trình trên địa bàn tỉnh,...
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Dồn sức ôn tập cho kỳ thi quốc gia
Khác với năm trước, kỳ thi THPT
quốc gia năm nay chương trình
thi bao gồm cả kiến thức lớp 11
và 12. Vì vậy, các trường THPT
đang tăng cường công tác ôn
tập cho học sinh khối 12 theo
chuẩn kiến thức và kỹ năng
làm bài thi.
Chủ động ôn tập
Nếu như kỳ thi THPT quốc gia
năm 2017, kiến thức chỉ gói gọn
trong chương trình lớp 12, thì năm
nay có thêm cả lớp 11. Do vậy, học
sinh sẽ phải học nhiều hơn và giáo
viên cũng phải ôn luyện nhiều hơn.
Tuy nhiên, các buổi ôn tập chuẩn bị
cho kỳ thi THPTquốc gia 2018 của
thầy và trò Trường THCS&THPT
Chi Lăng (Đà Lạt) khẩn trương
nhưng cũng nhẹ nhàng. Bởi, việc
ôn luyện kiến thức được nhà trường
tiến hành ngay từ đầu năm học.
Thầy Đào Quang Hưng - Hiệu
trưởng Trường THCS&THPT Chi
Lăng cho hay: “Chuẩn bị bước
vào năm học mới, nhà trường đã
tổ chức 2 tuần ôn tập lại kiến thức
của lớp 11 cho học sinh khối 12 ở
các bộ môn cơ bản gồm: Toán, Văn,
Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh
học. Trong suốt năm học, việc dạy
- học theo chương trình lớp 12 song
song với tổ chức ôn tập cả chương

mặt bằng tốt nghiệp cũng như nâng
cao chất lượng tuyển sinh.
Đây là thời điểm ôn tập đợt cuối
để học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi
THPT quốc gia. Vì vậy, hầu hết các
trường THPT trong toàn tỉnh đang
dồn sức để củng cố lại toàn bộ kiến
thức cho học sinh.

Trường THCS&THPT Chi Lăng chủ động ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị kỳ thi THPT
quốc gia 2018. Ảnh: T.H

trình lớp 11 để học sinh nắm vững
kiến thức.
Với đầu vào tương đối thấp nên
nhà trường xác định công tác giảng
dạy cũng như ôn tập cho học sinh rất
quan trọng. Nhà trường chú trọng
việc phối hợp với phụ huynh để
kiểm soát các em trong quá trình học
ôn tập. Kế hoạch ôn tập được trường
chủ động và chỉ đạo các tổ chuyên
môn biên soạn đề cương cũng như
tài liệu, sau đó, nhà trường sẽ thẩm
định và phát hành. Việc làm này
nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm
của đội ngũ giáo viên, vừa là dịp
để giáo viên có kinh nghiệm chia
sẻ cho giáo viên trẻ”, thầy Hưng
nhấn mạnh”.
Chia sẻ kinh nghiệm về việc
dạy ôn thi THPT quốc gia, cô

Phùng Nguyễn Việt Trang - giáo
viên bộ môn Tiếng Anh Trường
THCS&THPT Chi Lăng cho biết:
“Mặc dù theo yêu cầu của đề thi
năm nay không có quá nhiều thay
đổi, nhưng khối lượng kiến thức
vẫn trải rộng cả lớp 11 và 12 nên
buộc giáo viên vừa phải dành thời
gian ôn lại kiến thức lớp dưới, vừa
phải thực hiện việc rà soát mức độ,
kỹ năng làm bài thi cho học sinh
với mục tiêu đạt kết quả trong kỳ
thi THPT quốc gia”.
Kết quả tốt nghiệp THPT năm
học 2016 - 2017 của Trường
THCS&THPT Chi Lăng đạt 100%,
cao hơn so với mọi năm. Không
những vậy, tỷ lệ đạt điểm sàn xét
tuyển đại học trên 95%. Đây cũng
là năm đầu tiên, nhà trường đảm bảo

Ôn tập theo từng trường
và từng nhóm
đối tượng học sinh
Ngay từ đầu học kỳ II năm học
2017 - 2018, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) đã chỉ đạo các trường
học xây dựng kế hoạch dạy học, ôn
tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với
từng trường và từng nhóm đối tượng
học sinh. Theo đó, các trường lựa
chọn hình thức tổ chức ôn tập phù
hợp như hướng dẫn học sinh tự học,
tự học có hướng dẫn, giáo viên phụ
trách nhóm học sinh… Đồng thời,
phân loại đối tượng học sinh để tổ
chức ôn tập hiệu quả như học sinh
yếu - kém, khá - giỏi… cũng như
nhóm học sinh đăng ký thi vừa để
xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển
sinh đại học, cao đẳng và nhóm học
sinh đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp
THPT. Bên cạnh đó, tăng cường
kiểm tra, đánh giá học sinh trong
từng buổi, từng chuyên đề ôn tập.
Tổ chức kiểm tra định kỳ để đánh
giá hiệu quả ôn tập và kịp thời điều
chỉnh nội dung, phương pháp ôn tập.

Theo bà Đàm Thị Kinh - Giám
đốc Sở GDĐT, để các trường xây
dựng kế hoạch ôn tập, Sở đã tổ chức
hội nghị “Định hướng, ôn tập chuẩn
bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018”
với mục đích định hướng công tác
giảng dạy, ôn tập thi. Trên cơ sở trao
đổi phân tích các đề minh họa của
Bộ GDĐT, Sở GDĐT định hướng
xây dựng ma trận đề và biên soạn
câu hỏi đánh giá cho tất cả các môn
thi; Sở cũng hướng dẫn các đơn vị
tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ năm
học 2017 - 2018 với mục đích đánh
giá chất lượng học kỳ, vừa hướng
dẫn các đơn vị tổ chức phương án
thi cho học sinh khối 12 theo đúng
tổ hợp môn. Qua đó, giúp cho giáo
viên và học sinh có điều kiện thực
hiện những quy trình về kỹ thuật coi
thi, làm bài thi trong kỳ thi THPT
quốc gia 2018.
Ngoài việc ôn tập kiến thức thì
việc chuẩn bị tâm lý cho cả giáo
viên, học sinh và phụ huynh là rất
quan trọng. Vì vậy, Sở GDĐT chỉ
đạo các trường thống nhất với học
sinh và phụ huynh để sắp xếp thời
gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức
khỏe của các em, ôn tập hiệu quả
nhưng không gây quá tải cho học
sinh. Công tác ôn tập đang được
các trường dồn sức để học sinh có
thể bước vào kỳ thi THPT quốc gia
2018 với tâm thế sẵn sàng, tự tin.
TUẤN HƯƠNG
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Như cuốn sách hay không bao giờ gập lại
Năm tháng học trò như một cuốn sách hay khiến ta không ngừng lần giở từng trang, để có thể đọc mãi không thôi. Ấy là năm
tháng ta từng bước lớn lên, đi những nấc thang đầu tiên trong hành trình cuộc đời, là nơi nuôi dưỡng khát khao và hoài bão, là
nơi chứa đựng những ký ức ngọt ngào, là nơi ta nương náu tìm về sau mỗi bão giông... Sau tất cả, đó cũng là nơi để ta có thể bắt
đầu tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất, những giá trị chân - thiện - mỹ để làm người.

Thầy Lê Chiến Thắng
Phó Hiệu trưởng
Trường THCS - THPT
Chi Lăng (TP Đà Lạt)

Đối với các em học sinh lớp 12, đây
là giai đoạn “nước rút” cho kỳ thi THPT
quốc gia năm 2018. Đây cũng sẽ là
bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời các
em. Trước ngưỡng cửa quan trọng ấy,
chúng tôi đã phối hợp với các trường
đại học trên địa bàn thành phố và các
địa phương khác để tổ chức các chương
trình tư vấn hướng nghiệp, trải nghiệm
thực tế Một ngày làm sinh viên... Chúng
tôi luôn căn dặn các em hãy lựa chọn
những ngành nghề, công việc phù hợp
với bản thân và nhu cầu xã hội.
Khác nhau về bối cảnh thời gian, thế
hệ nhưng phải nói thật, tình cảm thầy trò
ngày nay không được như trước. Nhưng
các em học sinh ngày nay có nhiều cách
để lựa chọn hình thức để lưu lại những
hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ thời
học trò nhờ vào các phương tiện hiện đại
chứ không đơn thuần là những dòng tâm
sự viết bằng tay trong một cuốn lưu bút.

Hình ảnh kỷ yếu ghi lại khoảnh khắc trong lớp của học sinh Trường THPT Lộc Thành (huyện Bảo Lâm). Ảnh: Tường Phu

Bồi hồi giây phút
chia tay...
Tháng 5 về, khi tiếng ve râm
ran, màu phượng thắm một góc
sân trường cũng là thời điểm có
thêm một mùa chia tay. Trải qua
thời gian, khi những kỷ niệm dần
trở nên nhạt nhòa, phai mờ trong
ký ức thì điều đọng lại cuối cùng
chính là gương mặt thầy cô, bạn bè
thân thuộc. Sâu thẳm trong những
đứa học trò khi ấy, chẳng có gì lớn
hơn lòng biết ơn, tình cảm lưu
luyến giữa thầy và trò...
Ngày chia tay, món quà lớn nhất
mà chúng ta vẫn thường bắt gặp,
có lẽ là lời tri ân, là tình cảm thực
sự của lũ học trò dành cho các thầy
cô. Món quà ấy, ngoài những tiết
mục văn nghệ, những bức tranh,
cuốn sổ chép đầy kỷ niệm, còn là
những cái ôm, những cái nắm tay
tưởng như không thể xa rời. Có
những cô cậu học trò chưa một
lần nói lời cảm ơn đến thầy cô sau
những lúc giận hờn, trách móc mỗi
khi vi phạm, bị thầy cô trách phạt.
Nhưng “thương cho roi cho vọt”,
trên hết, thầy cô luôn muốn giáo
dục các em trở thành những người
trẻ xứng đáng, biết trân trọng mọi
giá trị của cuộc sống. Những buổi
chia tay đẫm nước mắt ấy là cảm
xúc đã dồn nén trong suốt thời
gian dài.
Những ngày này, dù đang tập
trung ôn tập cho kỳ thi THPT quốc
gia sắp tới nhưng Ngô Thị Ái Nhi Bí thư Chi đoàn lớp 12A3, Trường
THCS - THPT Chi Lăng, TP Đà
Lạt vẫn không quên dành thời gian
cùng bạn bè để lên kế hoạch cho
một mùa tri ân. Nhiều phương án
được Nhi và các bạn trong lớp đưa
ra, thảo luận. “Chúng em được học
tập, chia sẻ những khoảnh khắc
đáng nhớ nhất cùng nhau, cùng
thầy cô. Có rất nhiều kỷ niệm,

từng nụ cười, từng giọt mồ hôi
trong lao động, học tập em sẽ mãi
không thể nào quên. Chắc đó sẽ là
một câu chuyện kể bằng ảnh, bằng
hoạt cảnh sân khấu để tái hiện lại
quãng thời gian gắn bó với thầy
cô và bạn bè tại mái trường này
về những khoảnh khắc đáng ghi
dấu của một thời áo trắng”, Ái
Nhi tâm sự.
Ở mỗi cấp học, giây phút chia
tay lại có một màu sắc riêng.
Không chỉ với học sinh THCS,
THPT, ngay cả các bậc phụ huynh
cũng phải lau vội nước mắt của
mình khi chứng kiến những tiếng
thút thít của con trẻ khi phải chia
tay thầy cô, trường lớp, để “mai em
vào lớp 1”. Chị Lê Thu Huyền đường Lữ Gia, Phường 9 (Đà Lạt)
xúc động nói: “3 năm cháu học ở
Mầm non 9, là 3 năm mình gửi
gắm tình cảm lớn nhất của mình
cho các cô, cũng 3 năm ấy, các cô
thực sự là những người mẹ lo cho
con mình từng miếng ăn, giấc ngủ ,
nên thấy cảnh bịn rịn của cô trò, tôi
không thể cầm lòng được”.
Cô Trần Thị Thảo - Hiệu trưởng
trường Mầm non 9 (Đà Lạt) cũng
đồng cảm: “Mỗi khi năm học kết
thúc, mệt nhọc có thể vơi đi, nhưng
tình cảm thương yêu dành cho tụi
nhỏ ngày lại dày thêm. Lũ trẻ mầm
non chỉ biết khóc cười theo cảm
xúc, hầu như chưa biết gì nhiều,
nhưng chúng bịn rịn lắm, bởi các
em đã biết quen hơi của cô, và cô
cũng đã thân thuộc từng tiếng thở
của chúng trong từng giấc ngủ”.

Hành trang bước vào
tương lai
Hình ảnh người lái đò cần mẫn,
cẩn trọng, chăm chút tay chèo lèo
lái con thuyền qua từng khúc sông
cách trở giống như những người
thầy nặng lòng chở đạo, cho đám

Thầy Bùi Công Huân

Bí thư Đoàn Trường
THPT Đạ Tông (Đam Rông)

Ảnh vui chơi của cô trò Trường Mầm non Gia Lâm (Lâm Hà).

học trò vượt qua từng cấp học sẽ
mãi là hình ảnh khó phai mờ nhất
trong tâm trí của những người sắp
rời ghế nhà trường.
Phía sau trang lưu bút nhiều
“nuối tiếc” vì những điều chưa
làm được cho nhau, là những
mảnh ký ức thật đẹp, được ghép
lại với nhau. Phía sau những vạt
áo đầm nước mắt tinh khôi lại
là những lời hứa hẹn. Ai nhớ ai
quên, thời gian trả lời, nhưng có
lẽ người thầy mới là những người
chất chứa nhiều tâm sự nhất. Chất
chứa bởi lắng lo cho những “đứa
con” của mình, ngay mai có vững
bước ngoài xã hội đầy cạm bẫy và
cám dỗ kia không? Vì thế nào đi
nữa, cũng như các bậc phụ huynh,
trong “lăng kính” của mỗi thầy cô,
chúng dường như vẫn là những
đứa con luôn cần sự che chở.
Ở giữa thời công nghệ phủ sóng,
nhưng cô Trần Thị Hà - giáo viên
Trường THPT Đạ Huoai vẫn dành
một ngày để gửi tâm tư của mình
cho các em trong một bức thư tay:
“chia sẻ với các em nhiều trong
nước mắt xúc động, chỉ hy vọng
những gì tốt đẹp nhất, cả kiến thức
lẫn kỹ năng cũng như nhân cách
được rèn giũa sẽ là hành trang tốt

nhất để các em bước vào đời”.
Không chỉ các em phổ thông,
những bạn sinh viên ngồi trên
ghế giảng đường cũng được các
thầy cô tận tình chỉ bảo khi sắp
trở thành “ông cử, bà nghè”. “Tôi
thường nói với sinh viên của mình
rằng, kiến thức, phương pháp dạy
học có thể các em chưa trang bị
kịp, thời gian sẽ giúp các em lấp
chỗ trống. Nhưng thiếu đạo đức
nghề nghiệp, đạo đức của người
thầy, chắc chắn không gì có thể
bù đắp nổi. Các em phải có lòng
yêu trẻ thật sự, điều đó mới giúp
các em có thể trở thành một người
thầy tốt đúng nghĩa”, thầy Phan
Văn Bông - Trưởng khoa Xã hội,
Trường CĐSP Đà Lạt chia sẻ.
Lễ tổng kết tri ân thầy cô có lẽ
là một trong những buổi lễ ghi
lại dấu ấn đậm nét nhất trong mỗi
người. Buổi lễ ấy, có cả nụ cười và
nước mắt, là thời khắc khép lại một
quãng đường để tiếp tục mở ra hành
trình mới. Ai rồi cũng phải lớn lên,
cũng phải chiêm nghiệm, từng trải
và sống cuộc đời mà mình đã chọn.
Nhưng tuổi học trò vẫn mãi là ký
ức đẹp đẽ, hạnh phúc nhất mà với
riêng mỗi chúng ta đã từng có được.
LAM ANH - HỒNG THẮM

Chứng kiến bao mùa chia tay của
học trò, chẳng ai có thể cầm được nước
mắt. Không hoa mỹ, cầu kỳ, học trò
người dân tộc thiểu số chỉ biết tri ân
thầy cô bằng những câu chuyện, những
kỷ niệm một thời gắn bó - những điều
mà tưởng chừng như mình đã quên nay
được các em gợi lại. Bồi hồi, chẳng ai
nói nên lời. Chứng kiến tình cảm, sự
trưởng thành của các em, các thầy cô
chỉ mong các em mãi “chân cứng đá
mềm” trên con đường đã chọn; và luôn
mong các em giữ mãi tình cảm này,
nhớ về quãng thời gian đẹp nhất trong
quãng đời học sinh của mình, lấy đó
làm động lực cho hành trình phía trước.

Bạn Vũ Thị Kim Chi

Sinh viên năm 4
Khoa Quốc tế học,
Trường Đại học Đà Lạt

Chính sự ân cần của thầy cô chủ nhiệm
nên không chỉ riêng mình mà tất cả các
bạn trong lớp đều quên đi suy nghĩ rằng
học đại học sẽ rất nhàm chán và phải “tự
thân vận động”. Thầy cô thường xuyên
thăm hỏi các bạn đau ốm. Dịp tết, bạn
nào không có điều kiện về quê thì thầy
cô cũng đến thăm, tặng quà động viên
tinh thần... 4 năm gắn bó với giảng đường
cũng là khoảng thời gian bước đệm
để chúng mình vững tin bước vào con
đường chông gai phía trước. Trong buổi
lễ tri ân vừa rồi, sau khi đọc thư tri ân
thầy cô, ai cũng xúc động, chực trào nước
mắt. Những bức ảnh kỷ yếu ghi lại nụ
cười, còn tâm trí chúng mình sẽ mãi khắc
ghi những hình ảnh chia tay ấy.
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Vi phạm Luật BV&PTR đã giảm
Những số liệu đáng vui
Ngày 22/5, thông tin từ Phó Chi cục trưởng
Kiểm lâm Lâm Đồng, ông Phạm Văn Huy cho
biết những thông tin vui trên toàn tỉnh trong
tháng 5 như sau: so sánh với tháng 4/2018,
số vụ vi phạm giảm 15%, diện tích thiệt hại
do phá rừng giảm 60% và lâm sản thiệt hại
giảm 79%.

Giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, diện tích, lâm sản so với tháng 4 và cả so với cùng kỳ
năm 2017. Đó là tình hình về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR)
tháng 5 rất đáng được ghi nhận và phát huy.

Cũng 3 tiêu chí này, so với cùng
kỳ năm 2017 đã giảm 34% về số
vụ, 72% về diện tích và 81% về
lâm sản.
Theo báo cáo của Phòng Thanh tra - Pháp
chế (Chi cục Kiểm lâm), tháng 5/2018, lực
lượng kiểm lâm và các đơn vị chức năng trên
địa bàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 67 vụ,
diện tích thiệt hại do phá rừng 36.788 m2;
lâm sản thiệt hại 105,224 m3. Giảm 12 vụ
vi phạm, giảm 54.264 m2 về diện tích thiệt
hại và 397,100 m3 về lâm sản thiệt hại so với
tháng 4/2018. Nếu so với cùng kỳ năm 2017,
giảm 35 vụ, giảm 96.832 m2 và 462,549 m3
về diện tích và lâm sản thiệt hại. Cũng theo
phòng chức năng này, có 68 vụ đã được xử
lý, trong đó 64 vụ xử lý hành chính và 4 vụ
xử lý hình sự. Theo đó, tịch thu 52,1346 m3
gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, thu nộp ngân sách hơn
624 triệu đồng.
Nếu lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, các
ngành và đơn vị chức năng trong toàn tỉnh đã
phát hiện, lập biên bản 343 vụ vi phạm Luật
BV&PTR; diện tích thiệt hại do phá rừng là
24.484 m2 và lâm sản thiệt hại 1.145,869 m3.
Đáng mừng là cả 5 tháng 2018 so với cùng
kỳ năm 2017 cũng đều giảm cả 3 tiêu chí: 129
vụ vi phạm (27%); 8.825 m2 (26%) diện tích
thiệt hại và 503,902 m3 (31%) về lâm sản thiệt
hại. Nếu 7 tháng còn lại vẫn giữ được ở mức
này thì mục tiêu chung đặt ra của năm 2018

Vụ khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép bị bắt tại địa bàn Đức Trọng vào ngày 10/5. Ảnh: M.Đ

về nhiệm vụ quản lý BV&PTR ở Lâm Đồng
sẽ đạt được: giảm 20% số vụ vi phạm; giảm
20% diện tích rừng/khối lượng lâm sản thiệt
hại so với năm 2017.

Còn nhiều khó khăn
thách thức
Tuy nhiên, phía trước còn rất nhiều khó khăn
và thách thức cả hệ thống chính trị. Nhất là
những vi phạm về hành vi, đối tượng, địa bàn
sau cần được quan tâm rốt ráo và xử lý quyết
liệt hơn nữa. Phân tích trong 5 tháng cho thấy,
hành vi khai thác rừng trái phép có đến 71 vụ;
hành vi về phá rừng trái pháp luật có 92 vụ;
hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật 64
vụ… Về đối tượng vi phạm, trong tổng số 290

vụ có đến 148 vụ thuộc hộ gia đình, cá nhân;
đáng quan tâm hơn nữa còn đến 138 vụ chưa
xác định được đối tượng. Hiện đối tượng hoạt
động ngày càng tinh vi, phức tạp, manh động.
Tình trạng một số chủ rừng, nhất là chủ rừng
ngoài nhà nước (doanh nghiệp thuê đất lâm
nghiệp, thuê rừng để thực hiện các dự án) vẫn
còn buông lỏng, lơ là về trách nhiệm, nghĩa vụ
BV&PTR theo quy định của Nhà nước. Thậm
chí, một số doanh nghiệp lợi dụng sự kiểm
soát, kiểm tra chưa chặt chẽ của địa phương,
của ngành chức năng nên đã cố tình xâm hại
đến tài nguyên rừng, tài nguyên đất rừng trái
pháp luật. Rõ nhất là san ủi đất trên đất lâm
nghiệp và thậm chí cả đất đang có rừng. Thực
trạng này rất cần các địa phương, các cơ quan

chức năng và đơn vị chủ rừng thường xuyên
kiểm tra, và khi phát hiện cần lập biên bản,
hoàn tất hồ sơ để tham mưu xử lý thật nghiêm,
kịp thời thì mới răn đe, ngăn ngừa được. Tình
hình vi phạm Luật BV&PTR ở các vùng trọng
điểm, vùng giáp ranh vẫn diễn ra và luôn tiềm
ẩn những diễn biến phức tạp. Ở những vùng
này sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các
ngành, đơn vị và địa phương liên quan là hết
sức quan trọng.
Rõ ràng, nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng
không thể ngơi nghỉ đối với cả hệ thống chính
trị. Trong đó, việc triển khai đồng bộ đồng thời
nhiều giải pháp từ tuyên truyền, giáo dục nâng
cao nhận thức của mọi người trong công tác
QLBVR đến giao khoán BVR, việc tuần tra,
kiểm tra rừng phải thực sự thường xuyên, liên
tục, nhất là những khu vực rừng giáp ranh,
khu vực trọng điểm. Phải kiên quyết trong
công tác kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm
đất lâm nghiệp một cách hiệu quả thực sự,
không thể để diễn biến kéo dài và phức tạp
phát sinh. Trong đó, cần triển khai giải pháp
trồng rừng ngay sau giải tỏa, có phương án
tối ưu bảo vệ rừng trồng sau giải tỏa, nhất là
hiện nay mùa trồng rừng đã bắt đầu được triển
khai trên toàn tỉnh. Một thực tế cũng cho thấy,
việc kiểm tra, điều tra, xác minh, truy tìm xử
lý các “đầu nậu”, các chủ đường dây mua
bán, vận chuyển lâm sản trái phép chưa thực
sự đưa lại những hiệu quả cần thiết. Câu hỏi
đặt ra, liệu vẫn còn đâu đó tình trạng bao che,
làm chiếu lệ từ một số cơ quan chức năng và
chính quyền địa phương?
Hy vọng 7 tháng còn lại của năm 2018, việc
thực thi Luật BV&PTR trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng tiếp tục sẽ có những con số giảm về số
vụ vi phạm, giảm về diện tích cũng như khối
lượng lâm sản do phá rừng. Và thiết nghĩ, mục
tiêu chung của năm sau so với năm trước là
giảm 20% ở ba tiêu chí này đã đến lúc cần
được tăng lên, tại sao không?! MINH ĐẠO

Quản lý hành lang an toàn đường bộ còn nhiều bất cập
Vi phạm tràn lan
Hành lang an toàn đường bộ có vai trò quan
trọng trong công tác đảm bảo giao thông,
phát triển giao thông và các kết cấu hạ tầng
kỹ thuật khác như cấp nước, thoát nước, cấp
điện, thông tin liên lạc... Vì vậy, công tác quản
lý, bảo vệ HLATĐB đặc biệt coi trọng, quy
định trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành,
chính quyền địa phương.
Qua công tác triển khai lập lại hành lang an
toàn đường bộ, ngành chức năng đã phát hiện
nhiều vi phạm đến HLATĐB, chủ yếu là hàng
rào, trụ cổng, biển hiệu, mái che, công trình
phục vụ nông nghiệp..., đặc biệt những khu
vực có chợ là nơi thường xuyên vi phạm của
các hộ kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Út, chủ
cửa hàng trái cây ở thị trấn Đinh Văn (Lâm
Hà) cho biết: “Mình không biết giới hạn của
HLATĐB tới đâu, cũng chẳng biết mình vi
phạm như thế nào, chỉ biết là buôn bán lề
đường gây nguy hiểm cho giao thông nhưng
vì mưu sinh nên đành bất chấp để bán, bởi chỉ
có bám mặt đường nơi giao thông thuận lợi
thì mới có thể làm ăn được”.
Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Trưởng
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bảo Lâm
cho biết, do việc đô thị hóa, dân cư phát triển
nhanh nên tình trạng vi phạm HLATĐB trên
các tuyến đường trên địa bàn huyện ngày càng
phức tạp, phổ biến nhất hiện nay là lấn chiếm,
xây dựng trái phép các công trình nhà ở, lều
quán, xây dựng các cổng hàng rào, mái che...
Chính vì vậy, thời gian qua, Bảo Lâm đã phối
hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành
rà soát, kiểm tra để lập lại trật tự hành lang an

Nhiều tuyến quốc lộ đi qua địa bàn Lâm Đồng vẫn xảy ra vi phạm hành lang an
toàn đường bộ (HLATĐB) gây nguy cơ mất an toàn trong giao thông. Vậy đâu là
nguyên nhân và hướng khắc phục hiệu quả?

Nhiều tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh xảy ra vi phạm HLATĐB khá phổ biến. Ảnh: H.Y

toàn đường bộ. Từ đó, có cơ sở để quản lý,
bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên toàn
tuyến. Tuy nhiên, ý thức chấp hành quy định
về bảo vệ đất dành cho đường bộ của người
dân còn hạn chế.

Khó khăn trong xử lý dứt điểm
Trong quá trình lập lại trật tự HLATĐB trên
một số tuyến, các hộ vi phạm là người dân tộc
thiểu số nên việc hướng dẫn, tuyên truyền,
chỉ ra vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, một

số trường hợp cố ý trốn tránh. Bên cạnh đó,
có nhiều trường hợp vi phạm không cố ý như
xây dựng công trình kiên cố trước thời điểm
nâng cấp đường nên trong quá trình xác định
vi phạm, các hộ dân không chấp nhận vi phạm.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở
GTVT cho biết, khó khăn nhất trong quản
lý HLATĐB, đó là mật độ dân cư tập trung
trên các tuyến đường ngày càng lớn, nhiều hộ
dân vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng
của việc đảm bảo ATHLĐB dẫn đến ý thức

chấp hành việc giải tỏa chưa cao, do đó công
tác điều tra, kiểm đếm gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt, chính quyền địa phương chưa thực
sự quan tâm đến công tác bảo vệ HLATĐB,
dẫn đến các vi phạm phát sinh không được
xử lý triệt để từ ban đầu đã tạo thành tiền lệ
xấu cho việc người dân lấn chiếm và tái lấn
chiếm HLATĐB. Bên cạnh đó, các tuyến
đường rộng lớn, lực lượng tham gia công tác
kiểm đếm, điều tra hiện trạng HLATĐB còn
mỏng, nên công tác triển khai gặp nhiều khó
khăn và còn chậm.
Cũng theo ông Hoàng Anh Tuấn, trong thời
gian tới, Sở GTVT sẽ tập trung chỉ đạo làm
tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch,
quản lý hành lang an toàn đường bộ, đất của
đường bộ. Tiếp tục thực hiện việc cắm mốc,
cắm bảng chỉ dẫn lộ giới đối với các tuyến
đường huyện, đường xã, trục đường thôn của
các xã còn lại để có cơ sở quản lý lộ giới,
hành lang an toàn đường bộ. Tăng cường
công tác quản lý sử dụng đất, cấp phép xây
dựng dọc các tuyến đường theo quy định của
pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép đất trong
hành lang an toàn đường bộ theo thẩm quyền.
Đồng thời, Sở cũng sẽ tăng cường phối hợp
với UBND các huyện và xã tuyên truyền,
kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình
thực hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trên
địa bàn và thực hiện cắm mốc xác định hành
lang an toàn đường bộ đối với những đoạn
tuyến nằm ngoài quy hoạch đô thị, quy hoạch
nông thôn mới.
HOÀNG YÊN

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Bao giờ người dân Thôn 11 được sử dụng
trực tiếp điện lưới quốc gia?

T

hôn 11, xã Đinh Trang Hòa
được thành lập từ năm 1994
nhưng tới năm 2007 người dân
nơi đây mới tự gom góp tiền,
mắc các đường điện tự kéo từ trụ điện
hạ thế cuối Thôn 10. Do câu đuôi đường
điện, khoảng cách các xóm dài, số lượng
hộ dùng chung lại đông nên điện “lúc có
lúc không”. Anh Tạ Văn Tuyên, người
dân thuộc Xóm 2, Thôn 11, xã Đinh
Trang Hòa chia sẻ: Nhà anh dùng điện
câu được hơn 10 năm nay nhưng vào
các khung giờ cao điểm (tầm 18h tới
20h) trong ngày điện rất yếu, đặc biệt
là vào thời điểm bà con thu hoạch cà
phê. Để khắc phục khó khăn tạm thời,
anh Tuyên dùng nhiều bình ắc quy, xài
bóng điện tiết kiệm năng lượng để dùng
cho những sinh hoạt tối thiểu của gia
đình hằng ngày.
“Mới đầu tháng 5 Điện lực Di Linh
bắt đầu đi lắp cột điện trong thôn, gia
đình tôi và hàng xóm ai cũng khấp khởi
mừng vì sắp có điện lưới chính thức
về, đời sống sẽ bớt khổ đi nhiều nhưng
không ngờ chỉ có Xóm 3, 4, 5 và 6 có
điện; riêng Xóm 1 và 2, hơn 30 hộ dân
sinh sống lại hoàn toàn không có đường
điện chạy vào” - anh Tuyên nói.
Theo ông Phạm Ngọc Minh, nguyên
Trưởng Thôn 11, xã Đinh Trang Hòa,
thời ông còn làm Trưởng thôn, khoảng
giữa năm 2016, đại diện nhân viên Điện
lực Di Linh, nhân viên kỹ thuật của Sở
Công thương Lâm Đồng đã về khảo sát
hướng tuyến tại 6 xóm của Thôn 11 để
triển khai điện lưới quốc gia mới hoàn
toàn cho cả thôn. “Tôi là người trực
tiếp dẫn đoàn khảo sát của huyện đi
tham khảo các nhánh đường đông dân
nhất để họ xem xét phân tuyến cho hợp
lý, và thời điểm đó Xóm 1, 2 được ưu
tiên phân tuyến bởi nhiều hộ dân sinh
sống nhất. Tuy nhiên, mới đây (đầu năm
2018) đoàn khảo sát kiểm tra thực tế
hiện trường để phân tuyến, tới khi triển
khai trồng trụ điện trung thế thì đường
điện không vào hai Xóm 1, 2 mà vào
các xóm còn lại là hoàn toàn bất hợp
lý” - ông Minh nói và cho rằng theo
quy định, để đủ điều kiện, ưu tiên triển
khai đường điện thì xóm phải có ít nhất
từ 15 - 20 hộ, nhưng thực tế đoàn khảo
sát lại không dựa vào tiêu chí trên nên
người dân tỏ ra rất khó hiểu.
“Xóm 1, 2 có 35 hộ không có đường
điện đi qua, nhưng Xóm 3 có một nhánh
đường gồm 8 hộ dân hướng vào nhà
ông Trưởng thôn Trịnh Văn Trường lại
được triển khai chôn tới 6 trụ điện trung
thế, nên chúng tôi đã làm đơn kiến nghị
lên xã nhưng không có câu trả lời thỏa
đáng” - ông Minh bức xúc nói.

Gần 100 hộ dân Thôn 11, xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh) gần 20 năm nay
hết sức khó khăn vì chưa được sử dụng trực tiếp từ điện lưới quốc gia mà
phải câu đuôi từ đường điện thuộc thôn kế cận. Thế nhưng, mới đây (đầu
tháng 5/2018) khi dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia bắt đầu
được ngành điện triển khai về thôn thì người dân lại nảy sinh mâu thuẫn liên
quan tới việc lắp đặt đường điện, hướng tuyến.

ĐỨC TRỌNG:

Trên 12 tỷ đồng đầu tư sửa chữa,
nâng cấp các cơ sở giáo dục
UBND huyện Đức Trọng vừa thống nhất
chủ trương phân bổ 12,367 tỷ đồng từ nguồn
dự toán chi thường xuyên năm 2018 của sự
nghiệp giáo dục để bổ sung dự toán chi không
thường xuyên cho các trường tiến hành sửa
chữa, cải tạo, nâng cấp.
Theo đó, có 27 trường từ bậc mầm non đến
trung học cơ sở được phân bổ kinh phí sửa
chữa, cải tạo, nâng cấp đợt này; trong đó có
8 trường mẫu giáo, 12 trường tiểu học và 7
trường trung học cơ sở. Hầu hết các trường
được phân bổ kinh phí nằm vào nhóm ưu tiên
đầu tư xây dựng, nâng cấp một số trường vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số (có 10 trường); và nhóm “ưu tiên 1” - sửa
chữa, nâng cấp các trường trong lộ trình xây
dựng trường đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo
đạt chuẩn (có 9 trường)…
TỨ KIÊN

DI LINH:

Tăng cường công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo

Anh Tạ Văn Tuyên, người dân thuộc Xóm 2, Thôn 11 mỗi tối phải dùng điện bình ăn cơm tối
vì điện câu đuôi rất yếu. Ảnh: C.T

Trong khi đó, ông Trịnh Văn Trường,
Trưởng Thôn 11 cho rằng, vào tháng
3/2018, đoàn đi khảo sát có nhiều đơn
vị, ông chỉ có chức năng đi theo thông
tin lại số hộ dân, dẫn mọi người đi xem
thực tế các nhánh đường trong 6 xóm.
“Khi đường điện triển khai không có
Xóm 1,2 tôi cũng bất ngờ, bởi cùng một
thôn nhưng xóm có, xóm không cũng
làm người dân tủi thân nhưng đó là tính
toán của ngành điện, tôi không biết và
không có thẩm quyền tham gia vào việc
này” - ông Trường cho biết.
Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Hòa,
ông Phạm Văn Hùng thì cho rằng, khi
đường điện triển khai chương trình cấp
điện tới các thôn khó khăn xã chỉ tham
gia ở khâu cử trưởng thôn đi cùng đoàn
khảo sát. Quá trình ngành điện khảo sát,
thiết kế các nhánh tuyến ra sao xã hoàn
toàn không nắm rõ. “Việc này, theo tôi
được biết, ngành điện do nguồn ngân
sách có hạn nên trước mắt giai đoạn một
mới làm được 2 nhánh, còn giai đoạn 2
sẽ làm xong theo đúng như bản thiết kế
ban đầu và tôi đã trả lời người dân Xóm
1, 2 khi có đơn kiến nghị”- ông Hùng
thông tin.
Ông Bùi Ngọc Dũng, Giám đốc Điện

lực Di Linh cho biết, theo chương trình
cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo
giai đoạn 2013 - 2020 của Thủ tướng
Chính phủ, Thôn 11, xã Đinh Trang
Hòa là một trong những thôn trong xã
được mắc điện mới hoàn toàn với tổng
kinh phí 2 tỷ 542 triệu đồng. Quá trình
thỏa thuận hướng tuyến xây dựng mới
đường dây trung thế và trạm biến áp tại
18 thôn trên địa bàn huyện Di Linh đều
do đoàn khảo sát bao gồm nhiều đơn vị
như: Trung tâm Tư vấn phát triển công
nghiệp (đơn vị thiết kế), Phòng Quản
lý năng lượng (Sở Công thương), đại
diện UBND huyện Di Linh, Điện lực
Di Linh,…
“Do nguồn vốn khó khăn nên ngành
điện phải rà soát các danh mục dự án
và tiến hành phân kỳ đầu tư từng năm,
từ năm 2016 tới năm 2020. Riêng Thôn
11, xã Đinh Trang Hòa và một số thôn
khác trong xã, khi có nguồn vốn phân
bổ giai đoạn 2 (khoảng cuối năm 2018,
đầu năm 2019) chúng tôi sẽ ưu tiên thực
hiện triển khai các nhánh còn lại trong
thôn nên mong bà con chia sẻ khó khăn
và chờ đợi một thời gian ngắn nữa” - ông
Dũng chia sẻ.
C.THÀNH

Lâm Đồng tham gia diễn tập an toàn thông tin mạng
Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm
Đồng cho biết: Để giúp các cơ quan,
đơn vị phòng, tránh tốt loại mã độc này,
năm 2018 Cục An toàn Thông tin (Bộ
Thông tin và Truyền thông) phối hợp Tập
đoàn Công nghệ Bkav tổ chức chương
trình Diễn tập An toàn thông tin mạng
WhiteHat Drill 05 với chủ đề “Điều tra,
xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo
qua lỗ hổng phần mềm”. Tỉnh Lâm Đồng
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cũng đã tham gia chương trình diễn tập với
148 đội đến từ các cơ quan chuyên trách về
công nghệ thông tin của các tỉnh/thành và
các cơ quan Trung ương, các ngân hàng,
doanh nghiệp và các trường đại học. Đây
được đánh giá là cuộc diễn tập có qui mô
lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.
Diễn tập An toàn thông tin mạng
WhiteHat Drill 05 bao gồm các tình huống
mô phỏng kịch bản hệ thống bị cài mã độc
đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm. Tham

gia diễn tập ở bảng A, đội của Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã
hoàn thành tốt các pha diễn tập, xếp thứ
17 chung cuộc và là một trong 22 đội đã
hoàn thành toàn bộ các pha diễn tập. Qua
diễn tập, các thành viên đội Lâm Đồng đã
tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong
ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin
và cũng tiếp thu được nhiều kiến thức mới
trong lĩnh vực này.
D.THƯƠNG

Chủ tịch UBND huyện Di Linh vừa ký văn
bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
chủ tịch UBND các xã, thị trấn Di Linh tăng
cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển
khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa
phương, nhất là ở các địa bàn trọng điểm…
quan tâm chỉ đạo hiệu quả hơn nữa công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ
quan, đơn vị, địa phương.
Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người
phức tạp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ
tịch UBND các xã, thị trấn Di Linh phải trực
tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem
xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn;
tổ chức đối thoại công khai với người khiếu
kiện để giải quyết thấu tình, đạt lý. Đồng thời,
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của
tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo; lợi dụng khiếu nại,
tố cáo làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an
toàn xã hội.
LHT

ĐƠN DƯƠNG:

Kiểm tra 632 cơ sở kinh doanh
ăn uống và chế biến thực phẩm
Hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh thực
phẩm năm 2018, từ đầu năm đến nay, Phòng
Y tế huyện Đơn Dương phối hợp với UBND
các xã, thị trấn tổ chức 23 đoàn kiểm tra về
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với
632/714 hộ kinh doanh ăn uống và chế biến
thực phẩm trên địa bàn toàn huyện. Qua kiểm
tra, đoàn đã phát hiện 165 cơ sở vi phạm về
an toàn vệ sinh thực phẩm như: Giấy chứng
nhận cơ sở kinh doanh chưa đủ điều kiện,
giấy khám sức khỏe của người trực tiếp
kinh doanh buôn bán chưa đảm bảo yêu cầu
hoặc đã hết hạn quy định, một số cơ sở kinh
doanh ăn uống nhưng khu vực buôn bán,
nơi chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ
sinh, nguồn thực phẩm và nguyên liệu chế
biến không rõ nguồn gốc, việc bảo quản thực
phẩm tươi sống chưa an toàn, nước thải của
một số cơ sở chế biến thực phẩm thải ra môi
trường chưa đảm bảo yêu cầu... Theo đó,
Đoàn đã lập biên bản xử lý 7 cơ sở vi phạm
các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm,
xử phạt hành chính và thu nộp ngân sách 12,5
triệu đồng; đồng thời, đoàn đã nhắc nhở các
cơ sở vi phạm lần đầu và yêu cầu cần có biện
pháp khắc phục trong thời gian tới.
NGỌC THANH
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"HÀNH TRÌNH ĐỎ" NĂM 2018: Lâm Đồng đề ra chỉ tiêu tiếp nhận

trên 700 người tham gia hiến máu

Ngày 22/5, tại Hội Chữ thập đỏ (CTĐ)
tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình
nguyện (HMTN) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức
Hội nghị triển khai chương trình “Hành
trình đỏ” và Ngày hội HMTN “Giọt hồng
thành phố hoa” năm 2018.
Chương trình diễn ra trong 2 ngày 20
và 21/6 với nhiều hoạt động như: Tuyên
truyền và tư vấn cho trên 30.000 lượt người
về HMTN và bệnh Tan máu bẩm sinh;
vận động khoảng 1.200 người đăng ký
HMTN; tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt
hồng thành phố hoa” để tiếp nhận trên

700 người tham gia hiến máu (mỗi người
hiến từ 250 - 350 ml máu); tổ chức tuyên
truyền lưu động về HMTN; thăm, tặng quà
cho bệnh nhân Tan máu bẩm sinh tại Bệnh
viện Đa khoa Lâm Đồng; đêm Gala “Sắc
đỏ cồng chiêng”,...
Điểm đặc biệt trong “Hành trình đỏ” năm
2018 là thay vì dựa vào đoàn tình nguyện viên
(TNV) xuyên Việt của Trung ương, năm nay,
tỉnh Lâm Đồng sẽ huy động lực lượng tại chỗ
là 100 TNV địa phương tham gia hỗ trợ trong
thời gian diễn ra chương trình.
VIỆT QUỲNH

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT: Đào tạo 34 nghiên cứu sinh và hơn 1.300 học viên cao học
Những năm qua, công tác đào tạo sau đại học
được Trường Đại học Đà Lạt chú trọng. Trường
đã tổ chức đào tạo và cấp bằng cho 5 tiến sĩ và
hơn 1 ngàn thạc sĩ. Đến nay, nhà trường được
Bộ GDĐT giao đào tạo một số chuyên ngành
sau đại học nhiều nhất trên địa bàn Tây Nguyên
và Nam Trung Bộ với 6/8 chuyên ngành Tiến sĩ

và 8/15 chuyên ngành Thạc sĩ. Hiện nay, trường
đang đào tạo 29 nghiên cứu sinh và hơn 300 học
viên cao học. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn
nhân lực có chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc
tế của Lâm Đồng và các địa phương trong cả
nước.
TUẤN HƯƠNG

Một ngày tiếp nhận 22 trường hợp khiếu nại
Trong một ngày tiếp công dân định kỳ tháng
5 vừa qua, Hội đồng tiếp dân tỉnh Lâm Đồng
đã tiếp nhận 22 trường hợp khiếu nại. Trong
đó, đã chỉ đạo xử lý 2 trường hợp; chuyển đơn
2 trường hợp và hướng dẫn khiếu nại đến cơ
quan thẩm quyền 18 trường hợp.
Theo đó, trường hợp bà Trương Thị Châu
(Quận 1, TPHCM) khiếu nại đòi lại nhà, đất
trên đường 3 Tháng 2, Đà Lạt, Hội đồng tiếp
dân đã tiếp nhận đơn, giao Sở Xây dựng Lâm
Đồng thẩm tra, xác minh, báo cáo, đề xuất
hướng giải quyết lên UBND tỉnh Lâm Đồng.
Hoặc trường hợp ông Phan Ngọc Nguyễn
(Quận Tân Bình, TPHCM) đề nghị chi trả tiền

bồi thường thiệt hại theo bản án Tòa án nhân
dân quận Tân Bình, Hội đồng tiếp dân hướng
dẫn đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm
quyền giải quyết.
20 trường hợp còn lại khiếu nại các lĩnh
vực giải tỏa, đền bù, cấp quyền sử dụng đất,
giao khoán đất sản xuất, lấn chiếm đường đi
công cộng, đề nghị xóa bỏ quy hoạch khu
dân cư, cấp quyền sử dụng đất nhận khoán…,
Hội đồng đã tiếp nhận đơn chuyển cơ quan
thẩm quyền và hướng dẫn công dân trực tiếp
liên hệ các cơ quan chức năng để sớm được
giải quyết.

MẠC KHẢI

Hiệu quả từ chương trình...
... việc thương lượng, ký kết và thực hiện
TƯLĐTT đã có chuyển biến tích cực, từ việc
xây dựng TƯLĐTT mang tính hình thức, chủ
yếu để đối phó với cơ quan quản lý nhà nước,
đã dần chuyển sang thương lượng thực chất,
ký kết đúng đối tượng. Thời gian tới, LĐLĐ
tỉnh và các cấp CĐ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện chương trình, đi vào nâng cao chất lượng
các TƯLĐTT, đảm bảo có nhiều điểm có lợi
hơn cho người lao động. Để làm được như
vậy, các cấp CĐ xác định công tác đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức pháp

TIẾP TRANG 4

luật, nhất là trong lĩnh vực lao động, CĐ,
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... và kỹ năng
thương lượng, đàm phán. Đây là nhiệm vụ
quan trọng mà các cấp CĐ trong tỉnh cần ưu
tiên thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018 2023. Bên cạnh đó, cán bộ CĐ cần phải đọc,
nghiên cứu từng bản TƯLĐTT của các doanh
nghiệp, xác định đúng những điểm có lợi hơn
cho người lao động để phổ biến, nhân rộng
đến các CĐCS khác trên địa bàn tỉnh” - ông
Đỗ Đức Thiệm, Phó Trưởng Ban Chính sách
- Pháp luật LĐLĐ tỉnh cho biết thêm. T.VŨ

THÔNG BÁO MẤT GIẤY CNQSD ĐẤT
Tôi tên: NGUYỄN MINH HOÀNG
- Sinh ngày: 1/1/1958.
CMND số: 024387687, cấp ngày: 14/9/2005, tại Công an TP Hồ Chí Minh.
Thường trú tại: 650 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí
Minh.
Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư
Xây dựng Thương mại Sài Gòn, trụ sở đặt tại số 60B đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa
Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khoảng thời gian từ ngày 10/5/2018 đến ngày 17/5/2018, tôi có đi công tác tại thành
phố Đà Lạt. Trong thời gian trên tôi có làm mất một tập hồ sơ, trong đó có bản gốc các hồ sơ sau:
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 410912, số vào sổ cấp GCN QSDĐ: H00521,
do UBND thành phố Đà Lạt cấp ngày 6/3/2006, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/chủ sử dụng
ngày 19/3/2012.
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất số BQ 044875, số vào sổ cấp GCN: CT00108 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm
Đồng cấp ngày 4/3/2014.
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Công an Phường 10, thành phố Đà Lạt xác nhận cho tôi
về việc làm mất bản gốc các hồ sơ nói trên, để tôi bổ sung hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm
quyền xin cấp lại bản gốc hồ sơ theo quy định.
Kính mong quý cơ quan hỗ trợ giúp đỡ.
Xin trân trọng cám ơn!

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
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 m2 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 m2 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.

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

GIAÙ

2.500 ñ

