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Đoàn ĐBQH Lâm Đồng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ
về tình trạng ô nhiễm môi trường
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội
khóa XIV, vừa qua trong phiên thảo luận tại tổ,
ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Chuyên
trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu
bày tỏ sự thống nhất với báo cáo của Chính phủ
về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân
sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018, với
các chỉ tiêu tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn

định, kỷ luật kỷ cương được tăng cường, đời
sống của người dân tiếp tục được nâng lên và
quốc phòng, an ninh được giữ vững…
Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn
ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng đã có ý kiến về
lĩnh vực bất động sản. Kiến nghị Chính phủ có
biện pháp căn cơ trong thực hiện Luật Đất đai
đối với các mô hình kinh doanh resort về sử

dụng đất lâu dài, đất cho thuê. Đặc biệt, Đoàn
Lâm Đồng đã kiến nghị về tình trạng ô nhiễm
môi trường, ô nhiễm chất thải rắn hiện nay chưa
có giải pháp xử lý dứt điểm, còn chôn lấp thô
sơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các
bộ, ngành cần có giải pháp xử lý bằng công
nghệ tiên tiến, khoa học hơn.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày
giáo dục lẫn nhau là một trong những cách
tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ
chức cách mạng, xây dựng con người mới,
cuộc sống mới.
(Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢN LOẠI SÁCH
“NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”, 6/1968, T. 12, TR. 550, 551. 554, 557, 558)

NGUYỆT THU - TẤN THÀNH

Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ
sản phẩm và phát triển thương hiệu

Tiếng nói cử tri
Đã có gần 1.000 cử tri tham dự
với trên 150 ý kiến kiến nghị tại
các buổi tiếp xúc cử tri gần đây
để chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ 5,
Quốc hội khóa XIV. Nhiều ý kiến
tâm huyết, chất lượng cho thấy sự
quan tâm của cử tri và nhân dân
đối với sự phát triển của đất nước,
địa phương. Cử tri Lâm Đồng cũng
đã nêu lên nhiều bất cập, khó khăn
trong thực thi pháp luật trên nhiều
lĩnh vực của đời sống xã hội và đề
nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm.
TRANG 2

Xuất khẩu lao động hướng đi mới
để giảm nghèo ở Đam Rông
TRANG 7

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Cùng chia sẻ khó khăn
TRANG 5

Sản xuất nông sản an toàn để hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ. Ảnh: H.Y

TRANG 3

Mở rộng cơ chế tự chủ tài chính
cho các đơn vị y tế công lập
Chủ trương của tỉnh về phát triển hệ thống
y tế công lập đến năm 2030 là đẩy mạnh
chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp
công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí
hoạt động trên cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài
chính, nhân sự nhằm thúc đẩy sự phát triển lành
mạnh, bền vững.

Mòn mỏi
chờ nước sinh hoạt
TRANG 6

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018:

Sẵn sàng công tác phối hợp

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Tiến độ công tác
trồng rừng chậm
TRANG 7

TRANG 4
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Tổ chức các hoạt động kỷ niệm
45 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Việt Nam - Hà Lan tại Đà Lạt
Tin từ UBND tỉnh cho biết, UBND
tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với Đại
sứ quán Hà Lan tại Việt Nam về việc tổ
chức các sự kiện nhân kỷ niệm 45 năm
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai
nước Việt Nam và Hà Lan từ ngày 8 9/6/2018 tại thành phố Đà Lạt.
Theo đó, các ban, ngành của tỉnh sẽ
phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức
các hoạt động gồm: diễn đàn thực phẩm
nông nghiệp và quầy trưng bày sản phẩm
nông nghiệp của các công ty; tổ chức giới
thiệu về giáo dục và đào tạo, các khóa
học tại Hà Lan; tổ chức trưng bày các tác
phẩm nghệ thuật của Hà Lan; và tổ chức
họp báo giới thiệu về 45 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt
Nam và Hà Lan.
Ngoài ra, cũng trong dịp này, Thành
Đoàn Đà Lạt phối hợp với Đại sứ quán
Hà Lan tại Việt Nam tổ chức đạp xe
quanh hồ Xuân Hương nhằm tuyên
truyền, cổ động lối sống lành mạnh, sáng
tạo và tham gia các hoạt động khác có
liên quan.
TỨ KIÊN

Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương tập huấn
kiến thức về an toàn thực phẩm

Toàn cảnh buổi tập huấn kiến thức về an toàn
thực phẩm.

Sáng ngày 24/5, tại Đà Lạt, Vụ Thị
trường trong nước - Bộ Công thương
phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại tổ chức hội nghị tập
huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho
gần 70 đại biểu là công chức quản lý nhà
nước và đối tượng kinh doanh thực phẩm
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Các đại biểu tham dự đã được cung
cấp những kiến thức căn bản, tầm quan
trọng của thực phẩm an toàn đối với sức
khỏe con người. Những mối nguy hại
gây ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực
phẩm như mối nguy hóa học, mối nguy
sinh học, mối nguy vật lý…; các biện
pháp để bảo đảm an toàn thực phẩm,
phương pháp quản lý chất lượng theo
chuỗi dựa trên phân tích nguy cơ và truy
xuất nguồn gốc; cách kiểm soát an toàn
thực phẩm “từ trang trại đến bàn ăn”;
xây dựng thương hiệu với vấn đề an toàn
thực phẩm… Ngoài ra, các đại biểu còn
được phổ biến các chính sách và văn
bản quy phạm pháp luật mới về an toàn
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Công thương đến các cơ sở kinh doanh
thực phẩm.
Mục tiêu là hướng đến xây dựng một
môi trường cộng đồng đảm bảo an toàn
về thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu
dùng, nhất là trên địa bàn thành phố Đà
Lạt - nơi đón lượng du khách rất lớn hàng
năm thì vấn đề đảm bảo an toàn thực
phẩm là hết sức cần thiết.

NGUYỆT THU - DIỄM THƯƠNG

Tiếng nói cử tri
Đã có gần 1.000 cử tri tham dự với trên 150 ý kiến kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri gần đây
để chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng cho
thấy sự quan tâm của cử tri và nhân dân đối với sự phát triển của đất nước, địa phương. Cử tri
Lâm Đồng cũng đã nêu lên nhiều bất cập, khó khăn trong thực thi pháp luật trên nhiều lĩnh
vực của đời sống xã hội và đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm.

Nhân dân luôn mong muốn tiếng nói cử tri được đến với diễn đàn Quốc hội. Ảnh: N.Thu

ử tri cho rằng, thực tế
hiện nay Chính phủ
ban hành rất nhiều
nghị định, các bộ ban
hành rất nhiều thông tư về cùng
một lĩnh vực. Trong đó, có những
nghị định, thông tư ban hành sau
sửa đổi, bổ sung cho nhiều nghị
định, thông tư đã ban hành trước
đó nên khó cho việc thực hiện
pháp luật. Cử tri kiến nghị Thủ
tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ,
ngành nghiên cứu hợp nhất các
nghị định, thông tư để thuận lợi
trong quá trình triển khai thực
hiện, áp dụng luật pháp.
Cụ thể, ngày 8/3/2018, Chính
phủ đã ban hành Nghị định số 32
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 91 ngày 13/10/2015 về
“Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn,
tài sản tại doanh nghiệp” (có hiệu
lực từ ngày 1/5/2018). Theo đó,
tại khoản 15 điều 1 Nghị định số
32 quy định về việc xác định giá
khởi điểm khi đấu giá, chuyển
nhượng vốn Nhà nước “… xác
định đầy đủ giá trị thực tế phần

C

vốn nhà nước đầu tư bao gồm giá
trị được tạo bởi quyền sử dụng
đất giao có thu tiền sử dụng đất,
quyền sử dụng đất nhận chuyển
nhượng hợp pháp, quyền sử dụng
đất thuê (thuê trả tiền một lần cho
cả thời gian thuê, thuê trả tiền
hàng năm)…”. Tuy nhiên, hiện
nay chưa có hướng dẫn cụ thể
về phương pháp xác định giá trị
quyền sử dụng đất thuê vào giá trị
doanh nghiệp khi thực hiện xác
định giá trị phần vốn nhà nước và
giá khởi điểm đấu giá phần vốn
nhà nước. Vì vậy, việc thực hiện
xác định giá khởi điểm cổ phần
để thoái vốn nhà nước tại địa
phương gặp rất nhiều khó khăn.
Chính vì vậy, cử tri đề nghị Thủ
tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ,
ngành xem xét hướng dẫn cụ thể.
Một vấn đề được cử tri Lâm
Đồng đề nghị Thủ tướng Chính
phủ sớm đồng ý cho tỉnh lập dự
án sắp xếp, ổn định dân di cư tự
do cấp bách tại các tiểu khu 178,
179, 180, 181, xã Liêng S’rônh,
huyện Đam Rông, nhằm đảm
bảo quyền lợi hợp pháp theo quy

định của Hiến pháp và pháp luật
cho công dân là đồng bào dân
tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc di
cư tự do vào sinh sống tại Lâm
Đồng. Theo đó, cử tri Lâm Đồng
cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và
Đầu tư bố trí bổ sung vốn kịp thời
cho dự án quy hoạch, sắp xếp,
ổn định dân di cư tự do thôn Đạ
M’Pô, xã Liêng S’Rônh, huyện
Đam Rông. Dự án này đã được
phê duyệt từ năm 2007 và có điều
chỉnh từ năm 2015 với tổng mức
vốn đầu tư dự án là 86,34 tỷ đồng.
Nhưng tính đến hết năm 2017,
kinh phí Trung ương mới bố trí
10 tỷ đồng, đạt 19,8%.
Cử tri huyện Đơn Dương kiến
nghị: Đập thủy lợi hồ Ka Zan
thuộc xã Ka Đô, huyện Đơn
Dương là công trình thiết yếu,
cấp bách phục vụ sản xuất, sinh
hoạt, cải thiện môi trường, góp
phần thúc đẩy Đơn Dương phát
triển nông thôn mới kiểu mẫu
gắn với nông nghiệp sạch, nông
nghiệp thông minh phát triển
bền vững. Đề nghị Bộ Kế hoạch
- Đầu tư xem xét bố trí vốn trung

hạn để đầu tư, xây dựng đập thủy
lợi hồ Ka Zan.
Ngoài ra, cử tri đề nghị Bộ Giao
thông - Vận tải quan tâm phối
hợp với các bộ, ngành liên quan
đề xuất các cơ chế đầu tư để sớm
triển khai dự án đường cao tốc
Dầu Giây - Liên Khương, hoàn
thành công đoạn thiết yếu trước
năm 2020 theo hình thức PPP,
BT, BOT, ODA…; quan tâm đầu
tư nâng cấp Quốc lộ 27, trong đó
có đường tránh Sân bay Liên
Khương, đường nối từ Đà Lạt đường Đông Trường Sơn - Đưng
K’Nớ, huyện Lạc Dương tới
xã Đạ Tông, huyện Đam Rông.
Cùng đó, Bộ Giao thông - Vận
tải và doanh nghiệp BOT Quốc
lộ 20 cần nghiên cứu, xem xét
miễn giảm giá dịch vụ sử dụng
đường bộ qua Trạm thu giá BOT
Liên Đầm - Di Linh cho các chủ
phương tiện thường trú tại một số
xã quanh khu vực gần trạm thu
giá BOT nói trên.
Liên quan đến lĩnh vực giáo
dục - vấn đề được xã hội quan
tâm, cử tri Lâm Đồng cũng bày
tỏ băn khoăn, lo lắng về vấn đề
dạy thêm - học thêm hiện nay, vì
vậy cần tăng cường quản lý nhằm
đảm bảo chương trình dạy và học
chính khóa. Về chương trình giáo
dục phổ thông, cử tri đề nghị Bộ
Giáo dục cần thận trọng trong
thực hiện cải tiến sách giáo khoa,
cần có lộ trình hợp lý, không gây
bất lợi cho học sinh, giáo viên và
ngay chính phụ huynh học sinh.
Đối với Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, cử tri Lâm Đồng kiến
nghị tiếp tục chỉ đạo hệ thống
ngân hàng thương mại mở rộng
nguồn vay vốn, đối tượng vay
vốn với lãi suất ưu đãi, đơn giản
thủ tục vay vốn, tạo điều kiện cho
người dân tiếp cận vốn vay, nhất
là vay vốn đầu tư sản xuất nông
nghiệp, góp phần đẩy lùi tín dụng
“đen” đang diễn ra hiện nay…
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa
XIV đang diễn ra tại Thủ đô Hà
Nội, cử tri tỉnh nhà mong muốn
các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh
Lâm Đồng sẽ nói thay mình tất
cả những đề đạt, tâm tư, nguyện
vọng của bà con trên các diễn đàn
Quốc hội.
NGUYỆT THU

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Sáng ngày 24/5, Trường THPT
Chuyên Bảo Lộc (TP Bảo Lộc)
đã tổ chức Lễ Tổng kết năm học
2017 - 2018 và đón nhận Cờ
thi đua “Đơn vị xuất sắc trong
phong trào thi đua năm học
2017 - 1018” của Thủ tướng
Chính phủ.
Thực hiện mục tiêu không
ngừng nâng cao chất lượng dạy
và học, Trường THPT Chuyên
Bảo Lộc luôn chú trọng công
tác đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị dạy học hiện đại, đổi mới
phương pháp dạy và học theo
hướng “lấy người học là trung
tâm, đổi mới hình thức kiểm tra,
đánh giá học sinh”. Trong suốt

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

những năm qua, với sự nỗ lực
không ngừng nghỉ của tập thể
cán bộ, giáo viên và học sinh,

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc
đã đạt được những thành tích
đáng tự hào, trở thành một trong

những đơn vị dẫn đầu trong công
tác giáo dục của TP Bảo Lộc và
tỉnh Lâm Đồng.
Với những kết quả đã đạt
được, Trường THPT Chuyên
Bảo Lộc vinh dự được Thủ tướng
Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn
vị xuất sắc trong phong trào thi
đua năm học 2017 - 2018”. Dịp
này Trường THPT Chuyên Bảo
Lộc cũng đã khen thưởng các
thầy cô giáo có thành tích xuất
sắc trong năm học; đồng thời,
trao thưởng cho 3 tập thể lớp
học và hơn 660 học sinh đạt
thành tích xuất sắc trong học tập
và nghiên cứu KHKT năm học
2017 - 2018. KHÁNH PHÚC

KINH TẾ
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Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm
và phát triển thương hiệu
Sản xuất nông sản
an toàn
Theo thống kê, hiện tại có 136
cơ sở, hộ cá thể kinh doanh sản
xuất các mặt hàng rau xanh được
cấp giấy chứng nhận sản xuất an
toàn theo VietGAP, GlobalGAP,
Organik đang trong thời hạn với
diện tích là 1.560 ha canh tác
(chiếm gần 8% diện tích canh
tác rau của tỉnh). Tương tự, đối
với cây chè có 27 cơ sở bao gồm
doanh nghiệp, HTX , tổ hợp tác và
nông hộ được cấp giấy chứng nhận
theo tiêu chuẩn VietGAP, Organik
đang trong thời hạn với tổng diện
tích là 364,4 ha (chiếm 1,45% diện
tích chè toàn tỉnh); cây cà phê có
41.000 ha/152.000 ha được chứng
nhận tiêu chuẩn UTZ, 4C và cây
ăn quả các loại hiện có 93,9 ha
được cấp VietGAP. Về chăn nuôi,
có 1 cơ sở chăn nuôi bò sữa được
cấp VietGAHP với số lượng 560
con, 1 cơ sở được cấp chứng nhận
GlobalGAP với số lượng 1.000
con/17.500 con, đạt 5,71% số
lượng bò sữa và 779 hộ chăn nuôi
gia đình được cấp VietGAHP.
Ông Bùi Ngọc Cung (thôn Hải
Dương, Lạc Lâm) là người đi tiên
phong trong phát triển rau công
nghệ cao ở Lạc Lâm cho biết, trồng
rau theo phương thức truyền thống
không mang lại kinh tế cao nên ông
bỏ số vốn lớn để đầu tư 2 ha nhà
kính, hệ thống tưới nhỏ giọt để sản
xuất nông sản sạch. Bên cạnh đó,
ông còn áp dụng công nghệ thông
tin trong sản xuất như hệ thống
phần mềm kiểm soát độ ẩm, tưới
nước, quản lý nhật ký đồng ruộng
qua hệ thống máy vi tính điều khiển
từ xa. Ông cho biết thêm, ban đầu
khi tôi làm những hệ thống này,
nhiều người cho là tôi bị điên bởi
số tiền đầu tư quá lớn, thế nhưng
thực tế đã chứng minh điều ngược
lại bởi lợi ích kinh tế mà nó mang
lại là khá lớn. Với giá cả thị trường
như hiện nay, làm rau hướng công
nghệ cao trên giá thể tuy đắt hơn
trồng trên đất nhưng mình có lợi
thế là luân canh cây trồng, hết lứa
này trồng lứa khác, không cần phải
cho đất nghỉ ngơi. Thời điểm hiện
tại, dịch bệnh xoắn lá cà chua đang
hoành hành thì cà chua sản xuất
nhà kính của tôi vẫn phát triển tốt
và cho ra sản phẩm đạt chất lượng.
Nhận biết xu hướng thị trường ưa
chuộng nông sản sạch, tôi đã xây
dựng sản xuất theo chuẩn VietGAP
cho 2 ha nhà kính của mình. Mới
hơn 2 năm sản xuất, tôi đã lấy lại
số vốn đã đầu tư, bây giờ chỉ việc
thu lợi nhuận.
Các chuỗi được xây dựng đã hình
thành các hình thức liên kết giữa các
hộ nông dân và liên kết thành HTX,
tổ hợp tác, nhóm hộ để sản xuất theo
một quy trình sản xuất thống nhất.
Đặc biệt, cùng chia sẻ trách nhiệm
trong sản xuất và chế biến, liên kết
trong tiêu thụ sản phẩm giữa HTX,
doanh nghiệp với nông dân và giữa
HTX, doanh nghiệp với trung tâm
bán lẻ (chợ, siêu thị, trung tâm
thương mại...).

Việc xây dựng các chuỗi liên kết nông sản an toàn đã tạo động lực thúc đẩy tiêu thụ nông sản của
nông dân. Qua đó, khẳng định lợi thế cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng.

Sản xuất nông sản an toàn để hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ. Ảnh: H.Y
Các năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng đầu tư phát triển nông
nghiệp công nghệ cao, gia tăng giá trị hàng hóa nông sản, duy trì mức
tăng trưởng nông nghiệp từ 7-9%/năm, đóng góp trên 70% giá trị xuất
khẩu của toàn tỉnh. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp chiếm
khoảng 45% tỷ trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất trên
một đơn vị diện tích bình quân đạt 145 triệu đồng/ha/năm, nhiều mô
hình đạt từ 500 - 1.000 triệu đồng/ha/năm.

Hình thành chuỗi
liên kết
Ông Nguyễn Văn Lục, Chi cục
trưởng Chi cục Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản cho biết,
xuất phát điểm của chuỗi liên kết
giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm
(ATTP) là do các dự án của Canada
tài trợ từ năm 2010 đến 2013. Từ
đó Lâm Đồng đã chọn HTX Anh
Đào và Trang trại Phong Thúy để tổ
chức thực hiện. Đồng thời, từ kinh
nghiệm của một số doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài đã hình thành mối
liên kết với nông dân, doanh nghiệp
và HTX để sản xuất nguyên liệu
theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài. Từ đó, ngành
nông nghiệp thực hiện Đề án “Hình
thành và quản lý chuỗi sản xuất
nông nghiệp bền vững, đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm và giảm phát
thải nhà kính trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng giai đoạn 2017-2020”.

Tính đến tháng 4 năm 2018,
trên địa bàn toàn tỉnh có
khoảng 120 đơn vị hoạt
động theo hình thức liên kết
sản xuất theo chuỗi giá trị
(có hợp đồng liên kết lâu
dài), trong đó có 68 chuỗi
liên kết đã được cấp các loại
giấy chứng nhận ATTP trong
tất cả các khâu từ sản xuất,
sơ chế, chế biến, đóng gói
đến tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, còn có một số chuỗi
cũng kiểm soát rất tốt các khâu
đảm bảo ATTP do hệ thống quản
lý chất lượng của cơ sở đề ra như:
Công ty Cổ phẩn sữa Việt Nam
(Vinamilk); Đà Lạt milk; Cô gái
Hà Lan; Công ty Acom; Công
ty TNHH Trường Toàn (cá nước
lạnh); Big C; Vineco;... Nhiều sản
phẩm đã hình thành liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản
phẩm rau, củ, quả với 61 chuỗi,
diện tích 2.542 ha, sản lượng đạt
186.468 tấn/năm.
Các cơ sở thực hiện chuỗi ATTP
của Lâm Đồng đã đạt hiệu quả rất
lớn, tất cả các sản phẩm sản xuất
trong chuỗi cơ bản đạt tiêu chuẩn
về ATTP, 100% diện tích được sản
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, số
mẫu vi phạm không đáng kể (dưới
1%), sản phẩm tiêu thụ tăng nhanh
và ổn định (100% sản phẩm của các
chuỗi được tiêu thụ thông qua hợp
đồng với nông dân và trên 80% bán
cho các siêu thị, trung tâm thương
mại, 20% bán cho chợ đầu mối).
Một số cơ sở đã có thương hiệu
lớn trong ngành sản xuất, kinh
doanh thực phẩm trở thành lá cờ
đầu trong sản xuất, kinh doanh tiêu
thụ nông sản và kết nối với nông
dân của tỉnh.

Vẫn còn nhiều
thách thức
Nhìn chung việc xây dựng liên
kết sản xuất theo chuỗi giá trị đang
được các cấp, các ngành cũng như
các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản

xuất - kinh doanh nông lâm thủy
sản trên địa bàn tỉnh rất quan tâm
và triển khai thực hiện trong thực
tiễn sản xuất. Ngoài nguồn vốn hỗ
trợ từ ngân sách nhà nước, để xây
dựng liên kết sản xuất theo chuỗi
giá trị thì rất nhiều cơ sở, doanh
nghiệp, HTX đã tự nhận thấy được
tiềm năng phát triển, sự bền vững
của việc liên kết sản xuất theo
chuỗi giá trị để đầu tư, phát triển.
Cũng theo ông Nguyễn Văn
Lục, hiện nay thị trường vẫn chưa
có sự phân biệt rõ ràng giữa các
sản phẩm an toàn và các sản phẩm
không an toàn nên nhiều cơ sở vẫn
chưa mạnh dạn đầu tư xây dựng
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị,
đồng thời áp dụng các ứng dụng
công nghệ trong sản xuất, kinh
doanh, quản lý để tạo ra sản phẩm
an toàn, có thể truy nguyên nguồn
gốc, xuất xứ sản xuất.
Vì vậy, trên địa bàn tỉnh tuy có
nhiều cơ sở đã hình thành liên kết
sản xuất theo chuỗi giá trị nhưng
đa số quy mô còn rất nhỏ, không
tập trung thành từng vùng nên vẫn
chưa áp dụng đồng đều quy trình
sản xuất cũng như chưa phát huy
hết tiềm năng, lợi thế trong sản xuất
nông nghiệp mà Lâm Đồng hiện có.
Việc hình thành liên kết sản xuất
theo chuỗi giá trị chủ yếu tập trung
vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh
như rau, củ, quả, chè, cà phê, bò
sữa… nhưng ít chú trọng đến các
sản phẩm khác như bò thịt; mắc
ca; điều… nên dẫn đến tình trạng
chênh lệch về số lượng chuỗi liên
kết sản xuất trên địa bàn. Ngoài ra,
sản phẩm qua sơ chế, chế biến vẫn
chưa đa dạng, chủ yếu bán tươi nên
giá trị vẫn chưa cao, thời gian bảo
quản không dài dẫn đến khó vận
chuyển đi xa cũng như hướng vào
thị trường xuất khẩu. Đây cũng là
hạn chế lớn nhất của ngành nông
nghiệp tỉnh.
HOÀNG YÊN
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Hỗ trợ đến 100 triệu
đồng khởi nghiệp
Từ nay đến năm 2020,
huyện Cát Tiên đã thông
qua mức hỗ trợ cho các
doanh nghiệp, cá nhân khởi
nghiệp tối đa đến 100 triệu
đồng để chi trả các dịch
vụ đào tạo, huấn luyện;
đánh giá kết quả nghiên
cứu khoa học và phát triển
công nghệ, tài sản trí tuệ;
tư vấn pháp lý nghiên cứu
sản xuất thử nghiệm, hoàn
thiện công nghệ làm sản
phẩm mẫu…
Đồng thời hỗ trợ 50% chi
phí áp dụng khoa học công
nghệ, tạo sản phẩm mới (tối
đa 50 triệu đồng/sản phẩm)
và 3% lãi suất sau đầu tư
(tối đa 36 tháng). Ngoài ra
còn được hỗ trợ vay vốn
tại các quỹ hỗ trợ nông
dân, phát triển hợp tác xã,
phát triển khoa học và công
nghệ, khuyến công…
Được biết, toàn huyện
Cát Tiên hiện có 47 doanh
nghiệp, đạt tổng doanh thu
năm 2017 gần 155 tỷ đồng,
giải quyết việc làm cho
gần 830 lao động và đóng
góp hơn 17,5% ngân sách
địa phương. Trong đó hầu
hết doanh nghiệp đều hoạt
động quy mô nhỏ lẻ, thiếu
các nguồn lực đầu tư khởi
nghiệp trên lĩnh vực thế
mạnh của huyện Cát Tiên về
sản xuất và chế biến các sản
phẩm nông nghiệp theo quy
trình công nghệ cao…
VŨ VĂN

Di Linh phát triển
27 tổ hợp tác,
hợp tác xã
Hiện nay, trên địa bàn
toàn huyện có tổng số 27
hợp tác xã và tổ hợp tác;
trong đó có 11 hợp tác xã
hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất - kinh doanh nông
nghiệp, tăng 6 hợp tác xã
so với năm 2017; 16 tổ hợp
tác (tăng 2 tổ), trong đó
có 8 tổ hợp tác trong lĩnh
vực chăn nuôi, 6 tổ hợp tác
trồng trọt, 1 tổ kỹ thuật tái
canh cà phê và 1 câu lạc
bộ trồng hoa. Các mô hình
kinh tế tập thể đã phát huy
vai trò trong việc đổi thay
cách nghĩ, cách làm, nâng
cao hiệu quả sản xuất, đặc
biệt là thực hiện tốt việc
liên doanh, liên kết, đảm
bảo đầu ra ổn định cho
nông dân…
Để các HTX, tổ hợp tác
hoạt động hiệu quả, UBND
huyện chỉ đạo UBND các xã,
thị trấn tiếp tục củng cố nâng
cao hoạt động loại hình HTX
dịch vụ nông nghiệp theo
hướng đa ngành, đa nghề,
khuyến khích phát triển
HTX trồng trọt, chăn nuôi,
đóng góp tích cực vào quá
trình xây dựng nông thôn
mới tại địa phương.
LAM PHƯƠNG
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10 đại biểu tham dự
Lễ kỷ niệm 70 năm
thi đua ái quốc tại Hà Nội
Lâm Đồng đã cử 10 đại biểu dự
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời
kêu gọi thi đua ái quốc được tổ
chức tại Hà Nội trong đầu tháng
6/2018 sắp đến.
Trong 10 đại biểu này có 6 cá
nhân và đại diện 2 tập thể điển
hình tiên tiến của tỉnh giai đoạn
2013 - 2018. Trong 6 cá nhân
có 3 Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân gồm ông Ngô
Xuân Đệ (Liên Nghĩa, Đức
Trọng); ông Hoàng Đình Kiền
(Nam Ban, Lâm Hà) và ông
Mai Thanh Minh (Liên Nghĩa,
Đức Trọng). Các cá nhân còn lại
gồm ông K’Mak, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
Trung tá Lương Đình Chức,
Phòng Cảnh sát hình sự (PC
45), Công an tỉnh Lâm Đồng;
bác sỹ Moul Thoàn, Bệnh viện
II Lâm Đồng.
Đại diện 2 tập thể gồm ông
Đỗ Văn Hiền, Chủ tịch UBND
xã Bình Thạnh, Đức Trọng,
là đại diện điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua yêu
nước “Cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới” và
ông Nguyễn Công Thừa, Chủ
tịch Hội đồng Quản trị Giám
đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông
nghiệp tổng hợp Anh Đào, Đà
Lạt, là doanh nhân đại diện tập
thể giới thiệu, giao lưu, báo cáo
điển hình tại lễ kỷ niệm.
Cùng đi trong đoàn còn có ông
Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND
tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua
Khen thưởng tỉnh và ông Đàm
Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở
Nội vụ, Trưởng Ban thi đua Khen
thưởng của tỉnh.
VT

ĐỨC TRỌNG: Có 790 lao động

hợp đồng trong bộ máy

Theo số liệu của UBND
huyện Đức Trọng, đến thời điểm
30/6/2018, số người hưởng lương
và phụ cấp từ ngân sách nhà
nước ở địa phương (từ cấp huyện
trở lên) có 2.589 người, trong đó
có 790 lao động hợp đồng.
Trong số 790 lao động hợp
đồng, khối hành chính có 13
hợp đồng, khối giáo dục - đào
tạo có 586 hợp đồng (bậc mầm
non 215 hợp đồng, bậc tiểu học
239 hợp đồng, bậc THCS 130
hợp đồng và Trung tâm Giáo
dục thường xuyên 2 hợp đồng),
khối thông tin và truyền thông 9
hợp đồng, khối sự nghiệp khác
181 hợp đồng và các hội đặc thù
1 hợp đồng.
Ngoài ra, cũng tính đến thời
điểm trên, trên địa bàn huyện có
572 cán bộ, công chức, người
hoạt động không chuyên trách
ở xã, thôn, tổ dân phố; trong đó,
cán bộ cấp xã 161, công chức
cấp xã 154, người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã
216 và người hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
là 41 người.
LHT

Mở rộng cơ chế tự chủ tài chính cho các
đơn vị y tế công lập
Chủ trương của tỉnh về phát triển hệ thống y tế công lập đến năm 2030 là đẩy mạnh chuyển đổi cơ
chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự bảo đảm chi phí hoạt động trên
cơ sở đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân
sự nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững.

Cơ chế tự chủ tài chính tạo cơ hội cho các bệnh viện công huy động nguồn lực đầu tư phát triển kỹ thuật cao.

Trong ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang tiến hành ca nội soi can thiệp cho bệnh nhân bị sỏi ống mật chủ. Ảnh: A.Nhiên

hủ tịch UBND tỉnh vừa
phê duyệt quy hoạch
mạng lưới các đơn vị
sự nghiệp công lập trực
thuộc Sở Y tế Lâm Đồng đến năm
2020, định hướng đến năm 2030.
Theo quy hoạch này, ngành Y tế địa
phương có 21 đơn vị trực thuộc Sở Y
tế. Cụ thể, tuyến tỉnh có 6 bệnh viện
(Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng,
Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện
Y học cổ truyền (YHCT) Phạm
Ngọc Thạch, Bệnh viện Y học cổ
truyền Bảo Lộc, Bệnh viện Phục
hồi chức năng và nâng cấp Bệnh
viện Nhi thành Bệnh viện Sản - Nhi
Lâm Đồng); duy trì 2 Trung tâm
(Trung tâm Pháp y và Trung tâm
Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ
phẩm); sáp nhập 5 đơn vị (Trung
tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm
Phòng chống bệnh xã hội, Trung
tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản,
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục
sức khỏe, Trung tâm Phòng chống
HIV/AIDS) thành Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật (CDC). Giải thể Trung
tâm tư vấn đầu tư xây dựng.
Tuyến y tế huyện vẫn duy trì 12

C
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Trung tâm Y tế huyện, thành phố.
Sáp nhập 12 Trung tâm Dân số KHHGĐ (trực thuộc Chi cục Dân
số - KHHGĐ) vào Trung tâm Y tế
cấp huyện để tiến tới thực hiện thống
nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có
1 trung tâm y tế đa chức năng.
Theo quy hoạch, từ nay đến
năm 2030, trong số 21 đơn vị y tế
trực thuộc Sở Y tế, chỉ có 2 đơn
vị sự nghiệp do ngân sách nhà
nước đảm bảo toàn bộ kinh phí
hoạt động là: Trung tâm Pháp y
và Trung tâm Kiểm nghiệm Dược
phẩm - Mỹ phẩm.
Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2018 2025 về thực hiện cơ chế tài chính:
các đơn vị tăng dần mức độ tự chủ
hàng năm trên cơ sở phù hợp với lộ
trình giá dịch vụ khám chữa bệnh
của các đơn vị sự nghiệp. Phấn đấu
đến hết năm 2020 có 80% đơn vị
đảm bảo một phần kinh phí hoạt
động thường xuyên, 10% - 20%
đơn vị sự nghiệp ngân sách nhà
nước đảm bảo toàn bộ kinh phí
hoạt động. Cụ thể: có 19 đơn vị sự
nghiệp tự đảm bảo một phần chi
phí hoạt động gồm: Bệnh viện Đa

khoa Lâm Đồng, Bệnh viện II Lâm
Đồng, Bệnh viện YHCT Phạm
Ngọc Thạch, Bệnh viện YHCT
Bảo Lộc, Bệnh viện Phục hồi chức
năng, Bệnh viện Sản - Nhi, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật và 12 Trung
tâm Y tế huyện, thành phố.
Phấn đấu đến năm 2030 có 30%
đơn vị sự nghiệp có thể tự đảm bảo
chi thường xuyên; đẩy mạnh thực
hiện vận dụng cơ chế tài chính
doanh nghiệp đối với những đơn
vị sự nghiệp đủ điều kiện theo quy
định. Cụ thể: có 12 đơn vị sự nghiệp
tự đảm bảo một phần chi phí hoạt
động, gồm 11 Trung tâm Y tế huyện,
thành phố (không có Trung tâm Y
tế Đơn Dương) và Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật. Có 7 đơn vị sự nghiệp
tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi hoạt
động thường xuyên là: Bệnh viện
Đa khoa tỉnh, Bệnh viện II Lâm
Đồng, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh
viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện
YHCT Phạm Ngọc Thạch, Bệnh
viện YHCT Bảo Lộc, Trung tâm Y
tế Đơn Dương.
Về cơ chế chính sách, đẩy mạnh
việc thực hiện Nghị định 16/2015/

NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn
vị sự nghiệp công lập và Nghị định
số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/2/2012
của Chính phủ về cơ chế hoạt động,
cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự
nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh công lập; đề
án xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm
Đồng giai đoạn 2016 - 2020. Thực
hiện các chủ trương này góp phần
giảm chi ngân sách cho hoạt động
sự nghiệp y tế, tăng thêm nguồn lực
để đầu tư phát triển y tế toàn diện,
nâng cao chất lượng khám chữa
bệnh phục vụ nhân dân và cải thiện
thu nhập cho đội ngũ cán bộ, nhân
viên y tế. Khuyến khích các đơn vị
thực hiện các biện pháp tăng cường
huy động các nguồn lực ngoài ngân
sách để đầu tư theo hướng: Đa dạng
hóa nguồn vốn đầu tư, kêu gọi các
tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh
vực mà đơn vị khám chữa bệnh có
thế mạnh về cung cấp dịch vụ; liên
kết doanh nghiệp, các đơn vị sự
nghiệp khác trong các hoạt động
dịch vụ, đào tạo, chuyển giao kỹ
thuật chuyên môn. Các đơn vị y tế
tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, đa
dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm
sóc sức khỏe như: khám bệnh theo
yêu cầu, giường bệnh dịch vụ, khám
ngoài giờ trên cơ sở tính đúng, tính
đủ các chi phí, thông qua các cấp có
thẩm quyền phê duyệt và công khai
cho người dân biết chi phí các dịch
vụ để lựa chọn. Bên cạnh đó, các
đơn vị quản lý tài chính đúng pháp
luật, công khai, minh bạch.
Để thực hiện đạt mục tiêu tự chủ
tài chính tại các đơn vị y tế công
lập, tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế căn cứ
quy hoạch được duyệt xây dựng
phương án giao quyền tự chủ về tài
chính giai đoạn 2018 - 2020 gửi Sở
Tài chính thẩm định, tổng hợp trình
UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì,
phối hợp với Sở Y tế tham mưu với
UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm
và cơ cấu viên chức theo chức danh
nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp
được giao quyền tự chủ về thực hiện
nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy,
nhân sự; vị trí việc làm, số người
làm việc của đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở Y tế tự đảm bảo một phần
chi thường xuyên. AN NHIÊN

cao bản lĩnh để thực hiện tốt nhiệm vụ

Công an TP Bảo Lộc vừa tổ chức
Hội nghị sơ kết điểm 3 năm về nâng
cao hiệu quả ngày công, đẩy mạnh
công tác thi đua khen thưởng và
1 năm thực hiện Cuộc vận động
“Xây dựng phong cách người công
an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì
nhân dân phục vụ” trong lực lượng
Công an TP Bảo Lộc. Tham dự hội
nghị có lãnh đạo Công an tỉnh Lâm
Đồng, lãnh đạo Công an các huyện
Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ
Tẻh, Cát Tiên và TP Bảo Lộc.
Báo cáo tại hội nghị, thượng tá

Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an
TP Bảo Lộc cho biết: Do triển khai
tốt phong trào nên hiệu quả thực
hiện các mặt công tác chuyên môn
luôn được Công an TP Bảo Lộc duy
trì và ngày càng nâng cao, tình hình
an ninh chính trị được đảm bảo,
không để xảy ra tình huống đột
xuất bất ngờ, trật tự an toàn xã hội
tiếp tục được giữ vững, phạm pháp
hình sự và tai nạn giao thông được
kéo giảm, công tác cải cách hành
chính đã giảm nhiều mẫu đơn...
Qua phong trào này, nhận thức và

hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ
không ngừng được cải thiện, nâng
cao, đảm bảo hiệu quả công tác,
tích cực phát huy những cách làm
mới, sáng tạo.
Cuộc vận động “Xây dựng phong
cách người công an nhân dân bản
lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu
sắc trong nhận thức và hành động
của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị,
đặc biệt là trong công tác lãnh đạo,
chỉ huy. Sau 1 năm thực hiện, việc
học tập, rèn luyện bản lĩnh, phong

cách của cán bộ, chiến sĩ trở nên tự
giác, thường xuyên hơn. Nhiều cán
bộ, chiến sĩ đã chủ động hơn trong
công việc, phục vụ có hiệu quả yêu
cầu công tác...
Tại hội nghị, các đại biểu còn tập
trung trao đổi về những tồn tại và đề
ra phương hướng khắc phục trong
thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn
yêu cầu công việc và quan trọng hơn
là xây dựng hình ảnh công an nhân
dân được dân quý, dân yêu, dân hỗ
trợ trong mọi nhiệm vụ.
TRỊNH CHU
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KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018:

Sẵn sàng công tác phối hợp
Sẵn sàng nhân lực
Đây là năm đầu tiên Trường Đại
học Yersin Đà Lạt trực tiếp tham
gia phối hợp với ngành Giáo dục
tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn - Phó
hiệu trưởng nhà trường cho rằng,
đây vừa là vinh dự nhưng cũng là
trách nhiệm lớn. Vì vậy, ngay khi
nhận được các văn bản chỉ đạo
của Bộ GDĐT và đề nghị phối
hợp của Sở GDĐT Lâm Đồng,
Ban giám hiệu đã yêu cầu tất cả
cán bộ, giáo viên tham gia phục
vụ kỳ thi. Trong đó, công tác tập
huấn cũng như chuẩn bị tinh thần
cho cán bộ, giáo viên tham gia
công tác thi được thực hiện kỹ
lưỡng. Đồng thời, nhà trường chỉ
đạo cho Đoàn Thanh niên tích cực
tham gia tiếp sức mùa thi để hỗ trợ
cho thí sinh dự thi. Với kế hoạch
vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ
suất ăn miễn phí, khoảng 1.000
suất ăn sẽ phục vụ cho thí sinh và
người nhà trong kỳ thi năm nay.
Ngoài ra, các tình nguyện viên sẽ
tham gia phân luồng giao thông,
chở thí sinh đến địa điểm thi cũng
như tổ chức các hoạt động nhằm
động viên thí sinh trước khi vào
phòng thi… “Kỳ thi này không
chỉ của riêng ngành Giáo dục mà
còn là của các trường đại học, cao
đẳng. Bởi kết quả kỳ thi sẽ phục
vụ công tác xét tuyển sinh cho các
trường nên nhà trường coi đây là
trách nhiệm của mình”, thầy Sơn

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 24-27/6. Ngoài sự chuẩn bị tích cực của Sở Giáo dục và đào
tạo (GDĐT) - cơ quan chủ trì, thì các đơn vị phối hợp cũng đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng hỗ trợ với
tinh thần “đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”.

Đoàn viên,
thanh niên
luôn là lực lượng
tiên phong
tiếp sức
cho thí sinh.
Ảnh: V.Hùng

nhấn mạnh.
Còn đối với Trường Đại học Đà
Lạt, theo Tiến sĩ Lê Hồng Phong
- Phó hiệu trưởng nhà trường, vì
đã có kinh nghiệm tổ chức các kỳ
tuyển sinh đại học và cũng làm
chủ trì cụm thi THPT quốc gia 2
năm 2015, 2016 nên trường sẵn
sàng huy động đội ngũ cán bộ,
giảng viên tham gia phục vụ kỳ thi.
Đồng thời, nhà trường bố trí một

máy quét chấm bài thi trắc nghiệm
phục vụ công tác dự phòng. Cũng
với kinh nghiệm tham gia tiếp sức
mùa thi nhiều năm, Đoàn Thanh
niên của trường đã lên kế hoạch hỗ
trợ tối đa cho thí sinh.
Kỳ thi THPT quốc gia năm nay,
có 4 trường đại học, cao đẳng sẽ
phối hợp cùng Sở GDĐT thực hiện.
Các trường sẽ huy động gần 800
cán bộ, giảng viên làm công tác thi

cùng hơn 1.300 cán bộ, giáo viên
thuộc ngành Giáo dục. Trong đó,
tỷ lệ cán bộ coi thi của Sở GDĐT
và các đơn vị phối hợp theo tỷ lệ
50:50 nhằm đảm bảo tính khách
quan cho kỳ thi.

Hỗ trợ tối đa cho thí sinh
Là lực lượng tiên phong trong
việc hỗ trợ thí sinh dự thi, Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng đã xây dựng

kế hoạch tiếp sức mùa thi trong
chương trình tình nguyện hè 2018.
Anh Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí
thư Tỉnh Đoàn cho biết, hiện các
tổ chức đoàn cơ sở cũng đã có các
phương án nhằm hỗ trợ tốt nhất
cho thí sinh. Với tinh thần nhiệt
huyết của tuổi trẻ, đội hình thanh
niên tình nguyện tiếp sức mùa thi sẽ
xây dựng nhiều mô hình phong phú
để tạo không khí thoải mái động
viên thí sinh tham gia dự thi. Tỉnh
Đoàn sẽ huy động khoảng 500 tình
nguyện viên là đoàn viên, thanh
niên, sinh viên thuộc Đoàn TNCS
HCM các cấp để hỗ trợ cho thí sinh
với thông điệp “Hãy tự tin - Chúng
tôi đi cùng bạn”.
Trong khi đó, các sở, ngành liên
quan cũng đã có kế hoạch cụ thể
sẵn sàng phối hợp để kỳ thi diễn ra
an toàn, nghiêm túc. Các điều kiện
đảm bảo an ninh trật tự, giao thông
đi lại, thông tin liên lạc, cung cấp
điện tại các địa điểm đặt Hội đồng
thi… được các đơn vị lên phương
án cụ thể. Đặc biệt, công tác chăm
sóc sức khỏe thí sinh và cán bộ,
giáo viên làm công tác thi, nhất
là việc đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm trên địa bàn tỉnh được
chú trọng.
Kỳ thi THPT quốc gia 2018
đang đến gần và nhận được sự
quan tâm, chung tay của toàn xã
hội. Tất cả với tinh thần “tiếp sức”
cho các thí sinh hoàn thành kỳ thi
quan trọng này.
VIỆT HÙNG

Cùng chia sẻ khó khăn
Bên cạnh công tác giảng dạy
thì việc dành sự quan tâm,
động viên những hoàn cảnh,
trường hợp gặp khó khăn của
học sinh cũng như đội ngũ
cán bộ, giáo viên là một trong
những ưu tiên hàng đầu của
thầy và trò Trường THPT Lộc
Phát (TP Bảo Lộc)…
Ấm lòng bữa cơm trưa
tại trường

Bữa cơm ấm nóng, thấm đượm
tình thầy trò được chính tay các
thầy cô giáo Trường THPT Lộc
Phát chế biến, gửi gắm vào đó sự
sẻ chia, đồng cảm dành cho những
hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất
cơm không nhiều,, chỉ vào khoảng
15.000 - 20.000 đồng nhưng đó là
món quà, niềm động viên tinh thần
không nhỏ dành cho các em.
Có mặt trong bữa ăn hôm ấy, mỗi
em một vẻ, ngại ngùng với người lạ.
Đa số các em nhà ở xa trường, ở lại
buổi trưa để chiều tiếp tục lên lớp.
Cậu học trò Nguyễn Văn Nam (lớp
11A1) hiện đang sống với mẹ khi ba
mất sớm. Mẹ đi làm thuê ở xa từ sáng
đến tối, Nam gần như phải tự xoay xở
với khoản tiền ít ỏi mỗi ngày. Nguyễn
Thị Linh Kiều (lớp 12A1) cũng thế.
Bố bị gãy tay, mẹ trở thành lao động
chính lo chuyện ăn uống, học hành

Bữa trưa tại trường của các em học sinh. Ảnh: H.Thắm

của Kiều cùng 2 em nhỏ.
Thầy Nguyễn Quý Long - Bí thư
Đoàn Trường THPT Lộc Phát cho
biết, trường có gần 20% các em học
sinh ở xa nên thông thường phải ở
lại trưa để học buổi chiều. Nhiều em
nhà khó khăn, thường sử dụng thức
ăn mang từ nhà đi vào buổi sáng
hoặc chỉ ăn qua loa ở quán xá, không
có người quản lý. Trước thực trạng
đó, Đoàn trường đã tổ chức “Bữa
cơm trưa miễn phí tại trường” nhằm
giúp đỡ các em. Không chỉ góp phần
đảm bảo sức khỏe cho học sinh mà
nhờ đó cũng quản lý được các em,
góp phần giáo dục ý thức và giảm
thiểu tình trạng chán học, lười học
và bỏ học trong một bộ phận học

sinh nhà trường.
“Mỗi ngày các em lên dọn cơm,
ăn cơm và tự phân công nhau rửa
chén, làm vệ sinh khu vực ăn uống.
Ăn xong, các em nghỉ lại phòng y
tế hoặc lên lớp ôn bài. Từ đó góp
phần giáo dục tính tự lập cho các
em”, thầy Long chia sẻ.
Kinh phí để duy trì bữa ăn cho các
em được Trường THPT Lộc Phát
trích từ nguồn kinh phí chăm sóc
sức khỏe học sinh và sự ủng hộ của
phụ huynh, các nhà hảo tâm. Của
ít lòng nhiều, người thì góp gạo,
người thêm bó rau, con cá…; tất
cả cùng chung tay cho những học
sinh khó khăn
Thầy Nguyễn Hoàng Chương -

Hiệu trưởng nhà trường cho biết
thêm, trong số 870 học sinh của
trường, ngoài học sinh của các
phường, xã ở Bảo Lộc thì còn nhiều
em ở các huyện Bảo Lâm, Di Linh...
theo học. Và hầu như trong lớp nào
cũng có những hoàn cảnh đặc biệt
cần sự động viên kịp thời từ phía nhà
trường. Chính sự quan tâm từ những
điều nhỏ nhất như miếng ăn, giấc
ngủ không chỉ tức thời giải quyết
khó khăn mà còn giúp các em gỡ
bỏ mặc cảm, chan hòa cùng các bạn.
“Với mô hình ăn trưa tại trường,
các em học được rất nhiều, học
cách sống cho người khác, sống tôn
trọng, quan tâm lẫn nhau. Học cách
trao yêu thương để nhận lại thương
yêu, lan tỏa tinh thần “Tương thân
tương ái, lá lành đùm lá rách”.
Chúng tôi tự hào rằng: Lộc Phát
không phải là trường giàu về cơ sở
vật chất, nhưng chúng tôi tự hào vì
trường chúng tôi giàu lòng nhân ái”,
thầy Chương khẳng định.

Cán bộ, giáo viên cùng nhau
“san sẻ”, “tương trợ”

Bên cạnh việc quan tâm đến học
sinh thì tìm hiểu, sâu sát cuộc sống
của giáo viên cũng là một trong
những ưu tiên hàng đầu của Ban
giám hiệu Trường THPT Lộc Phát.
Bởi theo Hiệu trưởng nhà trường,
khi không còn khó khăn thì thầy cô
cũng sẽ chuyên tâm, dành trọn tâm

huyết và tình cảm để công tác giảng
dạy được trọn vẹn hơn.
Cô Huỳnh Thị Kim Huệ - Phó
Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho
biết, với phương châm “của ít lòng
nhiều”, mọi sự giúp đỡ trong lúc khó
khăn dù không nặng về giá trị vật
chất nhưng cũng khiến người nhận
cảm thấy ấm lòng. Với đội ngũ cán
bộ, giáo viên hiện tại của trường,
Quỹ San sẻ và Tương trợ được thành
lập dựa trên sự đồng lòng của tất cả
mọi người.
Với Quỹ San sẻ. mỗi cán bộ, giáo
viên, nhân viên sẽ đóng góp 15.000
đồng để giúp đỡ những trường hợp
cần thiết, giải quyết những khó khăn
tức thời mà cán bộ, giáo viên đột
xuất gặp phải. Còn Quỹ Tương trợ
thì đã được duy trì nhiều năm nay,
mỗi người đóng góp khoảng 1 triệu
đồng làm quỹ để cho cán bộ, giáo
viên mượn không lãi suất trong vòng
3 tháng. Đã có 44 lượt giáo viên và
nhân viên được mượn tiền từ quỹ này
trong những lúc khó khăn. Bên cạnh
đó, công việc thăm hỏi cán bộ, giáo
viên, nhân viên của nhà trường trong
các dịp lễ, tết, ốm đau, hiếu, hỉ cũng
được đặc biệt quan tâm. Cán bộ, giáo
viên, nhân viên của nhà trường yên
tâm công tác, quyết tâm thực hiện tốt
nhiệm vụ, góp phần xây dựng nhà
trường đoàn kết, việc dạy và học đáp
ứng được yêu cầu đề ra.
HỒNG THẮM
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Giao Sở Tư pháp nghiên cứu
triển khai thực hiện chế định
Thừa phát lại
Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần
Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với các sở, ngành có
liên quan về việc triển khai thực hiện
chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng.
Buổi làm việc có sự tham gia của
lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài
chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Cục Thi hành án
dân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát
biểu của các thành phần tham dự cuộc
họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần
Ngọc Liêm chỉ đạo, giao Sở Tư pháp
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có
liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung,
hoàn chỉnh Đề án triển khai thực hiện
chế định Thừa phát lại giai đoạn 2018 2022 tại địa phương, với số lượng từ 4
đến 6 Văn phòng Thừa phát lại.
Trong đó, cần tập trung làm rõ nội
dung, các khái niệm liên quan, tính cấp
thiết triển khai thực hiện Đề án… Trên
cơ sở đó, xin ý kiến góp ý của Tòa án
nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự
tỉnh để hoàn chỉnh Đề án trình UBND
tỉnh xem xét, quyết định.

TỨ KIÊN

Tập huấn vệ sinh an toàn
thực phẩm tại Bảo Lộc
Vừa qua, Vụ Thị trường trong
nước, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ
thuật Thương mại và Sở Công thương
tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi tập
huấn vệ sinh an toàn thực phẩm tại
TP Bảo Lộc.
Buổi tập huấn đã cung cấp các quy
định pháp luật trong Luật An toàn thực
phẩm, các vấn đề về vệ sinh an toàn
thực phẩm, thương hiệu với vấn đề an
toàn thực phẩm, những quy định mới
trong quản lý Nhà nước về an toàn thực
phẩm đối với cơ sở kinh doanh thuộc
ngành Công thương...
Theo bà Lê Thu Hiền, Trưởng Phòng
Hạ tầng thương mại Vụ Thị trường
trong nước, những nội dung có trong
buổi tập huấn sẽ giúp các cán bộ quản lý
cũng như những người kinh doanh thực
phẩm tiếp cận rõ hơn, sâu hơn tầm quan
trọng của việc đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm; qua đó, cần tuân thủ những
quy định tại Luật An toàn thực phẩm,
nhất là vai trò trách nhiệm của Nhà
nước trong việc quản lý các biểu mẫu
hiện hành trong việc công bố sản phẩm,
đánh giá xác nhận thực phẩm đạt yêu
cầu khi tiếp cận thị trường.

T.ĐỒNG

Mòn mỏi chờ nước sinh hoạt
Thực trạng nước sinh hoạt
ở Gia Bắc
Năm 2000, cùng với một số thôn của các xã
Tam Bố, Bảo Thuận, 5 thôn trên địa bàn xã
Gia Bắc được Hiệp hội Lapel (Pháp) đầu tư hệ
thống nước sinh hoạt tự chảy. Mỗi thôn bình
quân có 4 điểm cấp nước sinh hoạt tập trung,
đảm bảo cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh
cho bà con ở những vùng còn nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, công trình này chỉ hoạt động được
3 năm thì ở một số thôn Đạ Hiồng, Hà Giang,
Ka Să bỗng dưng không có hoặc thiếu nước
và tình trạng này kéo dài đã nhiều năm nay.
Bà Ka Dụ ở thôn Đạ Hiồng cho biết: “Vì
không có nước sinh hoạt, nên gia đình tôi và
các hộ dân trong buôn đều trang bị nhiều can
nước loại 20 lít và thùng phi để trữ nước. Vì
tuổi đã cao, địa điểm cấp nước cũng khá xa,
tôi không thể tự mình đi lấy nước được, nên
hàng ngày đều cắt cử người nhà đi chở nước
để phục vụ sinh hoạt từ việc nấu ăn cho đến
giặt giũ và tắm rửa”.
Nguyên nhân của thực trạng thiếu nước
sinh hoạt ở một số thôn trên địa bàn xã Gia
Bắc là do trong khi thi công công trình đường
giao thông đã làm nghẹt đường ống dẫn nước.
Những năm gần đây, công trình nước sinh hoạt
tại địa phương được giao cho Trung tâm Nước
sạch và Vệ sinh Môi trường của tỉnh rồi giao
cho Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình
công cộng huyện Di Linh trực tiếp quản lý.
Để việc khai thác và sử dụng nguồn nước một
cách hiệu quả và tiết kiệm, đơn vị được giao
quản lý cũng đã tiến hành nâng cấp sửa chữa
như: thay một số đường ống, lắp đặt đồng hồ
nước đến tận nhà cho các hộ dân… nhưng
vẫn chưa có những giải pháp khắc phục tình
trạng thiếu nước sinh hoạt ở những thôn thật
sự khó khăn về nguồn nước một cách triệt để,
phục vụ đời sống của người dân địa phương
được tốt hơn.
Theo thống kê, ngoài thôn Nao Sẻ, Bồ Bê
và Ka Să vì đã có từ 50% - 100% hộ được lắp
đặt đồng hồ nước thì 184 hộ ở các thôn Đạ
Hiồng và Hà Giang chủ yếu sử dụng giếng
đào không đảm bảo vệ sinh.
Nhiều giếng đào không có nước
Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt, một
số hộ dân trên địa bàn xã đã đầu tư kinh phí
đào giếng lấy nước sinh hoạt nhưng do cấu
tạo địa chất ở khu vực này khá phức tạp, đào
sâu tới 12 - 13 m thường gặp đá bàn, một số
giếng có nước nhưng bị sạt lở; cũng có hộ dân
và các trường mẫu giáo, THCS khoan giếng
nhưng do nguồn nước bị nhiễm chì nên không
sử dụng được.
Đến tìm hiểu thực tế ở các thôn đang tâm
điểm bức xúc về nước sinh hoạt, chúng tôi
không khó để bắt gặp, chứng kiến cảnh người
dân nơi đây dùng xe gắn máy chở từ 2 - 3 can
nước loại 20 lít để đi lấy nước. Ngoài trang
bị can đựng nước, nhiều nhà còn trang bị từ
1 - 3 thùng phi bằng nhựa, tôn để dùng hứng

Gần 10 năm nay, đồng bào ở một số thôn, xã vùng sâu, vùng xa Gia Bắc, huyện Di
Linh gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy nước sinh hoạt. Để có nước sinh hoạt
hàng ngày, nhất là trong mùa khô hạn, nhiều hộ dân đã đầu tư nhiều giếng đào
nhưng cũng không có nước dẫn đến thiếu nước sinh hoạt và cuộc sống ngày càng
trở nên khó khăn.

Nhiều hộ dân trang bị thùng phi để chứa nước.

nước mưa và chứa nước sinh hoạt trong mùa
khô hạn.
Chị Ka Hiền ở thôn Đạ Hiồng phản ánh:
“Mình đi làm đã vất vả, cực khổ rồi chiều tối
về còn đi chở nước sinh hoạt, có khi phải ngồi
đợi tới 7 giờ tối mới lấy được nước, nên gặp
rất nhiều khó khăn. Tôi hy sinh một miếng đất
của gia đình để cho xây bể chứa nước cho bà
con sinh hoạt, thế nhưng nhiều năm nay vẫn
chưa thấy giọt nước nào”.
Cùng chung cảnh với chị Ka Hiền, gia đình
ông Hoàng Thắng ở cùng thôn cũng không
giấu được nỗi trăn trở lẫn sự bức xúc của mình,
bởi hàng ngày con trai ông phải ngủ dậy từ 4
giờ sáng để đi chở nước rồi mới đi làm, còn
những ngày ở nhà thì gia đình ông cũng như
một số hộ dân trong vùng đợi đến giữa trưa
hay chiều mới lấy được nước. “Hơn 7 năm về
trước, hệ thống nước sinh hoạt tự chảy được
phủ khắp thôn, nhưng chỉ hoạt động được
một thời gian ngắn. Hiện tại, chỉ có những
thôn ở đầu xã có đủ nước dùng. Để có nước
sinh hoạt, đến nay, gia đình tôi đã đầu tư gần
30 triệu đồng để đào 4 cái giếng nhưng không
may đều gặp đá bàn. Riêng giếng thứ 4, phải
đợi 1 tuần lễ mực nước mới lên cao được 30
cm. Gia đình tôi có 4 nhân khẩu, dùng tiết
kiệm thì bình quân phải có 200 lít/ngày mới
đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
của gia đình” - ông Hoàng Thắng ở thôn Đạ
Hiồng bức xúc.
Đến thôn Hà Giang, Ka Să nhìn chung tâm
lý của người dân nơi đây cũng mong mỏi có

được nguồn nước sinh hoạt chẳng những giúp
bà con vơi đi nỗi khó khăn, vất vả trong lao
động sản xuất, mà còn góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống của người dân. Nhưng một
số hộ dân nơi đây, hàng ngày vẫn phải đối
mặt với việc sử dụng nguồn nước không đảm
bảo chất lượng. Bà Ka Nha ở thôn Ka Să cho
hay: “Đào 3 giếng rồi nhưng đều gặp đá, mùa
mưa thì có thể hứng nước mưa mà dùng, chứ
mùa khô thế này thì phải làm sao đây? Hiện
tại, một số hộ dân ở khu vực này đều dùng
chung nước giếng ở gần đầu nguồn đập chứa
nước Hà Giang. Mùa mưa nước giếng bị ngập,
nước lũ từ các thôn ở đầu nguồn cuốn theo rác
thải, phân súc vật, có khi còn có cả thuốc bảo
vệ thực vật nữa. vì không có nước đành phải
chấp nhận dùng”.
Ông K’Vững - Chủ tịch UBND xã Gia Bắc
cho biết: “Nguyên nhân một số thôn không có
nước sinh hoạt là do trong quá trình thi công
đường giao thông, đá, cây đè lên bịt đường
ống dẫn nước. Những năm qua cũng có dự
án đầu tư nâng cấp nhưng chỉ thay thế một số
đường ống và lắp đặt đồng hồ nước và cũng
chỉ phục vụ cho 3 thôn.
Trước thực trạng trên, thời gian tới, chính
quyền địa phương tiếp tục kiến nghị cấp trên
nếu có chương trình dự án đầu tư cần quan
tâm bố trí nguồn vốn để nâng cấp từ đập đầu
nguồn, đường ống dẫn nước góp phần đáp ứng
nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân nhất
là các thôn đang gặp khó khăn về nguồn nước
NDONG BRỪM
như hiện nay”.

Khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung tại Đức Trọng

Lãnh đạo huyện Đức Trọng và lãnh đạo Tập đoàn Trường Thành làm lễ khởi công dự án.

Sáng 23/5, Công ty Cổ phần BCG Trường
Thành thuộc Tập đoàn Trường Thành Việt
Nam đã làm lễ khởi công Dự án nhà máy xử
lý chất thải rắn tập trung tại xã Phú Hội - Đức
Trọng.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tập
trung Đức Trọng có tổng diện tích 11,2 ha
nằm tại thôn Phú Bình, xã Phú Hội, Đức
Trọng. Tại đây Tập đoàn Trường Thành sẽ
đầu tư 268 tỷ đồng để xây dựng một nhà
máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ hiện
đại cho khu vực Đức Trọng và các vùng lân
cận với công suất xử lý 240 tấn rác thải/
ngày. Dự kiến đến tháng 3/2019, nhà máy

này sẽ hoàn tất và đưa vào sử dụng.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn
Trường Thành đề nghị huyện Đức Trọng nên
nâng cao năng lực thu gom rác thải trên địa
bàn huyện cũng như các địa phương lân cận
để phát huy được công suất khi nhà máy khi
đưa vào sử dụng.
Đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng cũng
cho biết, địa phương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ
để nhà máy nhanh chóng thi công các hạng
mục các công trình, sớm đưa nhà máy đi vào
hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường
chung của tỉnh và của địa phương.
V.TRỌNG

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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Xuất khẩu lao động - hướng đi mới
để giảm nghèo ở Đam Rông

N

ăm 2017, toàn huyện
Đam Rông có 75
lao động đăng ký đi
XKLĐ; trong đó có 54 lao động
đã xuất cảnh, bao gồm: 6 trường
hợp đi Nhật Bản, 1 trường hợp
đi Liên bang Nga, 1 trường hợp
đi Hàn Quốc, 3 trường hợp đi
Đài Loan và 43 trường hợp đi
Ả Rập Xê Út.

Việc xuất khẩu lao động
ở huyện Đam Rông trong
thời gian qua đã góp phần
tạo được nhiều công ăn
việc làm ổn định, góp
phần giảm nghèo bền
vững và tạo cơ hội để cho
nhiều lao động làm giàu;
đồng thời, thúc đẩy kinh
tế - xã hội phát triển, nâng
cao chất lượng nguồn
nhân lực tại địa phương.
Trao đổi về vấn đề này, ông
Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ
tịch UBND huyện Đam Rông
cho biết: “Xác định công tác
xuất khẩu lao động là một
trong những nhiệm vụ cơ bản
để góp phần vào công tác xóa
đói giảm nghèo, thời gian
qua huyện Đam Rông đã tăng
cường công tác tuyên truyền,
vận động, đặc biệt là vận
động và tư vấn cho số thanh
niên chưa có việc làm, không
có điều kiện học tiếp tại các
trường trung cấp, cao đẳng, đại
học để đi xuất khẩu lao động.
Mặt khác, chúng tôi chọn các
gương điển hình đi xuất khẩu
lao động có việc làm, thu nhập
ổn định và gửi tiền về cho gia
đình để nhân rộng cho những
lao động khác noi theo”.
Nhằm thực hiện Quyết định
71/2009/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ
trợ các huyện nghèo đẩy mạnh
xuất khẩu lao động góp phần
giảm nghèo bền vững giai đoạn
2009 - 2020”, huyện Đam Rông
xác định công tác đào tạo nghề
để xuất khẩu lao động là một
nhiệm vụ quan trọng nhằm
nâng cao chất lượng lao động
để hướng đến các thị trường

Hộ chăn nuôi được hỗ trợ
vắc xin tiêm phòng

Những năm gần đây, công tác xuất khẩu lao động được xác định là giải pháp có hiệu quả
trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở Lâm Đồng nói chung và
huyện Đam Rông nói riêng. Có được kết quả đó là nhờ sự chung tay vào cuộc của các cấp,
ngành địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động.

Căn cứ vào kinh phí đã được phê duyệt,
từ nay đến cuối năm 2018, hộ chăn nuôi
quy mô nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho gia
súc, gia cầm.
Theo đó, Sở Nông nghiệp & Phát triển
nông thôn Lâm Đồng hướng dẫn Trung
tâm Nông nghiệp cấp huyện tổ chức hỗ
trợ vắc xin cho các hộ tiêm phòng chăn
nuôi trâu, bò hỗn hợp sinh sản và lấy thịt
từ 50 con trở xuống, trong đó tính riêng
nuôi sinh sản, khai thác sữa có từ 10 con
trở xuống. Tương tự các hộ gia đình chăn
nuôi heo được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng
trong quy mô tổng cộng 100 con trở
xuống. Riêng trong thời điểm tiêm phòng
được hỗ trợ vắc xin cho hộ chăn nuôi từ
20 con heo sinh sản trở xuống. Ngoài ra,
hộ chăn nuôi gia cầm có từ 2.000 con trở
xuống tại thời điểm tiêm phòng cũng được
hỗ trợ vắc xin.
Được biết, trong cả năm 2018, toàn
tỉnh Lâm Đồng triển khai tiêm phòng cho
gia súc, gia cầm đạt khoảng 1,5 triệu liều
vắc xin.
VŨ VĂN

XKLĐ đang là hướng đi mới để giải quyết vấn đề việc làm, lao động nhàn rỗi tại huyện Đam Rông. Ảnh: Đ. T

lao động có yêu cầu cao. Bên
cạnh đó, công tác tuyên truyền,
vận động người dân cũng được
tăng cường thực hiện qua việc
giới thiệu chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước về xuất khẩu lao động;
đặc biệt là những ưu đãi trong
lĩnh vực xuất khẩu lao động đối
với vùng đồng bào dân tộc thiểu
số qua các phương tiện truyền
thông, pa nô, áp phích. Theo đó,
Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội huyện phối hợp với
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh,
các công ty xuất khẩu lao động,
UBND các xã trên địa bàn để
giới thiệu cho người dân về xuất
khẩu lao động. Qua đó, cung cấp
kiến thức cho người dân, đặc biệt
là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu
rõ hơn về công tác xuất khẩu lao
động để có những tính toán phù
hợp với điều kiện của bản thân
và gia đình.
Theo anh Trần Văn Dũng - Bí
thư Đoàn xã Đạ Tông, hiện nay
toàn xã có khoảng 1.300 người
độ tuổi từ 25 đến 35, trong đó
có 361 người là đoàn viên,
thanh niên. Năm 2017, toàn xã
có 21 người đi xuất khẩu lao

động tại thị trường Ả Rập Xê
Út; riêng trong quý I/2018, có
3 trường hợp cũng đi xuất khẩu
lao động tại thị trường này. Hầu
hết những người tham gia xuất
khẩu lao động tại các thị trường
trên đều có công ăn việc làm
ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu
công việc. Để phát huy những
kết quả này, thời gian tới, Đoàn
xã sẽ tăng cường phối hợp với
các cơ quan, ban, ngành, cấp
hội ở địa phương và các công ty
xuất khẩu lao động để vận động
trong lực lượng đoàn viên, thanh
niên, đặc biệt là các đoàn viên,
thanh niên chưa có công ăn việc
làm tại địa phương và phụ nữ
đồng bào DTTS tham gia xuất
khẩu lao động.
Có những tín hiệu đáng
mừng về công tác xuất khẩu
lao động trong năm 2017 và
những tháng đầu năm 2018,
nhưng theo một cán bộ Phòng
Lao động - Thương binh và
Xã hội huyện Đam Rông thì
hiện nay người lao động tại
địa phương vẫn có tâm lý sợ
rủi ro, bởi trước đây, một số
người đi xuất khẩu lao động
ở thị trường Malaysia khi trở

về với điều kiện làm việc, sinh
hoạt không ổn định, thu nhập
chưa cao, đã dẫn đến tâm lý e
ngại của người dân chuẩn bị
đi hay có ý định đi xuất khẩu
lao động. Các yếu tố gia đình,
phong tục tập quán cũng gây
ảnh hưởng không nhỏ đến tâm
lý của người trực tiếp đi xuất
khẩu lao động...
Ông Liêng Hót Ha Hai cho
biết thêm, thời gian tới, huyện
sẽ yêu cầu các UBND xã chọn
thôn làm điểm để hưởng ứng
phong trào đi xuất khẩu lao
động, thoát nghèo bền vững từ
xuất khẩu lao động để người dân
tin tưởng hơn vào chủ trương
đúng đắn này. Hy vọng rằng,
cùng với sự quan tâm của các
cấp, các ngành, sự nỗ lực của
người lao động, thời gian tới
công tác xuất khẩu lao động ở
huyện Đam Rông sẽ có nhiều
khởi sắc, góp phần giúp cho
người dân, đặc biệt là đồng bào
dân tộc thiểu số trong huyện
chưa có việc làm ổn định vượt
khó vươn lên, thực hiện có hiệu
quả công tác giảm nghèo nhanh
và bền vững.

liên quan và các UBND huyện,
thành phố để giải quyết một số
khó khăn, vướng mắc trong
thực hiện kế hoạch trồng rừng
thay thế năm 2018 nhằm đảm
bảo kịp thời vụ. Theo Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Phạm S, việc
triển khai thực hiện rà soát quỹ
đất, thẩm định hồ sơ/phương
án trồng rừng rất chậm và còn
lúng túng; nhiều đơn vị chủ
rừng chưa chuẩn bị đầy đủ cây

giống, quỹ đất để phục vụ trồng
rừng thay thế. Được biết, vào
ngày 10/5, mới chỉ có 9 đơn vị
đăng ký trồng thay thế, khoảng
200 ha, tương ứng 18% diện
tích phải trồng năm 2018. Vì
vậy, UBND tỉnh chỉ đạo các
sở, ngành liên quan, UBND các
huyện, thành phố và đơn vị chủ
rừng khẩn trương thực hiện các
nhiệm vụ cụ thể.

ĐỨC TÚ

Tiến độ công tác trồng rừng chậm
Thông tin từ Chi cục Kiểm
lâm, đến nay, công tác trồng
rừng trên địa bàn tỉnh cơ quan
này mới nhận được 12 hồ sơ
thiết kế trồng rừng năm 2018
với tổng diện tích 241,84 ha.
Trong đó, trồng rừng thay
thế có 6 hồ sơ với 121,26
ha (đã thẩm định được 2 hồ
sơ/64,36 ha); trồng rừng sau
giải tỏa 4 hồ sơ/65,77 ha;
trồng rừng sau khai thác trắng
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4 hồ sơ/114,36 ha (đã thẩm
định 1 hồ sơ/64,36 ha).
Theo kế hoạch trồng rừng
năm 2018 của tỉnh, tiến độ còn
chậm do các đơn vị chưa hoàn
chỉnh hồ sơ như yêu cầu. Chỉ
tiêu phát triển rừng năm 2017 là
một trong 2 chỉ tiêu kinh tế - xã
hội của tỉnh Lâm Đồng không
đạt được như đề ra. Vì vậy, năm
nay, trong tháng 5, UBND tỉnh
đã làm việc với lãnh đạo các sở

MINH ĐẠO

Kiên quyết không đầu tư lò đốt,
bãi chôn lấp chất thải rắn
ở thôn, xã
Thực hiện Văn bản số 3964 của Văn
phòng Chính phủ về quản lý chất thải
rắn (CTR) khu vực nông thôn, ngày
22/5/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ
đạo các huyện, thành phố kiên quyết
không chấp nhận đầu tư các lò đốt, bãi
chôn lấp quy mô cấp thôn, xã; khuyến
khích thành lập mới hoặc mở rộng phạm
vi hoạt động của các đơn vị dịch vụ
môi trường; huy động cộng đồng tham
gia quản lý CTR; phấn đấu đến tháng
12/2018 các xã hoặc các khu dân cư tập
trung có dịch vụ thu gom, vận chuyển,
xử lý CTR sinh hoạt, công bố rõ mức phí
vệ sinh đóng góp của dân, mức hỗ trợ
của nhà nước. Đồng thời tuyên truyền,
nâng cao nhận thức về quản lý CTR sinh
hoạt; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu
cơ để tái sử dụng; ưu tiên kinh phí tổ
chức thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo
vệ thực vật. Các sở, ngành liên quan và
địa phương rà soát, kiểm tra các điểm tập
kết, cơ sở xử lý CTR sinh hoạt…
M.ĐẠO

Di Linh tiếp tục hỗ trợ nông dân
phát triển sản xuất
Trong những năm vừa qua, huyện Di
Linh đã tích cực hỗ trợ nông dân phát
triển sản xuất nông nghiệp. Huyện đã
triển khai tốt việc trợ giá và hỗ trợ các
loại cây giống giúp nông dân, nhất là
những hộ nghèo, cận nghèo và bà con
dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Theo Trung tâm Nông nghiệp huyện,
chỉ tính từ đầu năm 2017 đến tháng
5/2018, huyện đã cung cấp cho nông dân
trên 60 ngàn cây giống và chồi giống
cao sản, bao gồm các giống cà phê, bơ,
mắc ca. Cùng với việc hỗ trợ cây giống,
huyện Di Linh đã tổ chức nhiều lớp tập
huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm
sóc; đồng thời, tăng cường kiểm tra các
cơ sở sản xuất và cung cấp các loại cây
giống trên địa bàn huyện.
XUÂN LONG
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Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Giao dịch
và Dịch vụ Khách hàng tại Lâm Đồng

Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối
hợp với các ban, ngành, UBND huyện, thành
phố tăng cường thực thi Luật Phòng chống
tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế
giới không thuốc lá.
Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) năm
2018, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn
chủ đề “Thuốc lá và bệnh tim mạch” nhằm
kêu gọi các quốc gia cần hành động kịp thời,
hiệu quả để giảm nguy cơ mắc và tử vong
do bệnh tim mạch liên quan đến sử dụng
thuốc lá. Theo thống kê của WHO, mỗi năm
thế giới có khoảng 7 triệu ca tử vong do các
bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó khoảng
900.000 ca tử vong do hút thuốc lá thụ động.
Sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên
nhân chính gây ra các bệnh tim mạch, trong
đó có bệnh nguy hiểm là đột quỵ - căn bệnh

đang gây tử vong hàng đầu trên thế giới và
tại Việt Nam.
Số trường hợp tử vong do các bệnh không
lây nhiễm tại Việt Nam chiếm 73% tổng số
ca tử vong do bệnh tật và thương tích mà
một trong những nguyên nhân là do tỉ lệ sử
dụng thuốc lá cao. Theo điều tra tình hình
sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành ở
Việt Nam năm 2015, số tiền người dân chi
phí mua thuốc lá là 31 ngàn tỷ đồng. Tổng
chi phí điều trị và tổn thất mất khả năng lao
động vì ốm đau và tử vong sớm bởi 5 nhóm
bệnh trong số 25 bệnh do sử dụng thuốc lá
gây ra là: ung thư phổi, ung thư đường tiêu
hóa - hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mãn
tính, nhồi máu cơ tim, đột quỵ là 23 ngàn
tỷ đồng/năm.
AN NHIÊN

Giải quyết 12 thủ tục về nông nghiệp theo chuẩn ISO
Ngày 22/5/2018, Công ty TNHH Bảo
hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam đã tổ
chức Lễ Khai trương Văn phòng Giao dịch
và Dịch vụ Khách hàng tại 386 Quốc lộ 20,
thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng. Đây là Văn phòng Kinh doanh
và Dịch vụ khách hàng theo mô hình mới
được triển khai tại Lâm Đồng với trang
thiết bị, tiện nghi hiện đại.
Văn phòng mới được thiết kế theo phong
cách hiện đại, màu sắc tươi sáng, sang
trọng, bố trí hợp lý giữa các khu vực, tạo

nên một không gian gần gũi, năng động,
tương tác thân thiện hơn, nhằm mang lại
những trải nghiệm khác biệt cho khách
hàng và góp phần củng cố chiến lược xây
dựng đội ngũ “Tư vấn Tài chính được tôn
trọng nhất”.
Tại Lễ khai trương, Sun Life Việt Nam
đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Lâm
Đồng trao tặng 10 suất học bổng “Sun
Life - Vì tương lai tươi sáng” cho các em
học sinh trên địa bàn nhằm hỗ trợ các em
học sinh có thêm động lực học tập tốt hơn.

Theo công bố Hệ thống quản lý chất
lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2008 vừa qua, UBND huyện
Bảo Lâm giải quyết 12 thủ tục hành chính
theo thẩm quyền về lĩnh vực nông nghiệp
trên địa bàn.
Trong đó gồm 8 thủ tục về phát triển
nông thôn: Xác nhận đăng ký đạt chuẩn
nông thôn mới; bố trí ổn định dân cư trong
huyện; trong tỉnh; thẩm định phê duyệt dự
án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương
trình 135 giai đoạn 3; thẩm định phê duyệt
dự án chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng,

vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch
thuộc Chương trình 30a; cấp mới, cấp đổi và
cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Còn lại 4 thủ tục quản lý chất lượng nông
sản là: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về
an toàn thực phẩm; cấp mới; cấp lại Giấy
Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất - kinh doanh
nông lâm thủy sản trước thời gian 6 tháng
hết hạn; hoặc vẫn còn thời hạn, nhưng bị
hư hỏng, thất lạc, có sự thay đổi, bổ sung
thông tin…
VĂN VIỆT

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Vừa qua, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc có tiếp nhận hồ sơ
nhận QSD đất của ông Nguyễn Văn Vỵ cùng với vợ bà Nguyễn Thị Lựu đối với thửa đất số
99+328+321+343, tờ bản đồ số 54 (K.206.IV), diện tích 9.328 m2 đất nông nghiệp, xã Lộc Châu
nay là xã Đại Lào (thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất số N 536720 + N 536719
do UBND thị xã Bảo Lộc cấp ngày 24/9/1999). Thửa đất này được ông Nguyễn Văn Vỵ cùng
với vợ bà Nguyễn Thị Lựu nhận sang nhượng của hộ ông Nguyễn Đức Viễn ngày 1/1/2004
bằng giấy tay (có giao GCN), tuy nhiên chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định.
Nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc thông báo: hộ ông Nguyễn Đức
Viễn đang ở đâu 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
xã Lộc Châu, nếu hộ ông Nguyễn Đức Viễn, các tổ chức, cá nhân không đến liên hệ cũng như
không có bất kỳ khiếu nại, phản ánh nào liên quan quyền lợi đối với các thửa đất đã nêu trên thì
chi nhánh sẽ tiến hành lập thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Vỵ cùng
với vợ bà Nguyễn Thị Lựu 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.

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!

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

