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Các địa phương thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo, Cao Đài
nhân Đại lễ Phật đản
* Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562,
sáng ngày 25/5, Thành ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN cùng các ban, ngành, đoàn thể
TP Bảo Lộc đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc
mừng các cơ sở Phật giáo, Cao Đài trên địa bàn
TP. Theo đó, các đồng chí lãnh đạo TP Bảo
Lộc đã đến thăm Chùa Phước Huệ (phường
B’Lao), Tịnh xá Ngọc Lâm (phường B’Lao),

Chùa Phước Thiện (phường B’Lao), Chùa Đại
Giác (xã Lộc Châu), Chùa Từ Lâm (Phường I),
Chùa Bát Nhã (xã Đam B’ri), Tu viện An Lạc
(phường Lộc Sơn), Chùa Lam Sơn (phường
Lộc Sơn), Chùa Phước Hạnh (xã Lộc Nga) và
họ Đạo Cao Đài (phường Lộc Sơn).
Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo
TP Bảo Lộc chúc mừng các đại đức, tăng, ni,

phật tử một Đại lễ Phật đản an lạc và bày tỏ
mong muốn các chức sắc, tín hữu Phật giáo
tiếp tục đồng hành cùng TP Bảo Lộc trong sự
nghiệp xây dựng, phát triển TP ngày càng giàu
đẹp và văn minh.
* Buổi sáng cùng ngày, huyện Đơn Dương
cũng đã tổ chức 4 đoàn đại biểu gồm các đồng
XEM TIẾP TRANG 2
chí lãnh đạo Huyện ủy,...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Ai cũng thấy siêng năng, trong sạch là tốt.
Điều đó không ai chối cãi được. Thế mà vì sao
vẫn không làm hay không làm được? Chẳng
những không làm được mà còn làm trái lại?
Đó là vì cái tâm mình không chính.
(BÀI NÓI TẠI LỚP CHỈNH ĐẢNG TRUNG ƯƠNG KHOÁ 2,
THÁNG 3/1953,)

Đưa khởi nghiệp thành “làn sóng” mạnh mẽ
Kỳ 1: Lựa chọn mới của người trẻ

Khi đảng viên là “đầu tàu”
trong phong trào xây dựng
NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh
Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu,
đô thị văn minh là một nhiệm vụ
hết sức quan trọng được Đảng
ủy, UBND thị trấn D’Ran (Đơn
Dương) xác định thực hiện. Để có
được những kết quả ban đầu trong
phong trào xây dựng nông thôn
mới như ngày hôm nay không thể
không nhắc tới vai trò “đầu tàu”
gương mẫu của đội ngũ cán bộ,
đảng viên ở thị trấn D’Ran.
TRANG 2

Cô giáo nhiều năm liền
đạt giáo viên dạy giỏi
TRANG 5

KINH TẾ

Hy vọng vườn bơ
Pinkerton
TRANG 3
Anh Vũ Huy Hoàng, huyện Đức Trọng (ngoài cùng bên trái), thanh niên ưu tú từng được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2015,
từng bỏ công việc ở ngân hàng để khởi nghiệp với hoa lan.

TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thực thi quản lý bảo vệ và phát triển rừng
từ Thông báo 191
Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016
của Văn phòng Chính phủ cụ thể Kết luận của
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị
“về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây
Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn
2016-2020”. Nhưng không ít cơ quan, đơn vị chỉ nghĩ
đây là “Thông báo” nên chưa hiểu tính chất, nội dung
quan trọng của Thủ tướng qua thông báo này.

TRANG 6

Kiểm soát đưa dư lượng thuốc bảo vệ
thực vật xuống 1%

Điều trị dự phòng bệnh dại
trong mùa cao điểm
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đam Rông với việc xóa bỏ các
phong tục tập quán lạc hậu
trong vùng đồng bào DTTS
TRANG 3

TRANG 7
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Trao Quyết định bổ nhiệm
Phó Giám đốc Đài PT-TH
Lâm Đồng

Khi đảng viên là “đầu tàu” trong phong trào
xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh
Xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, đô thị văn minh là một nhiệm vụ hết sức
quan trọng được Đảng ủy, UBND thị trấn D’Ran (Đơn Dương) xác định thực hiện.
Để có được những kết quả ban đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới như
ngày hôm nay không thể không nhắc tới vai trò “đầu tàu” gương mẫu của đội ngũ
cán bộ, đảng viên ở thị trấn D’Ran.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa
trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Hùng.

Ngày 25/5, tại Đài Phát thanh - Truyền
hình (PT-TH) Lâm Đồng đã diễn ra Lễ
công bố Quyết định của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm Phó
Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng đối với
ông Nguyễn Thanh Hùng. Đến dự và trao
Quyết định bổ nhiệm có ông Phan Văn
Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại buổi lễ, ông Trương Văn Hòa Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng thừa ủy
quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc
Quyết định điều động và bổ nhiệm ông
Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội
Nhà báo tỉnh đến giữ chức vụ Phó Giám
đốc Đài PT-TH Lâm Đồng kể từ ngày
1/6/2018, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Phát biểu chúc mừng tân Phó Giám
đốc Đài PT-TH Lâm Đồng, ông Phan
Văn Đa đã ghi nhận, đánh giá cao những
đóng góp của ông Nguyễn Thanh Hùng
cho sự nghiệp báo chí của địa phương,
đồng thời mong muốn trên cương vị mới,
ông Nguyễn Thanh Hùng sẽ tiếp tục phát
huy năng lực, trình độ, tinh thần trách
nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp của mình
để xây dựng Đài PT-TH Lâm Đồng ngày
càng phát triển.
Ông Nguyễn Thanh Hùng - tân Phó
Giám đốc Đài PT-TH Lâm Đồng đã cảm
ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời hứa sẽ
tiếp tục rèn luyện, phấn đấu học tập để
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết
trong cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà tỉnh và cơ quan giao phó. VĂN BÁU

LẠC DƯƠNG: Năm 2018, xét tuyển

120 viên chức vào các đơn vị
sự nghiệp công lập
UBND huyện Lạc Dương vừa ban
hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
UBND huyện bằng hình thức xét tuyển
năm 2018.
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 120 chỉ
tiêu, trong đó chỉ tiêu tuyển dụng vào
ngành Giáo dục và Đào tạo là 108 chỉ
tiêu (giáo viên mầm non 49, giáo viên
tiểu học 38, giáo viên THCS 20 và giáo
viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp 1)
và chỉ tiêu tuyển dụng đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc 12 chỉ tiêu (kiểm lâm
viên 6, diễn viên hạng IV 1, huấn luyện
viên hạng III 1, kỹ thuật viên bảo vệ thực
vật hạng III 1, kỹ sư xây dựng 1, biên
dịch viên 1 và kế toán viên cao đẳng 1).
Điều kiện dự tuyển là người có quốc
tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ
18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển;
có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng
chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù
hợp với vị trí việc làm; và đủ sức khỏe để
thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

TỨ KIÊN

Nhiều người dân ở thị trấn D’Ran đã tích cực hiến đất làm đường noi theo gương của các đảng viên. Ảnh: Đ.T

Đ

ể thị trấn D’Ran ngày càng hiện
đại với đầy đủ hệ thống hạ tầng
cơ sở, cuộc sống văn minh, hiện
đại…, thời gian qua, Đảng ủy,
UBND thị trấn D’Ran đã vào cuộc quyết
liệt, đồng bộ và nhận được sự phối hợp nhịp
nhàng, hiệu quả của người dân trong xây
dựng NTM. Theo đó, công tác tuyên truyền,
vận động được đẩy mạnh, góp phần nâng cao
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp nhân dân về ý nghĩa, nhiệm vụ, tầm quan
trọng của mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu,
đô thị văn minh. Trong không khí hối hả đó,
người dân của 16 tổ dân phố (TDP) trên địa
bàn đã góp công, góp của để xây dựng NTM
kiểu mẫu, đô thị văn minh.
Ông Hà Văn Hai, Phó Bí thư Đảng ủy thị
trấn D’Ran cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ
xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh,
thời gian qua, chúng tôi đã chú trọng đổi mới
công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng
lớp nhân dân; tăng cường sự phối kết hợp
giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn với
các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội - chính
trị trong công tác tuyên truyền, vận động.
Trong đó, điều bắt buộc là các đảng viên phải

tích cực hưởng ứng, nếu gặp việc khó khăn
thì phải đi đầu làm gương để người dân học
tập noi theo”.
Điều đáng nói và phải ghi nhận ở D’Ran
chính là công tác giải phóng mặt bằng trên
tinh thần tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất,
công trình trên đất của người dân để bàn
giao cho đơn vị thi công. Vướng mắc thời
gian đầu của thị trấn D’Ran cũng như các
địa phương khác khi người dân chưa thực
sự hiểu thấu chủ trương của Đảng và Nhà
nước đó chính là: Nhà nước đầu tư, người
dân hưởng lợi. Thế nhưng với việc bền bỉ
trong công tác tuyên truyền, giải thích theo
hướng “mưa dầm thấm lâu”, đến nay các
hộ dân đã nhận rõ, việc “đền bù” thỏa đáng
nhất cho người dân chính là người dân được
hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM.
Chính vì vậy, những hộ dân là đảng viên có
liên quan đã đứng “mũi chịu sào”, đi đầu
trong mọi hoạt động, họ chấp nhận hy sinh
một phần lợi ích của bản thân để vì lợi ích
của cộng đồng.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khu
dân cư của hai tổ dân phố Lạc Quảng và
Lạc Thiện từ trước đến nay chỉ vỏn vẹn là

Các địa phương thăm, chúc mừng...
... HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện đến thăm, tặng quà quý hòa
thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni đang trụ
trì ở các chùa trong toàn huyện cùng bà con
phật tử vui đón mùa Phật đản an lạc, vạn sự
cát tường.
Thể hiện tinh thần đạo pháp “Phật giáo luôn
luôn đồng hành cùng dân tộc, đạo pháp dân
tộc và chủ nghĩa xã hội”, trong những năm
qua, thực hiện cuộc vận động xây dựng khối
đại đoàn kết dân tộc, quý hòa thượng, thượng
tọa, đại đức và tăng, ni huyện Đơn Dương đã
tích cực tuyên truyền, vận động bà con phật tử
chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước; đồng thời, ra sức thi đua
lao động sản xuất để góp phần xây dựng quê
hương Đơn Dương ngày càng đổi mới. Đặc
biệt, bà con theo đạo phật trong huyện đã góp

phần tích cực trong phong trào xây dựng xã
nông thôn mới, huyện nông thôn mới.
Nhân dịp này, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND,
UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Đơn Dương còn thăm hỏi, tặng quà, chúc sức
khỏe quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức và
tăng, ni cùng bà con phật tử trong huyện mạnh
khỏe để tiếp tục phụng sự đạo pháp, xây dựng
đạo tràng ngày càng phát triển.
* Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch
2562, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng đã tổ
chức 4 đoàn đi thăm và chúc mừng các nhà
chức sắc tu hành các chùa và các cơ sở thờ tự
Phật giáo trên địa bàn huyện.
Các đoàn đã đến thăm Tịnh xá Ngọc Nam
(Hiệp An), Chùa Giác Minh, Chùa An Sơn,
Tịnh xá Ngọc Thạnh (Hiệp Thạnh); Phương

con đường đất với chiều rộng “khiêm tốn”,
có nơi 2 mét, nơi 3 mét, rộng hẹp khác nhau
đã biến con đường thành những nút thắt cổ
chai gây khó khăn trong việc lưu thông và
chuyên chở hàng hóa, nông sản của bà con.
Trước tình hình đó, các đảng viên ở thị trấn
D’Ran đã tích cực hiến đất, tài sản trên đất
để nhân dân noi theo. Cụ thể, đảng viên
Thái Văn Nhàn (Chi bộ Lạc Thiện) đã hiến
60 m² đất xây dựng và hằng ngày đi đến
các hộ dân trong tổ dân phố để vận động
người dân hiến đất; đảng viên Nguyễn Văn
Phú (Chi bộ Lạc Thiện) đã hiến 712 m² đất
mà trên đất có nhiều cây cối cho thu nhập
khá cao như bơ, chuối, hồng; hay, đảng viên
Đoàn Văn Báo (Chi bộ Lạc Thiện) đã vận
động gia đình mình hiến khoảng 386 m² đất
để phục vụ cho việc làm đường giao thông
nông thôn. Tiêu biểu, có đảng viên Nguyễn
Thị Minh Hiếu tuy không sinh hoạt tại Chi
bộ Lạc Thiện và Lạc Quảng nhưng có đất
tại khu vực này nên đã tình nguyện hiến hơn
45 m² để phục vụ lợi ích chung... Từ sự tiên
phong đi đầu của các đảng viên trên, thời
gian qua 46 hộ dân của hai tổ dân phố Lạc
Thiện và Lạc Quảng đã hiến tổng cộng trên
6.000 m² đất, trong đó có nhiều tài sản và
công trình có giá trị trên đất.
Ông Lê Văn Sang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam thị trấn D’Ran cho biết: Trong
công tác xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn
minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã
tăng cường vận động, từ đó đã tạo sự đồng
thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp
nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội để
thực hiện mục tiêu chung. Qua đó, đã phát
hiện nhiều tổ chức, cá nhân điển hình để nêu
gương, đồng thời kịp thời biểu dương, khen
thưởng nhiều đảng viên đã tiên phong đi đầu
trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh tại địa phương.
Phát huy những kết quả đạt được, trong
năm 2018, Đảng ủy, UBND thị trấn D’Ran
đã chọn tổ dân phố Lạc Quảng với mô hình
“Sáng - xanh - sạch - đẹp” để làm điểm xây
dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Theo
ông Hà Văn Hai, khi mới phát động đã được
nhân dân và đặc biệt là các đảng viên tại Chi
bộ Lạc Quảng hưởng ứng tích cực bằng việc
xây dựng đường hoa theo khuôn viên trước
nhà của mình.
Hy vọng, với sự đóng góp của các đảng
viên nói riêng và nhân dân trong thị trấn nói
chung, D’Ran sẽ sớm hoàn thiện các tiêu chí
xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn
minh, hiện đại.
ĐỨC TÚ

TIẾP TRANG 1

Liên Tịnh xứ, Ni sư Thích nữ Huệ Phúc, Vĩnh
Minh Tự Viện (xã Phú Hội); Chùa Hội Phước
(xã Tân Hội); Chùa Liên Hoa, Tịnh xá Viên
Quang, Chùa Pháp Quân (thị trấn Liên Nghĩa);
Chùa Hương Sơn (Ninh Gia); Chùa Vạn Phú
(xã Tà Năng); Chùa Vạn Thọ (Đà Loan) và
Chùa Vạn Phúc (Ninh Loan).
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Đức
Trọng đã gửi lời chúc mừng đến các vị chức
sắc, các nhà tu hành và các tăng, ni, phật tử
đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch vui tươi,
đầy ý nghĩa, an lành và hạnh phúc.
Đồng thời, mong muốn các tăng ni, phật tử
sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công
cuộc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đặc biệt vào khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.
T.CHU - N.THANH - N.MINH
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Kiểm soát đưa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật xuống 1%

A

n toàn thực phẩm
(ATTP) đang là vấn
đề bức xúc hiện nay,
được sự quan tâm của
của toàn xã hội, tình trạng mất
ATTP liên quan đến nông sản có
dư lượng thuốc BVTV. Bên cạnh
đó, hàm lượng kim loại nặng, phụ
gia bảo quản trong thực phẩm
đang tồn tại cũng gây ra tình trạng
lo lắng cho người tiêu dùng về
chất lượng thực phẩm. Cùng với
việc nước ta gia nhập Tổ chức
thương mại thế giới (WTO), tham
gia Hợp tác kinh tế xuyên Thái
Bình Dương (TPP) và mở rộng
thực hiện Hiệp định thương mại
tự do (FTA) với các nước trên thế
giới, Lâm Đồng có cơ hội để đẩy
mạnh xuất khẩu hàng hóa nông
sản nhưng cũng sẽ phải đối mặt
với các quy định khắt khe về vệ
sinh an toàn thực phẩm, quy định
về hàng rào kỹ thuật và nhất là
nông sản phẩm của các nước có
cơ hội nhập vào Việt Nam.
Trong các năm qua, ngành Nông
nghiệp Lâm Đồng đã có nhiều cố
gắng trong việc quản lý sản xuất,
kinh doanh thực phẩm nông lâm
sản và thủy sản an toàn từ nguồn
kinh phí từ Đề án VSATTP rau,
chè, thịt giai đoạn 2011-2015, Đề
án Nâng cao năng lực quản lý chất
lượng, ATTP nông lâm thủy sản
trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn
2013-2015, chương trình mục tiêu
quốc gia về ATTP.
Qua đó, đã tiến hành lấy mẫu
giám sát 13.693 sản phẩm vật tư
nông nghiệp và sản phẩm nông lâm
thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh để
phân tích các chỉ tiêu chất lượng,
chỉ tiêu về ATTP. Kết quả phân tích
có 13.133/13.693 mẫu đạt (chiếm

Lâm Đồng là tỉnh đứng đầu cả nước về kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên nông
sản. Tiếp tục kết quả đạt được này, năm 2018, Lâm Đồng phấn đấu giảm tỷ lệ mẫu vi phạm về dư
lượng thuốc BVTV xuống còn 1%.

Kiểm soát tốt dư lượng thuốc BVTV giúp nông sản của nông dân tiêu thụ tốt. Ảnh: H.Y

95,91%), 560/13.693 mẫu không
đạt (chiếm 4.089%). So sánh với
chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia
về ATTP, số mẫu thực phẩm an
toàn đảm bảo yêu cầu so với chiến
lược quốc gia qui định là số mẫu
không đạt dưới 6%. Tuy nhiên, các
chỉ tiêu vi sinh, phụ gia bảo quản
thực phẩm còn cao. Nguy cơ thực
phẩm không đảm bảo ATTP ảnh
hưởng tiêu cực đến sức khỏe con
người, chất lượng cuộc sống và an
sinh xã hội.
Bước sang năm 2016, 2017
là năm bản lề của việc quản lý

nghiêm ngặt dư lượng thuốc
BVTV nhằm đảm bảo ATTP, Chi
cục Trồng trọt và BVTV thực hiện
lấy mẫu giám sát 1.050 mẫu/1.050
lô hàng (1.577,35 tấn chè và rau
các loại). Kết quả 1.038/1.050
mẫu an toàn (chiếm 98,84%),
12/1.050 mẫu không an toàn
(chiếm 1,4%). Đối với những mẫu
không an toàn sẽ cho đơn vị biết
để tạm dừng lưu thông lô hàng
không an toàn trên và cử cán bộ
đến đơn vị và hộ nông dân liên
kết để hướng dẫn sử dụng thuốc
BVTV theo đúng nguyên tắc, sau

đó sẽ lấy mẫu phân tích định tính
dư lượng thuốc BVTV, nếu mẫu
đảm bảo chất lượng sẽ thông báo
cho đơn vị lưu thông lô hàng trên
thị trường. Nếu các doanh nghiệp,
cơ sở, tổ hợp tác, hộ nông dân sản
xuất, kinh doanh nông sản còn vi
phạm Chi cục sẽ xử phạt vi phạm
hành chính về ATTP.
Bà Nguyễn Thị Phương Loan Chi cục Phó Chi cục Trồng trọt và
BVTV cho biết, trong những năm
qua, công tác thanh tra, kiểm tra,
lấy mẫu giám sát chất lượng vật
tư nông nghiệp, ATTP, cấp giấy

chứng nhận đủ điều kiện ATTP
được đẩy mạnh, đã góp phần nâng
cao nhận thức của nhân dân, các
cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việc
xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn,
diện tích sản xuất theo VietGAP,
4C, UTZ, HACCP… được người
dân ngày càng tham gia tích cực.
Lâm Đồng là tỉnh có diện tích
sản xuất theo VietGAP đứng đầu
cả nước, vì vậy sản phẩm tiêu
thụ ngày càng tăng nhanh, nhất
là rau, củ quả. Nhìn chung công
tác quản lý bảo đảm chất lượng
ATTP có tiến bộ; một số nông sản,
thực phẩm chủ lực như rau, quả,
cà phê… cơ bản đáp ứng yêu cầu
ATTP. Điều kiện ATTP tại các cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
đã được cải thiện hơn. Ô nhiễm
hóa chất, vi sinh vật trong một số
sản phẩm tươi sống như rau, thịt,
thủy sản có chiều hướng giảm; số
cơ sở sử dụng chất cấm trong chăn
nuôi giảm nhanh chóng, số cơ sở
được cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện ATTP càng ngày càng tăng.
Việc liên kết tiêu thụ nông sản an
toàn với thành phố Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội…
đã mang lại kết quả tốt, nhiều sản
phẩm Lâm Đồng được tiêu thụ
rộng rãi trong cả nước, đã giúp
cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh
phát triển mạnh. Ngoài ra, Chi cục
cũng đã tổ chức 17 lớp tập huấn
cho 832 nông dân, cơ sở sản xuất
rau, quả, chè an toàn tại thành
phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Đơn
Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm về
tuyên truyền, phổ biến pháp luật
và chuyển giao quy trình sản xuất
nông nghiệp tốt, các quy chuẩn
kỹ thuật, sử dụng thuốc BVTV an
toàn, hiệu quả.
HOÀNG YÊN

Hy vọng vườn bơ Pinkerton

T

hăm vườn bơ của gia đình
anh Bùi Văn Chính, nhiều
nông dân rất ngạc nhiên
vì trên những gốc bơ khá to là vòm
bơ thấp, tán xõa rộng và chi chít
quả. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc,
vợ anh Chính cho hay, đây là vườn
bơ ghép được 2 năm của gia đình.
Chị cho biết: “Trước đây là vườn
bơ cao sản nhà tôi trồng năm 2003,
cây rất cao, cho trái năng suất tốt.
Nhưng năm 2016, khi biết đến
giống bơ Pinkerton, nhà tôi đã chặt
bỏ tán cũ, ghép chồi bơ giống mới.
Ghép trên cây khỏe nên năm 2017
chồi Pinkerton đã cho trái bói, năm
nay cho trái khá rộ”. Ngoài trên
chục cây bơ Pinkerton được ghép
trên cây bơ trưởng thành, anh chị
vừa xuống giống gần 7 ha bơ giống
mới này với mục tiêu cung cấp cho
thị trường những trái bơ chất lượng.
Chị Ngọc chia sẻ, ban đầu khi chặt
vườn bơ ghép cao sản để ghép chồi
bơ Pinkerton, mọi người xung quanh
rất ngạc nhiên vì vườn bơ của anh
chị cho trái đẹp và năng suất tốt. Khi
cây bơ Pinkerton cho trái, vỏ trái khá
sần sùi nên cũng không “bắt mắt”.
Tuy nhiên, chứng kiến quá trình sinh
trưởng của trái bơ Pinkerton, anh chị

Gắn bó với cây bơ, thường xuyên tiếp cận với những dòng bơ mới năng suất cao, gia đình anh Bùi
Văn Chính, Thôn 12, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm đã sống nhờ bơ gần 20 năm.

Chị Ngọc bên cây bơ Pinkerton. Ảnh: D.Q

càng thêm tin tưởng vào giống bơ
mới này. Chị Ngọc cho hay: “Gần
như cây bơ Pinkerton có trái quanh
năm, trên cây lúc nào cũng có trái
già, trái non, hái một đợt trái là cây
ra hoa liền. Đặc biệt nhất là trái già
rồi nhưng có thể đậu trên cành rất
lâu, tầm 2 tháng trái vẫn đẹp. Hái

xuống thì có thể bảo quản 2 tuần từ
khi chín, trái không dập nát, màu sắc
vàng ươm, vị đậm đà hơn bơ thường,
rất thơm và ngon”.
Anh Nguyễn Trung Thành, cán bộ
của Trung tâm Nghiên cứu chuyển
giao kỹ thuật cây công nghiệp và
cây ăn quả Lâm Đồng, người gắn

bó nhiều năm với cây bơ cho biết,
bơ Pinkerton được đánh giá có lợi
thế nhất trong những dòng bơ đang
được trồng tại Việt Nam. Cây bơ
Pinkerton có tán thấp, năng suất cây
trưởng thành từ 1,5-2 tạ/cây/vụ. Có
nguồn gốc từ Mỹ, bơ Pinkerton có
vỏ trái dầy, dễ bảo quản trong quá
trình vận chuyển. Điều quan trọng
là bơ Pinkerton có khả năng “đeo”
trái trên cây rất lâu, từ lúc ra hoa tới
khi chín có thể tới 10, 11 tháng. Anh
Thành nhận xét: “Điểm yếu của cây
bơ Việt Nam vẫn là rộ mùa, không
tiêu thụ kịp trái bơ chín sẽ hỏng rất
nhanh và do đó, giá bơ cũng không
ổn định. Bơ Pinkerton đáp ứng được
nhu cầu có bơ quanh năm, trên cây
lúc nào cũng có trái. Những nhà
vườn làm du lịch có thể trồng bơ
Pinkerton phục vụ du khách quanh
năm rất hiệu quả”. Viện Eakmat Tây
Nguyên hiện cũng đang nhân giống
và khuyến khích nông dân canh tác
giống bơ hiệu quả này. Anh Thành
cũng cho biết, ở khu vực Bảo Lâm,
Bảo Lộc, gia đình anh Bùi Văn

Chính là hộ tiên phong trồng bơ
Pinkerton với diện tích lớn và kỹ
thuật trồng rất tốt, chăm sóc cây bơ
theo hướng hữu cơ. Sau 2 vụ cho
trái, từ kinh nghiệm của anh Chính
cho thấy bơ Pinkerton thích hợp với
thổ nhưỡng Lâm Đồng.
Anh Bùi Văn Chính cho biết, cây
bơ Pinkerton dễ trồng, dễ chăm
sóc. Khi đã có cây con được ghép
từ gốc bơ thường và chồi Pinkerton
đạt chuẩn, anh chị đào hố 60 cm x
60 cm, bỏ xuống hỗn hợp phân vi
sinh và xuống giống. Bơ Pinkerton
chịu hạn tốt nên chỉ khi nào trời
không mưa quá lâu, tầm 1-2 tháng
mới cần tưới. Bơ chịu được dốc và
không ưa vùng đất ngập úng. Về
chất lượng trái thì rất ngon, vàng,
sáp, lượng dinh dưỡng cao nên đầu
ra không phải là chuyện cần lo. Anh
đang nhân giống để trồng tới gần 10
ha bơ Pinkerton với mục tiêu cung
cấp bơ quanh năm cho thị trường và
hướng tới xuất khẩu. Thay đổi hoàn
toàn một giống bơ mới, vợ chồng
anh chị Chính - Ngọc đang nuôi hy
vọng vào giống bơ Pinkerton với
mong mỏi nông dân có thêm một
giống bơ mới để làm giàu.
DIỆP QUỲNH

4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

THỨ HAI 28 - 5 - 2018

Đưa khởi nghiệp thành “làn sóng” mạnh mẽ
Phong trào khởi nghiệp đang được hình thành và dần lan tỏa trong nhiều tầng lớp, đặc biệt là thanh niên. Trong đó, Lâm Đồng
được chọn là một trong những địa phương cần có giải pháp để đi đầu trong phong trào khởi nghiệp. Địa phương Nam Tây
Nguyên đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các thanh niên, sinh viên - lực lượng hừng hực sức trẻ, giàu trí tuệ để khởi nghiệp.
Tuy nhiên, thực tế số ý tưởng khởi nghiệp được triển khai thành công không nhiều và chỉ tập trung phần lớn ở thành phố Đà Lạt.
Từ đó đặt ra câu hỏi: lực lượng thanh niên có gì và thiếu gì trong quá trình khởi nghiệp, phải làm sao để phong trào khởi nghiệp
được lan tỏa từ thành phố đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa một cách có hiệu quả?

Kỳ 1: Lựa chọn mới của người trẻ
Xuất phát từ đam mê
Chưa bao giờ cụm từ “khởi nghiệp”
lại được thanh niên, sinh viên (SV)
nhắc nhiều như trong 1-2 năm trở lại
đây, nhất là từ khi năm 2016 được
chọn là Năm Quốc gia khởi nghiệp
và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh phát động chương trình “Hỗ
trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn
2016 - 2021. Không còn đóng khung
trong suy nghĩ sau khi tốt nghiệp đại
học xong cần nhanh chóng tìm một
công việc ổn định, nhiều bạn trẻ đang
lựa chọn con đường khẳng định giá
trị của bản thân thông qua những đam
mê của mình. Ở Lâm Đồng, không
khó để tìm được những câu chuyện
như thế.
Nguyễn Đức Toàn (sinh năm
1996) - cựu sinh viên Khoa Vật lý
Trường Đại học Đà Lạt vừa từ chối
một cơ hội làm việc ở TP Hồ Chí
Minh với mức lương khởi điểm
không hề nhỏ đối với một sinh viên
mới ra trường. Với dự án Smart
Controlle vừa đoạt giải nhất Cuộc thi
“Ý tưởng đổi mới sáng tạo và khởi
nghiệp” năm 2017 do Trung tâm
Hỗ trợ khởi nghiệp Trường Đại học
Đà Lạt tổ chức, Toàn vẫn đang từng
ngày hoàn thiện sản phẩm và đợi cơ
hội đưa ra thị trường. Theo đuổi giấc
mơ KN từ những ngày còn là sinh
viên năm thứ 2, cho đến giờ, mặc
dù gặp nhiều khó khăn và biết được
con đường mình đi còn lắm gian nan,
chàng tân cử nhân vẫn quyết lựa chọn
việc KN để toàn tâm toàn ý theo đuổi
niềm đam mê kỹ thuật của mình, thay
vì làm việc cho các công ty.
Hay câu chuyện KN của Lê
Nguyễn Phúc Đăng (sinh năm
1989) với điểm du lịch Vườn bí
khổng lồ - Giant Pumpkin Garden
(50 Hồ Xuân Hương, Phường 12
TP Đà Lạt) lại xuất phát từ niềm
đam mê với nông nghiệp và du
lịch. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp
ngành Tài chính ngân hàng tại TP
Hồ Chí Minh, từ bỏ hết các cơ hội
việc làm ở thành phố sôi động bậc
nhất nước, Đăng trở về Đà Lạt và bắt
tay vào việc thay đổi diện mạo của
vườn rau gia đình, biến thành điểm
du lịch canh nông với nhiều loại
cây trồng mới lạ và quy hoạch đẹp
mắt. Đi học cách thức của người ta
rồi về làm chủ cho chính mình, làm
chủ về thời gian, về tài chính và cả
bản thân - đó là điều mà Đăng nhận
được sau một thời gian KN.
Theo anh Hồ Ngọc Phong Hải,
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, hiện tại,
nhiều bạn trẻ đã bắt đầu hình thành
suy nghĩ phải “làm gì đó” để chủ
động hơn trong cuộc sống của mình.
Thanh niên Lâm Đồng có nhiều điều
kiện thuận lợi để khởi nghiệp: Thứ
nhất là môi trường nông nghiệp, du
lịch. Bản thân thanh niên sinh ra và

Ở TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, việc một bạn trẻ từ bỏ một công việc ổn định để
dấn thân vào con đường khởi nghiệp (KN) đã không còn là chuyện hiếm. Bên cạnh đó, các Vườn ươm
KN, cuộc thi ý tưởng KN xuất hiện ngày càng nhiều càng cổ vũ tinh thần sáng tạo, KN trong giới trẻ.
Vậy thanh niên Lâm Đồng đang có những thuận lợi, cơ hội gì khi KN?

Ông Trương Văn Đức

Tổ phó Tổ hỗ trợ khởi nghiệp
tỉnh Lâm Đồng

“Thanh niên có nhiều lợi thế để
KN vì họ trẻ, nhạy bén, dám mạo
hiểm và có khát vọng. Dù là sinh
viên hay lao động phổ thông thì đều
có khát vọng, hiểu biết càng cao thì
khát vọng càng lớn. Tuy nhiên, từ ý
tưởng đi vào hiện thực bao giờ cũng
cần nhiều hơn thế. Chính vì vậy mà
nói rằng thanh niên còn thiếu rất
nhiều cũng đúng”.

Các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp chính là nơi để các bạn sinh viên có điều kiện phát huy sức sáng tạo của mình.

lớn lên ở đây đã hiểu rõ tiềm năng
của mảnh đất này nên có thể áp dụng
vào KN du lịch, dịch vụ. Bên cạnh
đó, từ những ưu thế là nguồn đất
đai sẵn có của gia đình và thế mạnh
của mỗi địa phương tạo nên các điều
kiện thuận lợi để thanh niên nông
thôn KN với nông nghiệp.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo
tỉnh Lâm Đồng vào tháng 6/2016,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã chỉ đạo: “Lâm Đồng phải
phấn đấu là một trong những địa
phương đi đầu trong khởi nghiệp,
phấn đấu tăng nhanh số doanh
nghiệp ít nhất gấp hai lần hiện nay”.
Vì vậy, Lâm Đồng đã xác định
mục tiêu đến năm 2020 có khoảng
10.000 doanh nghiệp hoạt động và
để thực hiện mục tiêu này, hàng năm
địa phương phải có gần 1.000 doanh
nghiệp đăng ký kinh doanh. Trong
khi đó, trong số khoảng 800 doanh
nghiệp mới thành lập hàng năm như
hiện nay, có từ 30 - 40 doanh nghiệp
được thành lập theo hình thức KN từ
các vườn ươm KN của các trường
đại học, cao đẳng và từ sự khuyến
khích, động viên của các đoàn thể,
Hiệp hội doanh nghiệp.

Khởi sắc từ các cuộc thi
Sự chuyển biến rõ nét của phong
trào KN tại Lâm Đồng được thể hiện
không chỉ ở việc các cuộc thi về ý
tưởng khởi nghiệp được tổ chức
ngày càng nhiều, mà còn thể hiện ở
số lượng các dự án tham gia và mức
độ độc đáo của các ý tưởng.
Là lần đầu tiên được tổ chức, cuộc
thi “Mô hình và ý tưởng khởi nghiệp
trong thanh niên” năm 2017 do Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng phát động đã nhận
được 36 ý tưởng KN, mô hình KN
của ĐVTN, học sinh, sinh viên từ các
cơ sở đoàn gửi về tham dự. Các bài
dự thi đều được thể hiện sống động

Thầy Nguyễn
Thanh Sơn

Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH Yersin Đà Lạt

“So với thanh niên, SV có
nhiều thuận lợi trong quá trình
KN, bởi các bạn có học thức, có
trình độ, có nhiều kỹ năng và có
sự đồng hành của các thầy cô và
nhà trường. Tuy nhiên, khi bắt tay
vào thực hiện thì kinh nghiệm và
kỹ năng thực tiễn của các bạn SV
khó có thể sánh bằng thanh niên.
Nghị lực, quyết tâm của các bạn
SV cũng không lớn nên dễ bị nản
trước những khó khăn”.
Anh Vũ Huy Hoàng, huyện Đức Trọng (ngoài cùng bên trái),
thanh niên ưu tú từng được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2015,
từng bỏ công việc ở ngân hàng để khởi nghiệp với hoa lan.

bằng đĩa DVD, video clip về các
mô hình đã triển khai có hiệu quả,
đặc biệt là thanh niên nông thôn KN
bằng các mô hình phát triển trồng
trọt, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh
tế cao, nhiều ý tưởng khởi nghiệp có
giá trị ứng dụng thực tiễn cao.
Là một trong những đơn vị đi
tiên phong trong việc khuyến khích
phong trào KN trong SV, Trường
Đại học Yersin Đà Lạt đã có nhiều
năm liền tổ chức Cuộc thi “Khởi
nghiệp kinh doanh” và “Ý tưởng
khởi nghiệp”. Sau 5 kỳ tổ chức,
Cuộc thi “Khởi nghiệp kinh doanh
Pernod Ricard” đã giúp cho 29 dự
án của SV được thực hiện và bước
đầu đạt được những thành công nhất
định, tạo cơ hội để nhiều SV mạnh
dạn thể hiện ý tưởng và biến những
sáng tạo của mình thành sự thật. Có
nhiều bạn SV, cựu SV đã được “tiếp
sức” và thành công trên con đường
khởi nghiệp của bản thân.
Theo thầy Phan Tuấn Anh - Bí
thư Đoàn Trường Đại học Đà Lạt,
không phải đến bây giờ SV mới nghĩ

đến chuyện KN và Trường Đại học
Đà Lạt mới nghĩ đến chuyện hỗ trợ
KN, mà từ 6 năm nay, trường đã tổ
chức các cuộc thi về ý tưởng khởi
nghiệp. Cuối tháng 3/2018, Cuộc thi
“Ý tưởng đổi mới sáng tạo và khởi
nghiệp” do Trung tâm Hỗ trợ khởi
nghiệp Trường Đại học Đà Lạt đã
bước vào vòng chung kết sau 1 năm
phát động, thu hút 27 nhóm tham
gia bao gồm sinh viên Đại học Đà
Lạt và các bạn trẻ đang kinh doanh
ở Lâm Đồng với những ý tưởng đổi
mới, sáng tạo và có tính khả thi cao,
phù hợp với xu thế hiện tại như: dự
án về du lịch Unique Dalat, dự án về
chăn nuôi sạch Koho, dự án về công
nghệ tự động hóa Smart Controlle,
giải pháp máy lọc nước biển cho
ngư dân...
Từ những cuộc thi này, các dự án,
ý tưởng khởi nghiệp có cơ hội để
“nảy mầm”; thanh niên, SV có môi
trường để thể hiện bản thân. “Sự
năng động, sáng tạo của tuổi trẻ qua
những mô hình, ý tưởng KN tại cuộc
thi sẽ không chỉ dừng lại mà là khởi

Thầy Phan
Tuấn Anh

Bí thư Đoàn
Trường ĐH Đà Lạt

“SV nói riêng và thanh niên nói
chung là những người “vô sản”
nhưng bay bổng, mơ mộng nhất.
Họ có thể nghĩ đến những ý tưởng
mà người khác không dám nghĩ tới.
Sự sáng tạo của các bạn không bị
giới hạn ở mức an toàn, cộng với
kiến thức về khoa học kỹ thuật và
sự năng động của thế hệ trẻ có thể
mang lại những sự đột phá. Điều
quan trọng là cần tạo môi trường
và cơ hội để các bạn có thể thể hiện
khả năng và bản thân mình”.

nguồn cho những mô hình áp dụng
thực tiễn, lan tỏa sâu rộng trong giới
trẻ, chung tay xây dựng quê hương”
- chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã khẳng định
như vậy tại lễ trao giải Cuộc thi “Mô
hình và ý tưởng khởi nghiệp trong
thanh niên” năm 2017.
VIỆT QUỲNH
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Cô giáo nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi
Hơn 14 năm đứng lớp, cô giáo
Lê Thị Phương Tuyền (giáo viên
môn Ngữ văn, Trường THCS Lê
Hồng Phong, Đức Trọng) đã có
nhiều năm liền đạt giáo viên
dạy giỏi cấp trường, huyện và
luôn nỗ lực đem những kiến
thức, kinh nghiệm mà mình có
được truyền dạy cho các thế hệ
học trò.

N

ghề giáo vốn là nghề đặc
biệt, bởi công cụ lao động
của nghề chủ yếu là toàn
bộ trí tuệ, nhân cách của người thầy,
để tạo ra những “sản phẩm” đặc biệt
- đó là những con người có ý thức,
biết vận dụng tri thức, kỹ năng và
bắt nhịp với thời đại, biết độc lập, tự
chủ. Ý thức được điều đó, trong quá
trình công tác của mình, bản thân tôi
luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao” - cô giáo
Phương Tuyền mở đầu câu chuyện.
Với thâm niên 14 năm đứng trên
bục giảng, cô giáo sinh năm 1983,
vốn đam mê và học giỏi môn Ngữ
văn từ nhỏ này cũng đã trải qua

“

Cô giáo Lê Thị Phương Tuyền.

nhiều môi trường sư phạm khác
nhau, từ Trường vùng xa THCS
Ninh Loan, Trường THCS Sơn
Trung (Phú Hội) và 3 năm trở lại
đây, cô về công tác tại trường THCS
Lê Hồng Phong. Nhưng dù có dạy ở
đâu, thì với nghề dạy học mà mình
đã chọn, cô giáo Tuyền cũng không
ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức,
thường xuyên học tập chuyên môn
nghiệp vụ để hoàn thiện bản thân và
nâng cao tay nghề.
Cũng chính vì vậy, Tuyền luôn
cố gắng tự học tập, rèn luyện thông

qua các hoạt động như: Dự giờ thao
giảng, chuyên đề của tổ, của các đồng
nghiệp trong và ngoài nhà trường
để học hỏi kinh nghiệm. Cùng đó,
cô giáo Phương Tuyền cũng tham
gia các cuộc thi giáo viên giỏi cấp
trường, cấp huyện, nghiệp vụ sư
phạm cấp huyện, tỉnh, ứng dụng
công nghệ thông tin vào dạy học...
Qua đó, cô giáo Tuyền cũng đã đạt
được một số thành tích như: Nhiều
năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy
giỏi cấp trường, cấp huyện, nghiệp
vụ sư phạm trẻ cấp tỉnh; 7 năm liền
được công nhận chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở, riêng năm học 2016-2017
được công nhận danh hiệu chiến sĩ
thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, năm học
2014-2015 và năm học 2017-2018,
Tuyền vinh dự được nhận bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
cho những đóng góp của mình với
ngành giáo dục.
“Cùng với sự phát triển của xã hội,
mỗi giáo viên chúng tôi đều phải ra
sức học tập để đáp ứng những yêu
cầu ngày càng cao trong giáo dục.
Và, việc ứng dụng công nghệ thông
tin vào dạy học là một hình thức cải
tiến phương pháp dạy học, làm tăng
hứng thú học tập cho học sinh, giúp

các em hứng thú, tích cực hơn trong
học tập” - cô giáo Tuyền chia sẻ. Và,
cũng chính hiểu rõ điều này nên trong
thời gian đứng lớp, cô Tuyền đã chú
ý đưa công nghệ thông tin thường
xuyên vào các tiết dạy của mình, tăng
cường việc soạn giảng bằng các phần
mềm hỗ trợ. Các tiết dạy trong cuộc
thi “Ứng dụng công nghệ thông tin”
của cô giáo Tuyền được xếp loại tốt
và đoạt giải cao. Ngoài ra, cô giáo
Tuyền còn tìm tòi sáng tạo một số
bài giảng Elearning để phục vụ tốt
hơn nữa cho công tác giáo dục. Năm
học 2014-2015, sản phẩm bài giảng
điện tử của cô giáo Tuyền đoạt giải
nhì trong Hội thi “Ứng dụng công
nghệ thông tin vào dạy học cấp tỉnh”,
năm học 2016-2017đoạt giải nhì cấp
huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh và
được tham gia dự thi cấp quốc gia,
được Giám đốc Sở Giáo dục - Đào
tạo tặng giấy khen trong phong trào
thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Trong công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi, cùng với anh chị em đồng
nghiệp, cô giáo Tuyền đã có những
tìm tòi, đầu tư để nâng cao chất lượng
học sinh mũi nhọn. Từ nỗ lực của cô
và trò, công tác bồi dưỡng học sinh

giỏi của cô giáo Tuyền trong thời
gian qua cũng đạt được một số kết
quả như: Năm học 2016-2017, có 3
học sinh đoạt giải khuyến khích, 1
học sinh đoạt giải nhì môn Văn cấp
huyện, 1 học sinh đoạt giải ba môn
Văn cấp huyện; năm học 2017-2018,
có 1 học sinh đoạt giải khuyến khích,
3 học sinh đoạt giải ba và 1 học sinh
đoạt giải nhì môn Văn cấp huyện; 1
học sinh đoạt giải nhì và 2 học sinh
đoạt giải khuyến khích cấp tỉnh. “Để
có được những kết quả trên, tôi đã
nhận được sự giúp đỡ, động viên rất
nhiều từ đồng nghiệp suốt thời gian
qua. Và những kết quả mà các em học
sinh đạt được chính là động lực để tôi
phấn đấu nhiều hơn nữa trong công
tác giảng dạy” - cô Tuyền cho biết.
Nói thêm về cô giáo Tuyền, thầy
Võ Văn Huy - Hiệu trưởng Trường
THCS Lê Hồng Phong cho biết: “Cô
giáo Tuyền là một giáo viên có năng
lực chuyên môn, luôn tự học hỏi và
hoàn thiện bản thân; luôn biết vận
dụng điểm mới trong giáo dục, tiên
phong đi đầu trong phong trào dạy
và học của nhà trường, xứng đáng
là tấm gương để các giáo viên trong
trường học tập và noi theo”.
NHẬT MINH

Điều trị dự phòng bệnh dại trong mùa cao điểm

T

heo thống kê, giai đoạn
2011-2016, trung bình mỗi
năm cả nước có 92 ca tử
vong và khoảng 400.000
người bị chó cắn phải đi điều trị dự
phòng, thiệt hại trực tiếp hàng năm
trên 800 tỷ đồng. Bộ Y tế ghi nhận
năm 2017 có 74 ca chết do bệnh dại
tại 34 tỉnh, thành phố, các ca bệnh
phát sinh nhiều vào thời gian tháng
3 đến tháng 8 và có 500.714 người
phải đi điều trị dự phòng, tăng 21%
so với năm 2016. Trong 3 tháng
đầu năm 2018, có 16 trường hợp tử
vong do bệnh dại tại 12 tỉnh, thành
phố, trong đó cao nhất là tỉnh Kon
Tum với 4 ca.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã có công điện khẩn về việc
tăng cường các biện pháp chủ động
phòng chống bệnh dại năm 2018,
phát động tháng cao điểm phòng
chống bệnh dại từ ngày 15/4 đến hết
tháng 5 với nội dung trọng tâm là
quản lý đàn chó nuôi và tiêm phòng
triệt để vắc xin dại cho đàn chó.
Đồng thời, năm 2018, Bộ Y tế đề ra
mục tiêu giảm 15% - 20% số người
tử vong do bệnh dại so với số tử vong
trung bình của giai đoạn 2011-2016;
giảm 15% - 20% số tỉnh có nguy cơ
cao về bệnh dại trên người so với giai
đoạn 2011-2016. Hiện có 16 tỉnh có
nguy cơ cao về bệnh dại (là tỉnh trong
1 năm có từ 5 người bị tử vong do
bệnh dại trở lên).
Những tháng đầu năm 2018, Bộ
Y tế ghi nhận trên thực tế nhiều
địa phương xảy ra tình trạng thiếu
vắc xin phòng chống bệnh dại, cao
điểm trong tháng 4, do nhu cầu tiêm
chủng của người dân đối với vắc xin
này gia tăng khoảng 20% so với các
năm trước đó. Bộ Y tế đã họp khẩn
về vắc xin dại vào giữa tháng 5 vừa
qua, các công ty nhập khẩu, cung

Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do vi rút dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người chủ
yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh. Ở Việt Nam, chó chiếm trên 96%, mèo chỉ chiếm 3% - 4%
là nguồn lây bệnh dại. Cao điểm từ tháng 4 đến tháng 8 là mùa bệnh dại rất nguy hiểm, bởi 100%
trường hợp mắc bệnh dại tử vong, vì vậy, việc điều trị phòng ngừa bệnh dại hết sức quan trọng.
ứng cho biết, khả năng cung ứng
vắc xin phòng dại trong năm 2018
cho thị trường Việt Nam các loại vắc
xin dại Veorab, Abhayrab và Indirab
là 2.193.000 liều, cao gấp 149% so
với tổng số lượng vắc xin phòng dại
đã nhập khẩu trong năm 2017 và
tăng 169% so với số lượng vắc xin
phòng dại sử dụng trung bình mỗi
năm; riêng trong tháng 5/2018 sẽ có
273.000 liều vắc xin phòng bệnh dại.
BSCKI Đặng Văn Minh - Phụ
trách Phòng khám, tư vấn và điều trị
dự phòng - Trung tâm Y tế (TTYT)
dự phòng Lâm Đồng cho biết:
Hiện tại vắc xin dại thiếu cục bộ ở
một số địa phương trong tỉnh như:
Cát Tiên, Đức Trọng, Lâm Hà, Di
Linh, Đơn Dương nên bệnh nhân
phải lên Phòng tiêm chủng vắc xin
Safpo 35 Lâm Đồng (của TTYT dự
phòng tỉnh) để tiêm bổ sung những
mũi còn thiếu. Tình hình thiếu vắc
xin xảy ra từ đầu tháng 4/2018, do
nguồn vắc xin cung ứng không đủ
nên có khoảng hơn 50 người dân các
huyện lên Phòng tiêm chủng Safpo
25 Lâm Đồng để tiêm vắc xin phòng
dại. Hiện tại, Phòng tiêm chủng này
có lượng vắc xin ổn định do nằm
trong hệ thống Safpo của AMV
Group cung ứng đầy đủ. Vắc xin
phòng dại phổ biến được sử dụng
tại Phòng tiêm chủng Safpo 35 Lâm
Đồng là vắc xin Abhayrab của Ấn
Độ, có giá 210.000 đồng/mũi tiêm.
Tại Phòng tiêm Safpo 35 Lâm
Đồng, trong năm 2017 có 5.028
người đến tiêm vắc xin phòng dại. Số
người tiêm vắc xin phòng bệnh dại

BSCKI Đặng Văn Minh - Phụ trách Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng - TTYT
Dự phòng tỉnh tư vấn cho người nhà bệnh nhân trước khi tiêm vắc xin cho trẻ. Ảnh: A.N

trong 4 tháng đầu năm 2018 có 1.612
trường hợp, tăng 15,7% so với cùng
kỳ năm 2017. Qua thống kê, đa số bị
chó cắn ở bộ phận chân, tay với mức
độ vết thương là độ II và III (nặng
nhất). Thống kê từ năm 2017 đến 4
tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh không
có ca tử vong do bệnh dại, tuy nhiên,
mức độ nguy hiểm của vết thương
vùng đầu, mặt, cổ có 150 trường hợp
và có 1.615 trẻ em dưới 15 tuổi. Phác
đồ điều trị vắc xin ngừa dại cho trẻ
em và người lớn đều như nhau.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế
thế giới về hướng dẫn điều trị bệnh
dại phân làm 3 loại: Loại I tiếp xúc
hoặc cho súc vật ăn, súc vật liếm trên
da lành thì không điều trị nếu có bệnh

sử đáng tin cậy. Loại II bị súc vật gặm
vùng da trần, bị xước nhẹ hoặc xước
không bị chảy máu, liếm trên vùng
da bị trầy xước thì phải tiêm vắc xin
ngay lập tức và ngưng điều trị nếu
súc vật vẫn khỏe mạnh trong thời
gian 10 ngày hoặc con vật bị giết có
âm tính với virus dại khi xét nghiệm
bằng phương pháp thích hợp. Loại
III bị một hoặc nhiều vết cắn qua da
hoặc vết xước bị nhiễm nước dãi phải
sát trùng vết thương và tiêm vắc xin
ngay lập tức và ngưng điều trị nếu súc
vật vẫn khỏe mạnh qua theo dõi trong
10 ngày (thông thường đã tiêm 3 mũi
rồi ngưng). Việc điều trị tiêm vắc xin
phòng bệnh dại phải được thực hiện
dưới sự giám sát y khoa và thực hiện

tại các cơ sở tiêm chủng được phép
theo quy định.
BS Minh cho biết thêm, những
trường hợp bị chó cắn, cào thì cần đi
tiêm phòng dại ngay. Tùy theo từng
vị trí vết thương, như các vùng: đầu,
mặt, bộ phận sinh dục, đầu ngón tay
và ngón chân thì ngoài tiêm phòng
vắc xin dại còn tiêm thêm huyết
thanh kháng dại. Hiện nay, người
dân trong tỉnh đã có ý thức hơn trong
việc tiêm phòng bệnh dại, qua thống
kê đa số các trường hợp đến tiêm
phòng dại trước 10 ngày kể từ khi
bị súc vật cắn và người dân ở vùng
sâu, vùng xa như Đam Rông cũng
biết thông tin gọi điện về phòng tiêm
chủng để được tư vấn điều trị bệnh
dại (hotline 01677 884 555).
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn có
trường hợp chó, mèo cắn không đi
tiêm phòng vì chủ quan cho rằng
con vật khỏe mạnh không thể lây
bệnh dại. BS Minh khuyến cáo
bệnh dại là bệnh nguy hiểm, khi
đã bị mắc dại rồi thì 100% trường
hợp không cứu được và trong khi bị
chó cắn tuyệt đối không được dùng
thuốc nam, trường hợp bị chó cắn
đầu tiên phải xử lý vết thương, dội
nước hoặc dùng xà phòng rửa vết
thương thật kỹ khoảng 15 phút, sát
khuẩn rồi đến cơ sở y tế gần nhất.
Tất cả trường hợp bị chó, mèo cắn
nên đến cơ sở y tế để tư vấn, điều
trị kịp thời phòng bệnh dại.
Hiện nay, người dân trong tỉnh có
thể tiêm vắc xin phòng dại tại các
trung tâm y tế các huyện, thành phố;
tại Đà Lạt có các nơi tiêm vắc xin dại
như: Trung tâm Y tế Đà Lạt, Trung
tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt, Phòng
tiêm Safpo 35 Lâm Đồng (TTYT
Dự phòng tỉnh, cần tư vấn liên hệ BS
Minh qua hotline 01677 884 555).
AN NHIÊN
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Thực thi quản lý bảo vệ và phát triển rừng từ Thông báo 191
Mục tiêu nâng độ
che phủ rừng lên 59%
Để ra đời Thông báo số 191/
TB-VPCP (Thông báo 191), ngày
20/6/2016, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã chủ trì một hội nghị rất quan
trọng trên. Thành phần tham dự có
các cơ quan liên quan của Trung
ương, Quốc hội, nhiều bộ, ngành là
thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước
về kế hoạch bảo vệ và phát triển
rừng (BV&PTR); Chủ tịch và lãnh
đạo UBND 5 tỉnh Tây Nguyên, một
số tổ chức quốc tế.
Hội nghị đánh giá sâu, rộng
và kỹ càng về tình hình công tác
QLBV&PTR ở Tây Nguyên, trong
đó nêu rõ những con số về tình hình
mất rừng, suy thoái rừng nghiêm
trọng. Điều đó được thể hiện bởi
diện tích rừng giảm 180.000 ha so
với năm 2010, độ che phủ của rừng
giảm từ 51,9% xuống 45,8%; trữ
lượng rừng giảm hơn 57 triệu m3…).
Cùng đó là những nguyên nhân,
hạn chế chủ yếu. Mục tiêu đến năm
2020 tỷ lệ độ che phủ rừng khu vực
Tây Nguyên phải nâng lên 59%.
Để làm được điều đó phải huy động
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính trị, cộng đồng doanh nghiệp
và nhân dân. Thủ tướng Chính phủ
“yêu cầu các bộ, ngành và cấp ủy,
chính quyền địa phương các tỉnh
Tây Nguyên tập trung chỉ đạo nỗ lực
khắc phục các hạn chế, yếu kém nêu
trên, có cơ chế chính sách đột phá,
tạo chuyển biến căn bản, rõ nét trong
công tác QLBV&PTR bền vững”.
Với tinh thần đó, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc chú trọng một
số nhiệm vụ đối với từng bộ, ngành
Trung ương liên quan, riêng các tỉnh
Tây Nguyên, có “ba giải pháp trọng
yếu” đó là: Thực hiện nghiêm chủ
trương dừng khai thác gỗ rừng tự
nhiên, nghiêm túc đóng cửa rừng
tự nhiên; không chuyển đổi mục
đích sử dụng 2,25 triệu ha rừng tự
nhiên hiện còn sang mục đích khác,
kể cả dự án, công trình đã được
phê duyệt nhưng chưa triển khai;
không chuyển đổi rừng tự nhiên
nghèo sang trồng cây công nghiệp.

Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ cụ thể Kết luận của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây
Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020”. Nhưng không ít cơ quan, đơn vị
chỉ nghĩ đây là “Thông báo” nên chưa hiểu tính chất, nội dung quan trọng của Thủ tướng qua thông
báo này.

Nếu công tác kiểm tra, giám sát không chặt chẽ thì hiện tượng san ủi đất lâm nghiệp rất dễ vi phạm. Ảnh: M.Đ

Ngoài ra, rà soát, đánh giá kết quả
thực hiện các dự án chuyển đổi rừng
sang các cây trồng khác và các dự
án chuyển đổi mục đích sử dụng
rừng, đất lâm nghiệp từ năm 2006
đến nay. “Kiên quyết thu hồi diện
tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc các
dự án vi phạm pháp luật, không thực
hiện đúng quy định. Xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật đối với
tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương
cải tạo, chuyển đổi rừng nghèo kiệt
để trục lợi”…

Thực thi ở Lâm Đồng
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh
Lâm Đồng có nhiều văn bản chỉ đạo
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra mục
tiêu phấn đấu giảm ít nhất 20% số
vụ vi phạm Luật BV&PTR, giảm
ít nhất 50% diện tích rừng thiệt hại
do bị cháy, bị phá của năm sau so
với năm trước. Kế hoạch trồng rừng
năm 2017 là 2.783 ha; chăm sóc
rừng các năm 7.357 ha; giao khoán
QLBVR 418.500 ha, trồng cây phân

tán 143.400 cây. Cuối năm 2017,
tỉnh đã tiến hành thu hồi toàn bộ diện
tích của 149 dự án thuê rừng, thuê
đất lâm nghiệp để đầu tư với 23.896
ha, thu hồi một phần diện tích của
33 dự án với 2.579 ha…

Tính đến cuối tháng 5/2018,
Lâm Đồng đã thu hồi 183
dự án/26.423 ha, trong đó
151 dự án thu hồi toàn bộ
(23.900 ha) và 32 dự án thu
hồi một phần (2.523 ha).
Công tác QLBVR thực sự có
chuyển biến. Đáng ghi nhận nhất là
năm 2017, so cùng kỳ năm 2016,
số vụ vi phạm các quy định về
BV&PTR đã giảm 436 vụ (bằng
30%), diện tích thiệt hại do phá rừng
giảm 35,51 ha (28%), lâm sản thiệt
hại giảm hơn 1.357 m2 (26%). Tuy
nhiên, việc trồng rừng sau giải tỏa
chỉ đạt 56% kế hoạch (77,8 ha). Còn
5 tháng đầu năm 2018, các ngành và

đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng
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 so với cùng kỳ năm
2017 đều giảm cả 3 tiêu chí: 129
vụ vi phạm (bằng 27%); 8.825 m2
(26%) diện tích thiệt hại và 503,902
m3 (31%) về lâm sản thiệt hại.
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã
ban hành Quyết định về một số quy
định tạm thời về san gạt đất, cải tạo
mặt bằng để sản xuất nông nghiệp,
xây dựng công trình phụ trợ phục vụ
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện
có nhiều bất cập như nhiều trường
hợp thực hiện không đúng quy định,
không đúng nội dung được cấp
phép, lợi dụng việc cấp phép để san
gạt đất lâm nghiệp hoặc san gạt quá
diện tích, khối lượng cho phép, các
cấp chính quyền địa phương chưa
thực hiện tốt công tác hậu kiểm…
gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi
trường, sạt - trượt đất trong mùa

mưa, tạo dư luận không tốt trong
nhân dân… Trong một bài báo phản
ánh Quyết định này, chúng tôi đã
dự báo những tình huống trên, tuy
nhiên, đáng tiếc là vấn đề chưa được
nhận thức đầy đủ ở một bộ phận cơ
quan, đơn vị liên quan. Vào ngày
26/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Đồng đã ký Văn bản số 2472/
UBND-LN ngưng thực hiện Quyết
định 1498/QĐ - UBND tỉnh ngày
6/7/2017 để kịp thời đánh giá lại
tình hình.
Cũng là nhiệm vụ thực hiện
Thông báo 191 liên quan đến số nợ
đọng 99.546 triệu đồng từ tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản (tính từ
ngày 31/12/2017 trở về trước). Đó là
đất có diện tích khoáng sản nằm trên
đất lâm nghiệp nay không thể khai
thác. Tuy nhiên, Phó Cục trưởng
Cục Thuế Lâm Đồng Trần Phương
cho biết: Một số doanh nghiệp hoạt
động khoáng sản vẫn còn hi vọng
sẽ thay đổi nội dung Thông báo 191
do đó vẫn cố giữ đất, thay vì khẩn
trương làm thủ tục hồ sơ giảm diện
tích quy mô. Rất cần các ngành chức
năng tuyên truyền để nâng cao nhận
thức rõ về Thông báo 191 đối với
các doanh nghiệp.
Có thể khẳng định, việc thực hiện
Thông báo 191 ở Lâm Đồng thực
sự có chuyển biến tốt. Tuy nhiên,
nhiệm vụ QLBV & PTR vẫn còn
nhiều khó khăn, từ nhận thức sâu
sắc đến hành động quyết liệt của
cả hệ thống chính trị. Theo kết quả
hiện trạng rừng năm 2017 vừa được
Bộ NN&PTNT công bố, tỉnh Lâm
Đồng diện tích có rừng 533.420 ha;
trong đó rừng tự nhiên 452.839 ha,
rừng trồng 80.581 ha. Trong các tỉnh
khu vực Tây Nguyên, Kon Tum vẫn
đứng đầu về tỷ lệ độ che phủ rừng,
đạt 62,30%; Lâm Đồng đạt 53,6%
(tuy có tăng nhưng chưa đạt chỉ tiêu
đặt ra của địa phương); tỉnh Đắk Lắc
tụt xuống cuối bảng với 38,49%; hai
tỉnh còn lại: Đắk Nông 39,2% và
Gia Lai 40,20%. Về diện tích rừng
tự nhiên, tỉnh Gia Lai và Kon Tum
đứng đầu với 553.845 ha và 545.807
ha; Lâm Đồng đứng thứ 4/5 tỉnh…
MINH ĐẠO

Lâm Đồng - Hàn Quốc hợp tác xây dựng thành thành phố thông minh
Vừa qua, tại Trung tâm Hành
chính tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh
cùng 2 tập đoàn Korea Economy TV
K-Vina và S-life của Hàn Quốc đã
tổ chức “Hội thảo đề xuất các giải
pháp đề án xây dựng TP Đà Lạt trở
thành thành phố thông minh”.
Tham dự hội thảo có ông Phan
Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng Ban điều hành triển khai
đề án xây dựng TP Đà Lạt trở thành
thành phố thông minh giai đoạn
2018-2025; lãnh đạo các sở, ngành
và thành phố Đà Lạt cùng hơn 50
đại biểu đến từ 2 tập đoàn Korea
Economy TV K-Vina và S-life.
Tại hội nghị, Giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông Nguyễn Viết
Vân đã trình bày khái quát nội dung
của đề án để các đại biểu đến từ Hàn
Quốc có cái nhìn khái quát về đề án
xây dựng Đà Lạt trở thành thành

Toàn cảnh buổi làm việc.

phố thông minh. Việc xây dựng Đà
Lạt trở thành thành phố thông minh
thông qua việc ứng dụng công nghệ
thông tin - viễn thông và các phương
tiện khác để nâng cao chất lượng
cuộc sống, cải thiện hoạt động của
chính quyền, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội toàn diện và bền
vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Mô hình xây dựng Đà Lạt trở thành

thành phố thông minh dựa trên 4
trụ cột chính bao gồm: quản trị, đời
sống, môi trường và kinh tế. Lộ trình
thực hiện có 11 nội dung gồm: chính
quyền điện tử, quy hoạch đô thị, nông
nghiệp, du lịch, thành phố an toàn,
môi trường, giáo dục và đào tạo, y
tế, giao thông, trung tâm điều hành
thông minh, hạ tầng và nền tảng dữ
liệu cho thành phố thông minh.

Trên cơ sở những nội dung chính
của đề án, phía Hàn Quốc đã phân
tích cụ thể những điểm khác nhau
giữa khái niệm thành phố, thành
phố thông minh và cần làm gì để
xây dựng thành phố thông minh
hiệu quả, bền vững, hạn chế việc
tác động đến môi trường sinh thái.
Khi xây dựng Đà Lạt trở thành thành
phố thông minh cần nghiên cứu kỹ
lưỡng để giữ được những nét đặc
trưng vốn có của Đà Lạt. Chuyên
gia Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đến
vấn đề môi trường, tính cộng đồng
và những lợi ích thiết thực cho cộng
đồng và du khách khi xây dựng
thành phố thông minh.
Phát biểu tại hội thảo, ông Phan
Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
đã bày tỏ sự cảm kích khi các thành
viên đến từ hai tập đoàn Korea
Economy TV K-Vina và S-life của

Hàn Quốc đã dành sự quan tâm đối
với đề án xây dựng Đà Lạt trở thành
thành phố thông minh, đồng thời
mong muốn với những kinh nghiệm
của mình và sự hợp tác giữa 2 tập
đoàn với thành phố Đà Lạt - Lâm
Đồng sẽ là tiền đề để triển khai những
công việc cụ thể trên nhiều lĩnh vực
khác nhau trong thời gian tới.
Từ những thông tin được trao đổi
tại hội thảo, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận
những ý kiến đóng góp từ các chuyên
gia đến từ Hàn Quốc, đặc biệt là việc
ứng dụng công nghệ Blockchain
trong xây dựng thành phố thông
minh, trong vấn đề xử lý rác thải và
bảo vệ tài nguyên môi trường, từ đó
triển khai các bước xây dựng Đà Lạt
trở thành thành phố thông minh trên
cơ sở những nội dung đã được hai
bên thống nhất hợp tác trong thời
DIỄM THƯƠNG
gian tới.

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Đam Rông với việc xóa bỏ các tập tục
lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS

T

rước đây, gia đình ông Đa Cát
Ha Tư, ở thôn Đa Nhinh, xã Đạ
Tông thuộc diện khó khăn, kinh
tế chủ yếu phụ thuộc vào mấy
sào lúa nước và hơn 1 ha cà phê năng suất
và sản lượng thấp. Nhận thấy các loại
giống cũ không phù hợp với điều kiện
đất đai, khí hậu nên từ việc tuyên truyền,
vận động của các cấp, các ngành ở địa
phương ông đã mạnh dạn đưa giống lúa
mới vào gieo trồng; lai ghép, cải tạo diện
tích cà phê già cỗi; tận dụng diện tích đất
canh tác để nuôi thêm gà, vịt, heo nhằm
nâng cao thu nhập, tạo nguồn phân bón
để chăm sóc cây trồng. Nhờ cần cù chịu
khó làm kinh tế, đến nay, gia đình ông đã
có hơn 3 sào lúa nước, 2 ha cà phê giống
mới, hằng năm cho thu nhập từ 80 đến
100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí đầu
tư. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông
Tư thường xuyên hướng dẫn người dân
trong thôn chăm sóc cây trồng, vật nuôi,
xóa bỏ các tập tục lạc hậu. “Từ những kết
quả đạt được của gia đình, thời gian qua,
tôi luôn luôn tuyên truyền, vận động bà
con giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp,
từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu,
nhất là mê tín dị đoan”, ông Đa Cát Ha
Tư chia sẻ.
Là địa phương có hơn 73% là đồng bào
DTTS sinh sống nên nhiều tập tục lạc
hậu trong đời sống, lao động, sản xuất đã
ăn sâu trong tiềm thức của người dân ở
Đam Rông trong nhiều thập kỷ qua. Trước
thực tế đó, lãnh đạo huyện Đam Rông đã
chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa
phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động nhân dân xóa bỏ các tập tục lạc
hậu; xây dựng các mô hình thực hiện nếp
sống văn hóa, văn minh ở cộng đồng dân
cư, như mô hình 3 sạch “sạch nhà, sạch
ngõ, sạch bếp”; mô hình không sinh con
thứ 3, không thách cưới; mô hình phát
triển kinh tế gia đình; chăn nuôi có chuồng
trại và các mô hình về bảo vệ môi trường
sinh thái.
Bên cạnh đó, huyện còn phát huy tốt
vai trò của đội ngũ già làng, chức sắc tôn
giáo, người có uy tín trong cộng đồng
dân cư trong việc tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước đến với bà con
nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS.
Theo đó, các già làng đã đến từng ngõ,
gõ từng nhà để cầm tay, chỉ việc cho bà
con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất;
tuyên truyền cho người dân ăn ở hợp vệ

Hơn 295,5 tỷ đồng đầu tư
Thủy điện Tân Lộc

Những năm trở lại đây, huyện Đam Rông đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng
bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn đổi mới tư duy, từng bước xóa bỏ các tập
tục lạc hậu trong lao động, sản xuất nhằm nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn
tinh thần.

Công ty Cổ phần HPD Tân Lộc vừa
được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận
đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện Tân
Lộc, tọa lạc vị trí giáp ranh 2 xã Lộc An
và Tân Lạc thuộc huyện Bảo Lâm.
Với tổng nguồn vốn hơn 295,5 tỷ
đồng, Công ty Cổ phần HPD Tân Lộc
(trụ sở Thôn 2, xã Tân Lạc, huyện Bảo
Lâm) đầu tư sản xuất, kinh doanh điện
trên tổng diện tích gần 33,8 ha (gần 21,5
ha đất lòng hồ, hơn 9,3 ha đất xây dựng
các công trình chính và 3 ha xây dựng
các công trình tạm), dự kiến hoàn thành
và đưa vào sử dụng trong quý 4/2020.
Tiến độ thực hiện dự án đầu tư Nhà
máy Thủy điện Tân Lộc gồm 4 giai
đoạn: Từ nay đến cuối năm 2018, hoàn
thiện khảo sát thiết kế, khởi công công
trình; năm 2019, xây dựng các hạng mục
công trình chính; 6 tháng đầu năm 2020,
lắp đặt thiết bị và xây dựng đường dây
tải điện; 6 tháng cuối năm 2020, phát
điện 2 tổ máy.
Được biết, quy mô dự án sản xuất,
kinh doanh điện nói trên đạt 9,5 MW,
thời hạn hoạt động 50 năm.
MẠC KHẢI

Hồ Đạ Tẻh chưa đảm bảo
an toàn phòng lũ
Đồng bào huyện Đam Rông tham gia trò chơi dân gian. Ảnh: Văn Tâm

sinh, không nghe theo kẻ xấu chống phá
các chính sách của Đảng, Nhà nước. Ông
K’pang - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam
xã Đạ K’Nàng cho biết: “Các tập tục ma
chay, lễ hội lạc hậu đã ăn vào tiềm thức
và tồn tại nhiều đời nay trong vùng đồng
bào DTTS ở Đam Rông, nhưng đến nay
không còn kéo dài như trước nữa. Cũng
từ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy
đảng, chính quyền mà trực tiếp là Mặt
trận và các tổ chức đoàn thể trong việc
vận động nhân dân, đến bây giờ việc canh
tác lạc hậu của bà con nhân dân xã Đạ
K’Nàng từng bước được xóa bỏ. Đồng
thời, bà con từng bước biết áp dụng các
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,
góp phần cải thiện đời sống, nâng cao
thu nhập”.
Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến
nay, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến,
tỷ lệ hộ giàu, khá ngày càng tăng lên, tỷ lệ
hộ nghèo giảm rõ rệt; bà con không trông
chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước mà
tự phấn đấu vươn lên, ổn định đời sống.

Hội thi hỗ trợ khởi nghiệp 2018
Tổ hỗ trợ khởi nghiệp phối hợp với Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng vừa tổ chức hội thi ý tưởng
khởi nghiệp kinh doanh năm 2018 với sự tham
gia của các bạn sinh viên các trường đại học,
cao đẳng trên TP Đà Lạt.
Hội thi đã lựa chọn được 7 ý tưởng khởi
nghiệp của các bạn sinh viên ở các lĩnh vực
khác nhau như: lĩnh vực công nghệ thông
tin, nông nghiệp, kiến trúc… Theo đánh giá
của ban tổ chức, các ý tưởng hội thi năm
nay đa dạng ở nội dung, được các bạn trình
bày ngắn gọn, súc tích, nhiều ý tưởng được
đánh giá cao.
Thông qua Hội thi nhằm cổ vũ, khuyến
khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập
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Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong
trào thi đua, đến cuối năm 2017, toàn
huyện có 49/56 thôn đạt chuẩn thôn văn
hóa, gần 12 ngàn gia đình đạt chuẩn gia
đình văn hóa; 96% số hộ dân được sử
dụng điện thắp sáng; 90% hộ gia đình
được sử dụng nước hợp vệ sinh... Ông
Nguyễn Quốc Hương, UVBTV Huyện
ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam
huyện Đam Rông cho biết: “Nhờ làm tốt
công tác tuyên truyền, vận động nên đến
nay, các tập tục lạc hậu trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
Đam Rông đã giảm rõ rệt. Nhận thức của
người dân từng bước được cải thiện, kinh
tế ngày càng phát triển, đời sống văn hóa
tinh thần được nâng cao”.
Có thể nói, các tập tục lạc hậu trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
huyện đã từng bước được đẩy lùi - thay
vào đó là cuộc sống ấm no, hạnh phúc;
đồng bào các dân tộc đang tích cực thi đua
lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê
hương Đam Rông ngày càng phát triển.
VĂN TÂM

Kết quả kiểm định cho biết, hồ chứa
nước Đạ Tẻh hiện vẫn đáp ứng yêu cầu
tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và cung
cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tuy
nhiên, ở khu vực cụm đầu mối công trình
hồ chưa đảm bảo an toàn phòng lũ và
thoát lũ trong mưa bão.
Bởi vậy, hồ chứa nước Đạ Tẻh cần
được nâng cấp, sửa chữa một số hạng
mục như: Mở rộng tràn xả lũ từ 19,2 m
lên 24 m, bổ sung cầu qua tràn và tôn
cao tường bên dốc nước. Ở khu vực đập
đất, xây dựng tường chắn sóng bằng bê
tông M200, mái thượng lưu gia cố bằng
bê tông cốt thép kết hợp đá lát khan.
Mặt đập tiếp tục tôn cao và cứng hóa,
đồng thời trồng lại cỏ, bổ sung chiều dài
mái hạ lưu tiêu nước, bố trí thiết bị quan
trắc thấm đập đất. Ngoài ra, cần gia cố
mặt đường quản lý vào tràn xả lũ, mặt
trong cống lấy nước; thay mới cửa van
và máy đóng mở cống lấy nước; xây
dựng đường điện trung thế 22 KV, nhà
quản lý cấp 4…
Sở NN&PTNT Lâm Đồng được giao
tổ chức sửa chữa, nâng cấp các hạng
mục đảm bảo an toàn phòng lũ đối với
công trình hồ chứa nước Đạ Tẻh nói trên.
VŨ VĂN

Tồn đọng 75 vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường chưa giải quyết
nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy,
hỗ trợ sinh viên trong quá trình khởi nghiệp,
đổi mới sáng tạo. Tạo môi trường và hỗ trợ
sinh viên tham gia phát triển ý tưởng trong các
ngành học của mình theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh thu hút các nguồn
hỗ trợ, đầu tư của các doanh nghiệp trong và
ngoài nước đối với các ý tưởng, đề án khởi
nghiệp của sinh viên trong các lĩnh vực.
Kết quả hội thi, giải nhất thuộc về dự án
“Alo Ship” của Nguyễn Thị Đào, Trường Đại
học Yersin Đà Lạt, giải nhì là dự án “Gạch
không nung từ nhựa tái chế” của Nguyễn Bảo
Phú, Trường Đại học Đà Lạt.
DIỄM THƯƠNG

Với 75 vụ liên quan đến lĩnh vực tài
nguyên môi trường (TN&MT) mà UBND
tỉnh giao Sở TN&MT kiểm tra, xác minh
qua đơn thư là tình trạng “còn tồn đọng
nhiều”. Đây là kết luận của UBND tỉnh sau
buổi làm việc với Sở TN&MT về công tác
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 5
tháng đầu năm 2018.
Tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ
lệ tham mưu cho UBND tỉnh để giải quyết
đạt kết quả khá…, nhưng lượng đơn thư còn
tồn đọng nhiều dẫn đến việc tham mưu để
giải quyết chưa đảm bảo thời gian. Nguyên
nhân khách quan là đơn thư nhiều nhưng

“nguyên nhân chủ quan là chất lượng tham
mưu một số vụ việc còn phải làm đi làm lại,
chưa thật quan tâm đến công việc đối thoại
với người khiếu nại, cung cấp hồ sơ chứng
cứ cho Tòa án còn chậm”, kết luận nêu. Bên
cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra theo kế
hoạch năm 2018 đã được phê duyệt, nhưng
trong 5 tháng đầu năm chưa triển khai thực
hiện theo kế hoạch; giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến
lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, công tác đo đạc, tách
thửa đất… còn chậm để công dân vẫn còn
có đơn thư phản ánh kiến nghị.
M.ĐẠO
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Có 30 ý tưởng khởi sự kinh doanh được tập huấn hỗ trợ
phụ nữ khởi nghiệp
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi
nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025, để hỗ trợ,
định hướng hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp
cho hội viên phụ nữ, Ban Thường vụ Hội
LHPN tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn
cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các
huyện và 30 tác giả của những ý tưởng khởi
sự kinh doanh, khởi nghiệp.
Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ
năng cần thiết cho hội viên phụ nữ trong
xây dựng kế hoạch thực hiện ý tưởng kinh
doanh, khởi nghiệp. Tại buổi tập huấn, giảng
viên đã cung cấp cho học viên những kiến
thức cơ bản như: lập kế hoạch kinh doanh,
ý tưởng để khởi nghiệp; đánh giá về nguồn
lực; thực trạng, cơ hội và rủi ro trong kinh
doanh. Các chị tham gia tập huấn đã chia

THÔNG BÁO

sẻ, thảo luận những khó khăn, vướng mắc
gặp phải trong quá trình khởi nghiệp và lập
kế hoạch kinh doanh.
Trước đó, Hội LHPN tỉnh ban hành Kế
hoạch số 162/KH-BTV ngày 9/1/2018 về tổ
chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018,
qua quá trình triển khai đến các cấp Hội đã
có 100 tác giả gửi ý tưởng tham gia dự thi.
Hội đồng thẩm định đã đánh giá, chấm điểm
và lựa chọn được 30 ý tưởng được chọn vào
vòng 2, tiếp tục tập huấn xây dựng kế hoạch
thực hiện ý tưởng khởi nghiệp và tổ chức thi
thuyết trình, trình bày ý tưởng để Hội đồng
thẩm định đánh giá cho điểm và trao giải
thưởng trong Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm
2018 tổ chức vào thời gian đến.
THỦY NGUYỄN

Chuẩn bị tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh
lớp 1 năm học 2018 - 2019
UBND tỉnh vừa chỉ đạo Ban An toàn Giao
thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND
các huyện, thành phố thực hiện chương trình
trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018
với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Ngành Giáo
dục thống kê số liệu trẻ em bước vào lớp 1
trên địa bàn toàn tỉnh, chuẩn bị phương án tiếp
nhận, bảo quản, tổ chức trao mũ bảo hiểm cho
học sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 và tuyên
truyền chương trình này đến phụ huynh học
sinh. Các địa phương quản lý, kiểm tra việc
tiếp nhận và trao tặng mũ bảo hiểm tại địa
phương. Ban An toàn Giao thông tỉnh giám
sát, kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai
chương trình về tỉ lệ học sinh lớp 1 được nhận
mũ bảo hiểm, tỉ lệ học sinh lớp 1 đội mũ bảo
hiểm khi tham gia giao thông. Các cơ quan
thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền

những quy định của pháp luật về bắt buộc đội
mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp
điện, đặc biệt là việc chấp hành đội mũ bảo
hiểm cho trẻ em.
Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em
năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” do
Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia tổ chức
và Công ty Honda Việt Nam tài trợ mũ bảo
hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho
100% trẻ em bước vào lớp 1 năm học 2018
- 2019 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình
tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm trong lễ khai
giảng năm học mới 2018 - 2019 tại tất cả các
trường tiểu học trong cả nước.
Đây là một chương trình thiết thực hưởng
ứng Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề
“An toàn giao thông cho trẻ em”.
AN NHIÊN

Lạc Dương triển khai 4 nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm
Triển khai chương trình hành động bảo
đảm an toàn thực phẩm nông nghiệp,
huyện Lạc Dương xác định 4 nhiệm vụ
triển khai về tuyên truyền; thanh tra, giám
sát; tổ chức sản xuất, kết nối tiêu thụ nông
sản thực phẩm; nâng cao năng lực quản lý
nhà nước.
Theo đó, huyện Lạc Dương chú trọng
phổ biến quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất
kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn,
vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký
cam kết về điều kiện an toàn thực phẩm. Với
chuỗi sản phẩm động vật, tập trung kiểm tra
chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, bày bán, sử
dụng thuốc thú ý, thức ăn gia súc, gia cầm…

Với chuỗi sản phẩm thực vật, giám sát việc
buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;
cảnh báo nguy cơ và truy xuất nguồn gốc;
xử lý cơ sở loại C vi phạm. Riêng chuỗi sản
phẩm thủy sản, tăng cường kiểm tra việc sử
dụng hóa chất kháng sinh, chất xử lý cải tạo
môi trường trong nuôi trồng.
Bên cạnh đó, huyện Lạc Dương vận động
người sản xuất, chăn nuôi mở rộng quy mô
thực hành theo các tiêu chuẩn VietGAP,
VietGAHP, GlobalGAP…; tổ chức các lớp
tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức
về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, xử lý vi
phạm về an toàn thực phẩm…
VŨ VĂN

ĐỨC TRỌNG: Trên 15,9 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng

khoa học công nghệ trong nông nghiệp
Tin từ UBND huyện Đức Trọng cho biết,
từ năm 2009 - 2017, từ nguồn vốn khuyến
công UBND tỉnh đã hỗ trợ cho doanh
nghiệp Đức Trọng 15,915 tỷ đồng để đầu
tư nhà xưởng, máy móc thiết bị chế biến
nông lâm sản.
Theo đó, có 4 doanh nghiệp được nhận
hỗ trợ, gồm: Công ty TNHH Trình Nhi xây
dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết
bị để chế biến các mặt hàng rau, củ, quả
sấy khô; Công ty CP Thực phẩm Đà Lạt
Tự Nhiên đầu tư nhà xưởng, công nghệ,
thiết bị chế biến nông sản sấy khô; Công ty
TNHH Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Ngô
Mai Hoa đầu tư máy móc để chế biến hàng

nông sản sấy khô; Công ty TNHH Phong
Thúy nhận quản lý, vận hành khai thác làm
dịch vụ hệ thống máy phân loại nông sản
sau thu hoạch cho các doanh nghiệp, hợp
tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân có nhu cầu
phân loại nông sản.
Được biết, trong giai đoạn 2008 - 2018,
huyện Đức Trọng đã thu hút được 40 dự án
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với tổng
vốn đầu tư cam kết đạt 1.475,42 tỷ đồng.
Đến nay, có 18 dự án đi vào hoạt động,
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, từng
bước giảm nghèo ở khu vực nông thôn.
LHT

(Về việc mất hồ sơ, tài liệu)
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thông báo mất hồ sơ, tài liệu thuộc
quyền sở hữu của công ty như sau:
1. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm số:
- 160006064485001
- 160006058132001
- 160013543292001
- 170002317906001
Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng
tôi qua đường dây nóng số: (08) 3 827 8123 hoặc gửi thư theo địa chỉ:
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Lầu 21, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

Xin cảm ơn!

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên hiện đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp
GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Hoàng Văn Biên
địa chỉ tại Tổ dân phố 6, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Ông Hoàng Văn Biên nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông Dương Đức Hoài cùng vợ bà
Lại Thị Hoa Dung nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Nay ông Dương
Đức Hoài cùng vợ bà Lại Thị Hoa Dung đã đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ liên lạc.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên thông báo: Trong thời gian 30 ngày
kể từ ngày đăng báo và niêm yết tại UBND thị trấn Cát Tiên. Hiện ông Dương Đức Hoài
cùng vợ bà Lại Thị Hoa Dung ở đâu liên hệ với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cát Tiên tại Tổ
dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên để giải quyết việc chuyển nhượng QSD đất
cho ông Hoàng Văn Biên.
Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin cuối cùng nếu không có tổ chức, cá nhân
nào tranh chấp, khiếu nại đối với 1 giấy CNQSD đất trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai huyện Cát Tiên sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
QSD đất cho ông Hoàng Văn Biên. Các tranh chấp, khiếu nại về sau Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai huyện Cát Tiên sẽ không chịu trách nhiệm.
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!
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