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Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Lễ Phật đản năm 2018, Phật lịch 2562

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng hoa và chúc mừng
Ban Trị sự GHPG Lâm Đồng nhân dịp Lễ Phật đản 2018.

Chiều ngày 28/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản
2018 - Phật lịch 2562, Đoàn Tỉnh ủy - HĐND
- UBND - UBMTTQ tỉnh do ông Nguyễn
Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ
tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến
thăm và chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN
tỉnh. Cùng tham dự có ông K’Mak - UVBTV
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan
Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện
Ban Dân vận, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ cùng
đại diện các chức sắc tôn giáo trên địa bàn

tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng đến
chia vui chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản.
Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Trọng Ánh
Đông đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể các
vị Hòa thượng trong Ban Trị sự, các tăng, ni,
bà con phật tử trong tỉnh đón một mùa Phật
đản an lạc, hạnh phúc. Mong GHPGVN tỉnh
tiếp tục phát huy những đóng góp to lớn của
Giáo hội trong vận động, tuyên truyền bà
con phật tử, các tăng, ni luôn chấp hành tốt
XEM TIẾP TRANG 2
đường hướng đạo Phật...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập
thể mà có. Vì vậy người có công trạng không
nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và
rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách
mạng nào cũng phải có.
(NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHỈNH HUẤN TRUNG, CAO CẤP
CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC LỚP TRUNG CẤP CỦA CÁC
TỔNG CỤC. THÁNG 5/1957)

Khởi sắc Cầu Đất Farm

Chào cờ phát thanh
trực tiếp
Tròn 1 năm nay, Đảng ủy xã Phước
Cát 1 (huyện Cát Tiên) đã triển khai
chương trình chào cờ phát thanh trực
tiếp. Đều đặn hàng tháng, chương
trình chào cờ của xã đã được truyền
thanh trực tiếp đến các thôn và toàn
thể nhân dân trên địa bàn cùng nghe.
Các câu chuyện về Bác Hồ được kể
qua các buổi chào cờ, lồng ghép với
nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của
địa phương đã được truyền tải đến bà
con nhân dân. Cách làm này đã giúp
cho việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh được lan
tỏa ngày càng sâu rộng.

TRANG 2

Khi người trẻ say mê
văn hóa cồng chiêng
TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trường THPT Bảo Lộc
giữ vị trí “đầu tàu” trong
công tác đào tạo mũi nhọn
Mô hình du lịch vườn Cầu Đất Farm được đầu tư canh tác theo công nghệ của châu Âu và Israel. Ảnh: V.Việt

Đưa khởi nghiệp thành “làn sóng” mạnh mẽ

TRANG 3

Giữ hồn cốt dân tộc

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Lâm Đồng được bố trí 10 tỷ
đồng cho vay nhà ở xã hội

Kỳ 2: Những người tiên phong

Không phải ngẫu nhiên mà tỉnh Lâm Đồng lại được
Trung ương lựa chọn là một trong những địa phương
phải đi tiên phong trong phong trào khởi nghiệp. Bởi cách đây
nhiều năm, ngay từ khi chưa có các chính sách hỗ trợ khởi
nghiệp, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều tấm gương thanh niên mạnh
dạn khởi nghiệp với những cách làm hay và đạt được những
thành công nhất định. Những người tiên phong này chính là
nguồn cảm hứng, là động lực để các bạn trẻ hiện nay có thêm
niềm tin vào con đường khởi nghiệp của mình.
TRANG 4

TRANG 4

TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Nhiều bất cập
trong xét xử án treo
TRANG 5

TRANG 7
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Đoàn lãnh đạo tỉnh...

TIẾP TRANG 1

... và có ý thức chấp hành pháp luật và tích
cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội,
các cuộc vận động do MTTQ phát động. Tiếp
tục cùng với các tôn giáo trong tỉnh phát huy
tình đoàn kết, đóng góp xây dựng quê hương
Lâm Đồng giàu đẹp.
Thay mặt Ban Trị sự GHPG tỉnh Lâm
Đồng, Hòa thượng Thích Toàn Đức Trưởng Ban Trị sự đã bày tỏ lòng cảm
kích trước sự quan tâm, thăm hỏi, chúc
mừng của lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành.
Đặc biệt, là sự có mặt chia vui của các vị
chức sắc linh mục, nhà tu hành của các
tôn giáo bạn trong ngày Lễ Phật đản năm
nay. Hòa thượng cũng bày tỏ nguyện vọng
sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban Trị sự GHPG
tỉnh hoàn thành sứ mệnh của mình, hướng
đến mục tiêu cuối cùng “Vì dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh”. Nguyện cùng các tôn giáo bạn tiếp
tục đoàn kết, xây dựng Tổ quốc Việt Nam
ổn định, phát triển địa phương vững mạnh.

Chào cờ phát thanh trực tiếp
Tròn 1 năm nay, Đảng ủy xã Phước Cát 1 (huyện Cát Tiên) đã triển khai chương trình chào cờ
phát thanh trực tiếp. Đều đặn hàng tháng, chương trình chào cờ của xã đã được truyền thanh
trực tiếp đến các thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn cùng nghe. Các câu chuyện về Bác
Hồ được kể qua các buổi chào cờ, lồng ghép với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa
phương đã được truyền tải đến bà con nhân dân. Cách làm này đã giúp cho việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lan tỏa ngày càng sâu rộng.

NGUYỆT THU

ĐÀ LẠT: Tuyên dương - khen thưởng

604 học sinh giỏi các cấp
năm học 2017 - 2018

Sáng 28/5, UBND thành phố Đà Lạt đã
long trọng tổ chức Lễ tuyên dương - khen
thưởng học sinh giỏi các cấp năm học
2017 - 2018.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 78
cơ sở giáo dục với 53.821 học sinh. Tiếp
tục phát huy những kết quả đạt được trong
những năm học trước, năm học 2017 - 2018,
ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt tập trung
đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng
dạy và học. Từ đó, chất lượng giáo dục được
nâng lên, trong đó, giáo dục mũi nhọn luôn
được quan tâm và đầu tư. Trong các kỳ thi
học sinh giỏi năm học vừa qua, giáo dục Đà
Lạt tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng
và chất lượng giải. Toàn thành phố có 3 học
sinh đoạt giải quốc tế, 36 học sinh giỏi cấp
quốc gia, 284 học sinh giỏi cấp tỉnh, 233
học sinh giỏi cấp thành phố và 48 học sinh
xuất sắc toàn trường. Dịp này, UBND thành
phố Đà Lạt đã tặng giấy khen cho 604 học
sinh giỏi các cấp. 
TUẤN HƯƠNG

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân đến tham dự một buổi chào cờ phát thanh trực tiếp tại hội trường thôn. Ảnh: Đ.Anh

M

ỗi thứ hai tuần
đầu tháng, ông
Hứa Văn Mông
(71 tuổi, đảng
viên gần 50 năm tuổi Đảng) lại
đến hội trường thôn Cát Lâm 3 để
tham dự chào cờ. Trước đây, việc
chào cờ này được thực hiện theo
hình thức mỗi thôn tự tổ chức
nhưng một năm trở lại đây thì
hoạt động này có sự thay đổi. Đó
là, buổi chào cờ được tiến hành
gần như đồng nhất với buổi chào
cờ đang diễn ra ở trụ sở UBND
xã thông qua hệ thống loa phát
thanh. Ông Mông chia sẻ: Chào
cờ theo kiểu cũ thì ai tham dự
mới nghe được nội dung nhưng

khi chào cờ được phát thanh trực
tiếp thì mọi người dân, dù không
trực tiếp đến hội trường thôn, vẫn
có thể nghe được. Cách làm này
đã phát huy được tác dụng rất
tích cực. Những mẩu chuyện về
tấm gương đạo đức của Bác Hồ
được nhiều người biết đến hơn và
thông qua các buổi chào cờ như
thế thì tình hình kinh tế, xã hội
của địa phương cũng được lồng
ghép chuyển tải đến cho người
dân. Qua đó, người dân ngày càng
tích cực, hăng say hơn trong lao
động, sản xuất, trong xây dựng
đời sống văn hóa và tạo dựng
mối quan hệ với cộng đồng theo
gương của Bác Hồ.

Tính đến tháng 5 năm nay,
chương trình chào cờ phát thanh
trực tiếp tại xã Phước Cát 1 đã thực
hiện được 12 kỳ. Theo bà Triệu
Thị Ánh Minh, Bí thư Đảng ủy
xã Phước Cát 1, xuất phát từ yêu
cầu làm sao để việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh được lan tỏa sâu rộng trong
mọi tầng lớp nhân dân, Đảng ủy xã
nhận thấy hệ thống loa phát thanh
của xã sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ
này nên đã tổ chức chương trình
chào cờ phát thanh trực tiếp. Sau
khi chào cờ, hát Quốc ca thì những
mẩu chuyện về Bác sẽ được phát
thanh trực tiếp để mọi người có
thể cùng nghe. Việc kể chuyện

này được giao cụ thể cho từng
đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể
luân phiên thực hiện. Tùy theo
từng tháng mà các câu chuyện về
Bác được chuyển tải phù hợp với
hình thức rất phong phú. Cách làm
này giúp toàn thể nhân dân có thể
nghe được.
Mỗi kỳ chào cờ phát thanh trực
tiếp đều có một ê kíp thực hiện
từ việc chọn chủ đề, xây dựng
kịch bản và tổ chức chương trình
phát thanh. Để chương trình được
thuận lợi, ngoài hệ thống truyền
thanh vốn có, xã đã đầu tư thêm
10 cụm loa đến tất cả 10 thôn.
Lịch chào cờ và nội dung chủ đề
hàng tháng đã được xây dựng sẵn
và phát đến từng hộ dân biết tham
dự. Đến ngày chào cờ, ai sắp xếp
được thì đến hội trường thôn để
tham dự, ai bận việc thì vẫn có
thể nghe qua hệ thống loa phát
thanh. “Qua một năm triển khai,
theo ghi nhận thì người dân đồng
tình hưởng ứng rất cao. Với thời
lượng khoảng 20 - 30 phút, ngoài
mẩu chuyện về Bác thì tình hình
của địa phương cũng được thông
tin đến người dân, những vấn đề
cần nói cũng được chuyển tải đến
người dân dễ dàng hơn. Qua các
buổi chào cờ phát thanh trực tiếp,
những tấm gương cá nhân và tập
thể trong việc học tập và làm theo
lời Bác cũng được tuyên dương,
tạo được khí thế thi đua sôi nổi.
Có thể khẳng định, chương trình
chào cờ phát thanh trực tiếp đã
mang lại những kết quả tích cực,
do đó, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục quan
tâm duy trì cách làm này theo
hướng ngày càng thiết thực, gần
gũi hơn với người dân” - bà Ánh
Minh cho biết thêm.
Mô hình chào cờ phát thanh
trực tiếp của xã Phước Cát 1
được Đảng ủy huyện Cát Tiên
ghi nhận là một cách làm hay và
đang khuyến khích nhân rộng tại
các đơn vị khác.  ĐÔNG ANH

ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Liên Nghĩa với việc thực hiện Nghị quyết số 20
Thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Liên
Nghĩa (Đức Trọng) đã tập trung chỉ đạo
các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể
chính trị - xã hội tại địa phương tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ô

ng Phan Thúc Long - Phó Bí thư
Đảng ủy thị trấn Liên Nghĩa cho
biết: Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa
hiện có 1.000 đảng viên sinh hoạt tại 50 tổ
chức cơ sở đảng trực thuộc. Với một thị trấn
phát triển, có số dân trên 55.000 người thì sự
vào cuộc của cán bộ, đảng viên nhằm thực
hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng
cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới”
là một điều vô cùng quan trọng.
Chi bộ Trạm Y tế thị trấn Liên Nghĩa hiện
nay có 7 đảng viên. Trong quá trình thực hiện

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, đội ngũ y, bác sĩ
ở Trạm Y tế Liên Nghĩa chú trọng đến tỷ lệ hài lòng
của bệnh nhân với dịch vụ y tế.

Nghị quyết số 20, các đảng viên và đội ngũ y,
bác sĩ ở đây đã bước đầu xây dựng cho mình
kế hoạch thực hiện. Y sĩ Nguyễn Thị Uyên
Phương, Phó Bí thư Chi bộ Trạm Y tế phân
tích: Điều đầu tiên chúng tôi hướng đến để
thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW là tỷ lệ
hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế
ngày càng tăng cao. Để làm được điều đó, các

bác sĩ, y sĩ ở trạm y tế luôn luôn cố gắng học
tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,
đề cao y đức, xem bệnh nhân như người thân
của mình. Mặt khác, Chi bộ cũng tăng cường
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán
bộ, đảng viên để đội ngũ này luôn nắm bắt,
bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước để thực hiện, nhất là
trong công tác thăm khám, chữa bệnh. Ngoài
ra, Đảng ủy thị trấn Liên Nghĩa còn chú trọng
đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và
xác định đây không chỉ là nhiệm vụ của các
cơ quan chức năng mà cần có sự vào cuộc
của toàn hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội tại địa phương. Theo đó,
thị trấn đã tranh thủ sự nhiệt tình, sức trẻ của
đoàn viên, thanh niên để tổ chức các đợt ra
quân tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực
phẩm hay trực tiếp làm vệ sinh những khu
vực ăn uống, khu vực buôn bán gia cầm để
người dân được yên tâm.
Cũng theo ông Phan Thúc Long, để thực

hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW,
Đảng ủy rất chú trọng đến yếu tố sức khỏe
của mỗi cá nhân, vì cá nhân khỏe sẽ tạo nên
một cộng đồng khỏe mạnh. Chính vì vậy
Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo cho các trường
học trên địa bàn phải tăng cường công tác
thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe đối với
thế hệ tương lai của đất nước. Theo đó, một
số trường học trên địa bàn đã tổ chức các
đợt thi đấu, hội khỏe Phù Đổng trong nhà
trường với các môn phù hợp với thể trạng,
sức khỏe của học sinh. Ngoài ra, một số
tổ dân phố cũng đã thành lập các câu lạc
bộ thể thao như Câu lạc bộ bóng đá, bóng
chuyền, cầu lông...
“Để khuyến khích các cán bộ, đảng viên và
nhân dân tại địa phương tích cực rèn luyện
thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, thời
gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương
sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, qua đó kịp thời
phát hiện những nhân tố điển hình trong việc
rèn luyện thể dục thể thao để nhân rộng, nêu
gương”, ông Long cho hay.
ĐỨC TÚ
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ĐƠN DƯƠNG: Người dân

Khởi sắc Cầu Đất Farm
3 tour trên cung đường
1.500 m
Mùa du lịch đầu hè năm 2018, hòa
trong dòng người du lịch từ khắp nơi
trong nước, tôi đến Cầu Đất Farm
cách trung tâm thành phố Đà Lạt
hơn 25 km để khám phá một khoảng
không gian chè, rau, hoa và cà phê
trên diện tích 220 ha được đầu tư
đồng bộ, khang trang, tươi đẹp hơn.
Cung đường mới từ quốc lộ dẫn vào
nông trại dài khoảng 1.500 m khá
rộng thoáng cho 2 làn xe ô tô vào
ra. Dừng lại bất kỳ điểm nào trên
cung đường nội bộ Cầu Đất Farm
này, du khách đều có thể trải nghiệm
khó quên trên độ cao 1.650 m so với
mặt biển với 3 khu vực tham quan
chính ghi trên bản đồ cho khách lựa
chọn. Đó là khu đồi chè 110 ha; khu
pha chế, thưởng thức chè, cà phê kết
hợp với tham quan dây chuyền chế
biến chè cổ hơn 90 năm; khu “nông
trại xanh” 10 ha rau, hoa chất lượng
cao với những kỹ thuật canh tác đặc
biệt theo công nghệ châu Âu và
Israel, bố trí trong không gian hài
hòa, khoáng đạt. Ngoài ra, du khách
có thể lưu trú thêm một ngày nữa để
cùng với nhà nông chăm sóc cà phê
và chè trên diện tích rộng 70 ha cà
phê kinh doanh và 10 ha chè shan
cổ hơn trăm năm tuổi, cảm nhận sự
đổi thay qua dòng chảy cuộc sống
không ngừng.
Tôi chọn di theo tour thẳng vào
khu vực tham quan nhà máy chế
biến chè cổ, tọa lạc giữa mặt bằng
rộng lớn đến 30 ha. Bắt đầu từ 6
cỗ máy cổ hiệu Mashall với chức
năng làm héo búp chè trước khi tự
động chuyển qua giàn máy sàng.
Mỗi cỗ máy Mashall hình chiếc cối
xay lúa với đường kính gần đến 2
m, chiều cao đến 1,5 m, nay đã gần
100 năm xuất xưởng vẫn còn có thể
hoạt động tự động bằng năng lượng
điện. Tiếp theo giàn máy sàng với 3
ngăn, tổng diện tích khoảng 6 mét
vuông làm nhiệm vụ phân chia các
loại phẩm cấp chè đưa vào chế biến.
Rồi hệ thống lò sấy bằng củi đốt,
dây chuyền lên men, đánh bóng,
làm sạch, đóng gói thành phẩm…,
giúp du khách hình dung một giai
đoạn lịch sử hình thành và phát triển
nghề trồng và chế biến chè của nông
dân Cầu Đất, Đà Lạt được người
Pháp hướng dẫn và chuyển giao kỹ
thuật từ trăm năm trước.
Mênh mông hoa,
rau xanh
Bên khu nhà máy chè cổ, chọn
một góc bàn ngồi lại gọi ly cà phê
Arabica sóng sánh màu cánh gián,
ly trà ô long vàng đậm được sản
xuất và chế biến tại Cầu Đất Farm,
lan tỏa hương vị ngọt thơm đặc
trưng trên độ cao 1.650 m. Sau đó

góp 42 tỷ đồng xây dựng
nông thôn mới

Qua nhiều năm đầu tư xây dựng quần thể du lịch vườn rau, hoa công nghệ cao bao quanh đồi chè
rộng lớn, Cầu Đất Farm Đà Lạt hiện lên một diện mạo mới lôi cuốn khách du lịch khắp nơi tụ hội về
tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu những giá trị truyền thống trăm năm.

Đường giao thông nông thôn ở huyện
Đơn Dương hầu hết đã được thảm bê tông.

Mô hình du lịch vườn Cầu Đất Farm được đầu tư canh tác theo công nghệ của châu Âu và Israel. Ảnh: V.Việt

lại tiếp tục dạo bước thêm 300 m
vào không gian nông trại rau xanh,
tọa lạc dọc theo cánh đồng hoa các
loại khá lôi cuốn du khách phương
xa tìm đến như: tam giác mạch,
lavender, hướng dương, cẩm tú
cầu, nữ hoàng xanh… “Quý khách
đang tham quan 3.000 m2 diện tích
trồng xà lách thủy canh trong nhà
kính, trồng luân canh 3 loại xà
lách Mỹ, mỗi ngày thu hoạch từ
200 - 300 kg, tiêu thụ ổn định đến
hệ thống siêu thị trong nước. Sản
xuất theo quy trình tự động khép
kín đạt chất lượng sản phẩm tuyệt
đối an toàn…”, người hướng dẫn
viên của Cầu Đất Farm khái quát.
Nhưng đây chỉ mới là khu nhà kính
đầu tiên của nông trại.

Níu giữ bước chân du khách
thêm nhiều thời gian hơn
nữa gồm các khu vườn nhà
kính trồng dâu tây treo trên
cao gần 2.000 m2; trồng
dưa leo baby trái treo lủng
lẳng, chen chúc với hoa lá
tươi xanh với diện tích 1.800
m2, chưa đầy 2 tuần đã thu
hoạch bán ra 5.000 kg, giá
45.000 đồng/kg; vườn bí
khổng lồ hàng chục trái nằm
thành hàng bên lối đi…
Trở ra ngoài hành lang nhà kính
với những cụm hoa tam giác mạch
trắng hồng nối dài theo bước chân;

xuất khẩu đồng loạt giảm giá, dẫn
đến tốc độ tăng trưởng thấp - chỉ
đạt 7,35% so với chỉ tiêu từ 14 15%. Bước sang năm 2017, giá
xuất khẩu các mặt hàng này phục
hồi trở lại, đạt mức tăng trưởng
gần 22,3%. Trong cả năm 2018, dự

Trong những năm qua, Hội
Nông dân huyện Đơn Dương đã
tích cực vận động hội viên nông
dân tham gia các phong trào xây
dựng xã nông thôn mới, huyện
nông thôn mới. Chỉ tính từ năm
2012 đến nay, các cấp Hội Nông
dân huyện Đơn Dương đã vận
động hội viên đóng góp trên 42 tỷ
đồng và 9.858 công lao động để
nâng cấp mở rộng các tuyến đường
giao thông nông thôn có chiều dài
122,9 km và đóng góp kinh phí
để xây dựng nhà văn hóa cộng
đồng, lắp đặt hệ thống đèn thắp
sáng trong các khu dân cư nhằm
góp phần bảo vệ tình hình an ninh
trật tự xã hội trong cộng đồng dân
cư, nhất là trong vùng đồng bào
DTTS. Ngoài ra, hội viên nông
dân ở 10 xã, thị trấn trong toàn
huyện còn tham gia lao động để tu
sửa, nạo vét 273 km kênh mương
nội đồng. Đặc biệt có nhiều hội
viên đã tự nguyện hiến đất để mở
rộng các tuyến đường giao thông,
tự tháo dỡ hàng rào, chặt hạ cây ăn
trái để làm đường, góp phần xây
dựng bộ mặt nông thôn ở huyện
Đơn Dương ngày càng khởi sắc.
NGỌC THANH

Hàng ngày Cầu Đất Farm thu hút khách tham quan đến từ nhiều nơi trong nước. Ảnh: V.Việt

phía trước là một khoảng trời hoa
mênh mông sắc tím lavender, vàng
rực hoa hướng dương, xanh xanh
thảm hoa cẩm tú cầu dưới thung
sâu… cùng phối đa sắc màu hài hòa
lên nền trời xanh Cầu Đất ban trưa,
thu vào ống kính những góc ảnh lưu
niệm ấn tượng của xứ ngàn hoa.
Trước khi tạm biệt tour du lịch
canh nông Cầu Đất Farm, tôi cũng
đã dành đủ thời gian trong buổi
sáng bước lên đỉnh đồi chè cành,
chè ô long xanh ngát và khu đồi
chè shan cổ hơn 90 năm tuổi. Du
khách tên Nguyễn Thị Trâm hơn
30 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí
Minh chia sẻ: “Tôi và gia đình lên
du lịch Đà Lạt nhiều lần, nhưng
đây là lần đầu tiên chọn thêm tour
tham quan Cầu Đất Farm thật tuyệt
vời. Phong cảnh đồi chè, rau và
hoa rộng lớn, xanh đẹp quá. Khí
hậu lên cao càng mát dịu hơn, cảm

giác thật thư giãn sau những công
việc buôn bán bận rộn. Chắc chắn
tôi và gia đình sẽ quay lại Cầu Đất
Farm tham quan, khám phá nhiều
điều thú vị hơn nữa…”.
Còn với Phó Giám đốc Cầu Đất
Farm, anh Cao Văn Tạo cho biết:
“Việc cải tạo đồi chè, mạnh dạn phá
bỏ những diện tích cà phê già cỗi
để chuyển đổi trồng rau, hoa công
nghệ cao được triển khai liên tục
từ đầu năm 2015 đến nay. Nhưng
chính thức khai thác du lịch vườn
Cầu Đất Farm hơn một năm qua,
dịp lễ, tết thu hút 3.500 - 4.000 lượt
khách/ngày; còn ngày bình thường
tiếp đón khoảng 1.000 lượt khách.
Dự kiến đến cuối năm 2018, Cầu
Đất Farm tiếp tục mở rộng thêm
nhiều hecta rau, hoa công nghệ cao
để đáp ứng nhu cầu tham quan ngày
càng đông đảo của du khách trong
và ngoài nước…”. VĂN VIỆT

ước tổng kim ngạch xuất khẩu của
tỉnh Lâm Đồng đạt 631 triệu USD,
tăng 14,3% so với năm 2017. Và
tính cả giai đoạn 2016 - 2018, tổng
kim ngạch xuất khẩu của Lâm
Đồng tăng trung bình 14,5%/năm
nêu trên.

Trong đó mặt hàng có mức
tăng trưởng từ cao đến thấp lần
lượt về lượng và giá trị là cà phê
(21% và 31%); alumin (11% và
13%); rau (11% và 19%), hạt
điều (6% và 24%).

3 năm liền, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,5%/năm
Thống kê từ đầu năm 2016 đến
nay, tổng kim ngạch xuất khẩu
toàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt hơn
1,3 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng
14,5%/năm.
Trong năm 2016, do các mặt
hàng alumin, cà phê, chè và rau
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CÁT TIÊN: 217 hộ đăng ký

thoát nghèo

Phòng LĐ, TB & XH huyện Cát
Tiên cho biết, trong những năm
qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều
giải pháp nên công tác giảm nghèo
trên địa bàn huyện Cát Tiên đạt
được nhiều kết quả khả quan. Chỉ
tính riêng trong năm 2017, huyện
Cát Tiên đã có 364 hộ thoát nghèo
và 144 hộ thoát cận nghèo. Hiện
tại, qua rà soát, huyện Cát Tiên chỉ
còn 504 hộ nghèo.
Theo Phòng LĐ, TB & XH
huyện Cát Tiên, năm 2018, huyện
Cát Tiên tập trung đẩy mạnh công
tác giảm nghèo, bằng việc vận
động người dân tích cực chuyển
đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để
tăng năng suất và thu nhập. Cùng
với đó, huyện Cát Tiên sẽ tạo điều
kiện cho người dân thoát nghèo,
bằng vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây
trồng, vật nuôi, phân bón cho bà
con. Từ những việc làm cụ thể này,
trong năm 2018, huyện Cát Tiên
có 217 hộ đăng ký thoát nghèo và
228 hộ đăng ký thoát cận nghèo.
Các địa phương trong huyện làm
tốt công tác giảm nghèo gồm có xã
Quảng Ngãi, xã Đức Phổ, xã Đồng
Nai Thượng, xã Tiên Hoàng, xã
Phước Cát II và thị trấn Phước Cát.
T.ĐỒNG
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Đưa khởi nghiệp thành “làn sóng” mạnh mẽ
Kỳ 2: Những người tiên phong
Dám nghĩ dám làm
Chúng tôi gặp anh Nguyễn Đình
Bắc (sinh năm 1981, xã Đạ Đờn,
huyện Lâm Hà) - chủ thương hiệu
cà phê Nguyễn Đình - khi anh vừa
trở về từ Hội nghị Ký kết hợp tác
năm 2018 ngành Công thương 3
tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình
Thuận theo lời mời của Sở Công
thương. Đã 5 năm kiên trì theo đuổi
giấc mơ xây dựng một thương hiệu
cà phê của riêng mình, đến nay, giấc
mơ ấy của anh Bắc đã phần nào trở
thành hiện thực.
Bắt đầu khởi nghiệp vào năm
2013 với ý tưởng làm cà phê sạch
giữa lúc thị trường cà phê pha trộn
đang thống lĩnh, đến nay, thương
hiệu cà phê organic Nguyễn Đình
của anh đã dần có được “chỗ đứng”
cho riêng mình, được nhiều người
biết đến và phân phối đến nhiều tỉnh
thành, mang lại lợi nhuận trên dưới
600 triệu đồng mỗi năm, tạo việc
làm thường xuyên cho 3 thanh niên
với mức lương ổn định từ 5 - 7 triệu
đồng/tháng. Bản thân anh Nguyễn
Đình Bắc đã được Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương
“Thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác” lần thứ IV, năm 2016.
Câu chuyện của Hà Thúy Diện, cô
gái 8X đã bỏ bao cơ hội rộng mở ở
đất Sài Gòn để về quê hương huyện
Đức Trọng lại là câu chuyện KN về
du lịch cộng đồng. Giỏi giang, năng
động, Diện từng làm việc cho một
công ty dầu khí và một công ty có
vốn đầu tư từ Ấn Độ chuyên về đồ
gốm, không ai nghĩ cô gái đó đủ
dũng cảm rời bỏ môi trường làm
việc lý tưởng đó để trở về thôn Chơ
Ré, xã Đa Quyn - một nơi quá xa
xôi, hẻo lánh, và... nghèo.
Với ngôi nhà sàn kiểu người Tày
sẵn có của gia đình, Diện mở Sàn
Homestay, giúp du khách đến đây
trải nghiệm cuộc sống ở chốn làng
quê, đi hái cà phê, trồng rau, câu cá,
đọc sách, nấu ăn, cùng tìm hiểu nhịp
sống và nếp sinh hoạt của người
dân nơi đây. Cô còn thuê người
địa phương dẫn đường cho khách
đi núi, xem nương rẫy, làm du lịch
theo đúng nghĩa du lịch cộng đồng.
Và hơn 2 năm rồi, Sàn Homestay
ngày càng có thêm nhiều khách du
lịch đến thăm.
Nhắc tới KN tại Lâm Đồng,

Không phải ngẫu nhiên mà tỉnh Lâm Đồng lại được Trung ương lựa chọn là một trong những địa
phương phải đi tiên phong trong phong trào khởi nghiệp (KN). Bởi cách đây nhiều năm, ngay từ khi
chưa có các chính sách hỗ trợ KN, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều tấm gương thanh niên mạnh dạn KN với
những cách làm hay và đạt được những thành công nhất định. Những người tiên phong này chính là
nguồn cảm hứng, là động lực để các bạn trẻ hiện nay có thêm niềm tin vào con đường KN của mình.

Đối với Hà Thúy Diện (ngoài cùng, bên phải), du lịch cộng đồng giúp du khách có những trải nghiệm mới mẻ
ngay tại địa phương nơi cô sống. Ảnh: V.Q

không thể không nhắc đến “ngôi
sao sáng” Phan Thanh Sang - Giám
đốc Công ty YSA Orchid Đà Lạt,
Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cái tên đã trở nên quá quen thuộc
và là niềm cảm hứng bất tận của
bất cứ bạn trẻ nào trên con đường
KN. Sau hơn 10 năm từ ngày đầu
KN với biết bao khó khăn và gian
nan, Công ty YSA Orchid hiện đã
có doanh thu hơn 10 tỷ đồng mỗi
năm với địa điểm sản xuất tại TP
Đà Lạt, huyện Đơn Dương và cả
tỉnh Ninh Thuận.
Gặp Phan Thanh Sang tại Vườn
ươm khởi nghiệp được đặt ngay
trong không gian của Trạm dừng
chân YSA Orchid, anh không kể
quá nhiều về quá trình KN của mình,
bởi anh bảo rằng những thông tin
đó đã tràn ngập khắp các mặt báo
trong những năm qua. Thay vào đó,
anh chia sẻ nhiều về tâm huyết của
mình đối với phong trào KN của
thanh niên tỉnh nhà. Với vai trò là

Sau gần 6 năm KN, thương hiệu cà phê sạch của anh Nguyễn Đình Bắc
đã dần có chỗ đứng trên thị trường. Ảnh: V.Q

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh
niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phụ
trách vấn đề KN, anh vẫn đang tìm
cách cùng địa phương hỗ trợ tối đa
cho các thanh niên cùng KN, làm
giàu cho chính quê hương mình từ

những sản vật đặc trưng.
Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều
những thanh niên Lâm Đồng đã sớm
có ý chí KN. Bằng cách này hay cách
khác, bằng rất nhiều những bài học,
kinh nghiệm, đánh đổi, họ đã sớm

“thổi” làn gió KN vào phong trào lập
thân lập nghiệp của những người trẻ
trên mảnh đất cao nguyên này.

Người trẻ hôm nay
có gì?
Luôn trăn trở với phong trào KN
của thanh niên tại địa phương, anh
Phan Thanh Sang cho rằng: So với
trước đây, các bạn trẻ muốn KN hiện
nay có nhiều thuận lợi hơn bởi nhận
được sự quan tâm của cả cộng đồng
và nhiều sự hỗ trợ từ Nhà nước, chính
quyền địa phương. “Hiện tại, nhiều
bạn trẻ rất nhạy bén và dũng cảm, họ
biết tận dụng đặc thù, thế mạnh của
địa phương nơi mình sống để xác
định mình nên làm gì” - anh chia sẻ.
Vườn ươm KN là một ví dụ.
Vườn ươm gồm 10 thành viên, là
nơi trưng bày các sản phẩm như trà
atisô, cà phê sạch, đặc sản Đà Lạt...
cùng các thông tin về doanh nghiệp
để du khách có thể tìm hiểu và hợp
tác. Đây là một cách làm mới của
Phan Thanh Sang nhằm giúp các
sản phẩm KN của thanh niên Lâm
Đồng đến gần hơn với thị trường,
đối tác và người tiêu dùng.
Là một trong những người đi
tiên phong trong phong trào KN tại
huyện Lâm Hà, anh Nguyễn Đình
Bắc nhận thấy rằng, so với các năm
trước, các bạn học xong đại học, trở
về rồi tìm hướng đi cho riêng mình
đã dần xuất hiện nhiều hơn tại địa
phương, với một tâm lý hoàn toàn
tự do và thoải mái. Anh chia sẻ rằng,
bản thân mình cũng sẵn sàng trao
đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác
với một số thanh niên nơi anh sống,
lập nghiệp có chung niềm đam mê
KN với hạt cà phê, nhằm tạo ra một
thị trường chung, giúp người tiêu
dùng có thể tiếp cận được với nguồn
cà phê sạch một cách dễ dàng.
Bên cạnh đó, sự ra đời Tổ hỗ trợ
KN tỉnh, của Trung tâm Hỗ trợ KN
Trường ĐH Đà Lạt hay Vườn ươm
KN và sáng tạo của Tỉnh Đoàn đã
tạo điều kiện và môi trường, giúp
các bạn thanh niên, SV có thể tiếp
cận được những kiến thức cần thiết,
tham khảo các mô hình hay, tìm hiểu
tài liệu, sách báo liên quan về KN
dễ dàng hơn, giúp thanh niên tự tin
hơn trong quá trình KN.
(CÒN NỮA)
VIỆT QUỲNH

Trường THPT Bảo Lộc giữ vị trí “đầu tàu” trong công tác đào tạo mũi nhọn

Học sinh xuất sắc được khen thưởng.

Sáng 26/5, Trường THPT Bảo
Lộc đã tổ chức Lễ tổng kết năm
học 2017 - 2018 và trao thưởng
cho học sinh đạt thành tích xuất sắc
trong năm học. Về dự lễ có lãnh đạo
Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc và
các ngành chức năng TP.
Trong những năm qua, Trường
THPT Bảo Lộc luôn đứng trong
tốp đầu của TP Bảo Lộc và tỉnh
Lâm Đồng về chất lượng giáo dục.
Trong năm học 2017 - 2018, trường
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Trong
năm học, Trường THPT Bảo Lộc
có hơn 88% HS đạt học lực giỏi và

khá; trong đó, loại giỏi là 225 HS,
chiếm tỷ lệ 17,69%. Đặc biệt, HS
của Trường THPT Bảo Lộc đã đạt 6
giải quốc gia trên tất cả các lĩnh vực.
Trong lĩnh vực Khoa học - Kỹ thuật
(KHKT), HS của trường đoạt 1 giải
nhất và 1 giải ba quốc gia; trong đó,
đề tài đoạt giải nhất vinh dự cùng với
6 đề tài khác của cả nước được chọn
dự thi Intel ISEF quốc tế tại Mỹ. Đối
với các giải cấp tỉnh, HS của trường
đạt 52 giải trên các lĩnh vực; trong
đó, có 23 giải HS giỏi các môn văn
hóa (1 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải
ba và 9 giải khuyến khích), 4 giải
KHKT, 8 giải vô địch Tin học Văn

phòng, 13 huy chương thi Hội khỏe
Phù Đổng và 2 giải thi Tin học trẻ...
Cùng với đó, trong năm học,
Trường THPT Bảo Lộc có 13 giáo
viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp
trường và 2 giáo viên dạy giỏi cấp
tỉnh, nâng tổng số giáo viên dạy giỏi
cấp tỉnh của trường lên 7 giáo viên;
1 giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi
cấp Quốc gia” và 1 giáo viên được
phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu
tú”. Ngoài ra, toàn trường có 20 giáo
viên đạt “Chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở” và 2 giáo viên được công nhận
“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”...
KHÁNH PHÚC
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Giữ hồn cốt dân tộc

T

ổ dân phố (TDP) Di Linh
Thượng 1 và Di Linh
Thượng 2 thường được
đồng bào nơi đây gọi
bằng những từ thân thương là “bòn
Njrìng” nằm ngay trung tâm thị trấn
Di Linh. Đây là buôn đồng bào còn
giữ lại những ngôi nhà dài truyền
thống của người K’Ho (với chiêng,
trống, bếp lửa và hàng chục chóe cổ
xưa của ông bà, tổ tiên).
Cũng đã khá lâu rồi, chúng tôi mới
có dịp trở lại “bòn Njrìng”, nên mọi
thứ đã khác xưa, chúng tôi cảm nhận
được một nhịp sống mới đang hiện
hữu với bà con nơi đây, như báo hiệu
và minh chứng một sự đổi thay từ
đời sống vật chất cho đến tinh thần
của người dân. Những ngôi nhà mái
ngói san sát xen lẫn với mái nhà dài
truyền thống vừa hiện đại vừa giữ
nét cổ xưa hòa quyện cùng nhau;
những tuyến đường nhựa, bê tông
thông thoáng, sạch đẹp và phía trước
mặt là cánh đồng lúa bát ngát, trải
dài dưới các chân đồi núi cao trập
trùng tạo nên một vẻ đẹp hữu tình...
Để có được cuộc sống như ngày
hôm nay, bà con nơi đây đã nỗ lực
vượt khó trong lao động sản xuất,
áp dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển
đổi giống cây trồng, vật nuôi phù
hợp với điều kiện thực tế ở địa
phương. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã
đầu tư xây dựng ngôi nhà mới, tiện
nghi hơn để phục vụ nhu cầu đời
sống sinh hoạt của gia đình. Cuộc
sống thay đổi, phát triển là vậy,
nhưng một số hộ dân nơi đây vẫn
xem trọng, ý thức được việc bảo
tồn, lưu giữ những ngôi nhà dài
truyền thống của dân tộc, điều mà
nhiều hộ ở các vùng đồng bào dân
tộc thiểu số khác của huyện Di Linh
“không làm được”, làm nhạt nhòa
dần những giá trị, bản sắc văn hóa
truyền thống của dân tộc.

Trong thời buổi hội nhập, giao thoa văn hóa theo nhịp sống hiện đại, nhiều hộ dân ở các vùng đồng
bào dân tộc thiểu số huyện Di Linh đã đầu tư xây dựng những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang. Tại
thị trấn Di Linh, bên cạnh những ngôi nhà cao tầng, hiện đại thì đâu đó vẫn còn thấp thoáng những
mái nhà dài truyền thống của người K’Ho, để bảo tồn bản sắc văn hóa, lưu giữ hồn cốt dân tộc.

Dưới mái nhà dài của người K’Ho vẫn lưu giữ nhiều chóe cổ có giá trị. Ảnh: N.Brừm

Gia đình ông Moul Sơn, TDP Di
Linh Thượng 1 là một trong những
hộ còn lưu giữ ngôi nhà dài truyền
thống của người K’Ho. Tuy không
còn dài theo đúng nghĩa của nhà
dài xưa kia, nhà chỉ còn dài 16 mét,
rộng 7 mét, nhưng trong ngôi nhà
của ông vẫn còn lưu giữ khoảng 70
chóe lớn nhỏ các loại và có một số
chóe cổ mà người K’Ho gọi là Gong
được những người buôn bán đồ cổ
trả giá 50 triệu đồng/cái nhưng gia
đình nhất quyết không bán. “Đây
chẳng những là gia tài ông bà tổ tiên
để lại, mà còn là bản sắc văn hóa dân
tộc, nên mình phải biết trân trọng và
lưu giữ. Chúng tôi luôn nhắc nhở
con cháu phải tự hào, nâng cao ý
thức và bảo tồn cho muôn đời sau.
Vì ngôi nhà này đã từng tổ chức Lễ

hội Nhô sa rơpu (uống ăn trâu) của
người K’Ho trên 10 lần rồi và lần
cuối cùng được tổ chức vào năm
1984, gia đình hiến tế cùng lúc 2
con trâu” - ông Moul Sơn tự hào.
Ngày nay, xã hội có nhiều thay đổi
và phát triển. Đời sống kinh tế, văn
hóa tinh thần ở vùng đồng bào dân
tộc thiểu số cũng “cuốn” vào dòng
chảy ấy để thích nghi, phù hợp, nên
các nghi lễ, lễ hội truyền thống của
cư dân bản địa ngày càng xa dần
với đời sống tinh thần, tâm linh của
bà con như: Lễ đặt tên, cúng dưỡng
lúa, mừng lúa mới, cúng bến nước
và đặc biệt là lễ hội uống ăn trâu…
Theo ông K’Broh ở TDP Ka Ming
- một trong những người tâm huyết
sưu tầm văn hóa K’Ho ở Di Linh
cho biết: “Hằng năm, ngoài một số

lễ hội được tổ chức ở cánh đồng,
đầu làng, bến nước thì những lễ hội
lớn, đặc trưng, như mang lúa về
kho, mừng lúa mới, ăn uống trâu...
thường được tổ chức tại nhà. Tuy
mỗi lễ hội mang một ý nghĩa khác
nhau, nhưng có điểm chung là mang
lại không khí vui tươi, ấm cúng,
lan tỏa đến với cộng đồng. Các lễ
hội chính là sợi dây bền chặt, cố
kết giữa các thành viên trong cộng
đồng, từ việc chia sẻ, giúp đỡ nhau
trong lao động sản xuất cho đến việc
định hướng cho các thế hệ trẻ nâng
cao ý thức bảo tồn nét đẹp văn hóa
truyền thống”.
Trong xã hội hòa nhập, phát
triển, hiện đại như ngày nay, bên
cạnh các chủ trương, chính sách
của Nhà nước, rất cần những người

tâm huyết, các nghệ nhân, ý thức
của người dân, cộng đồng để lưu
giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền
thống các dân tộc bản địa. Khi còn
lễ hội truyền thống, còn nếp nhà dài
xưa... thì tiếng cồng, tiếng chiêng
sẽ còn được ngân vang; lúc đó, từ
người già cho đến thế hệ trẻ có dịp
gặp gỡ, giao lưu qua những bài
hát dân gian, diễn tấu cồng chiêng
hòa cùng với nhịp điệu múa truyền
thống của dân tộc.
Theo thống kê sơ bộ, đến nay trên
địa bàn TDP Di Linh Thượng 1 và
Di Linh Thượng 2 còn khoảng 30
ngôi nhà dài truyền thống còn khá
nguyên sơ theo nếp xưa như: nhà
già K’Brịp, ông Moul Sơn, K’Mês,
K’Dùl, bà Ka Dép...
Có thể nói, đã nhiều năm nay,
trong đời sống sinh hoạt cộng đồng
dưới các mái nhà dài truyền thống
của bà con K’Ho ở thị trấn Di Linh
dần thiếu vắng tiếng cồng chiêng.
“Bà con nơi đây vẫn hy vọng một
ngày không xa tiếng cồng chiêng
lại được đều đặn ngân vang, để góp
phần cho cuộc sống buôn làng thêm
phần vui tươi, nhộn nhịp, thu hút
đông đảo bà con xa gần cùng tham
gia. Có như thế, âm thanh cồng
chiêng, cùng nhịp điệu múa của các
cô gái bên ánh lửa bập bùng cùng
với men say của ché rượu cần... như
hòa quyện vào nhau. Đây thật sự là
điều mà bà con chúng tôi chờ đợi,
được trở về với không gian xưa, với
nguồn cội, đó còn là “món ăn” tinh
thần mang đậm bản sắc văn hóa
truyền thống dân tộc cần được cộng
đồng ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát
huy nhất là trong cuộc sống hiện đại,
xã hội hòa nhập ngày nay” - ông
K’Sội - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng
ban công tác Mặt trận TDP Di Linh
Thượng 1 kỳ vọng.
NDONG BRỪM

Khi người trẻ say mê văn hóa cồng chiêng
Nghiên cứu khoa học
về văn hóa dân tộc
Khác với nhiều bạn bè đồng trang
lứa thích nhạc hiện đại, cô nữ sinh
lớp 10A2 Trường THPT LangBiang
(huyện Lạc Dương) - Bon Yo Ngân
có niềm say mê với các loại nhạc cụ
dân tộc. “Là một người K’Ho, trong
tuổi thơ của em đã rất may mắn khi
được cùng người thân chơi những
điệu cồng chiêng, hát những lời ca,
tiếng hát và điệu múa truyền thống
của dân tộc mình. Tiếng cồng, tiếng
chiêng, những lời ca, điệu múa đã
trở thành cái gì đó rất gần gũi, thân
yêu trong cuộc sống của em. Nhưng
theo nhịp sống hiện đại, văn hóa
cồng chiêng đang dần mai một. Là
w thế hệ kế thừa văn hóa của người
K’Ho nơi đây, em thấy phải làm gì
đó để giữ gìn nét đặc sắc mà cha
ông gây dựng. Điều này đã thôi thúc
em tìm hiểu, nghiên cứu kỹ hơn về
không gian văn hóa cồng chiêng của
người K’Ho tại địa phương mình. Vì
vậy, em cùng bạn đồng hành là anh
Đào Vũ Nguyên - lớp 12A4 quyết
định thực hiện Đề tài “Một số giải
pháp bảo tồn, giữ gìn và phát huy
không gian văn hóa cồng chiêng

Ngân và Nguyên sinh ra, lớn lên giữa không gian văn hóa cồng chiêng LangBiang. Chính những nét
độc đáo đầy bản sắc ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn say mê văn hóa dân tộc của hai học sinh thuộc ngôi
trường dưới chân núi Bà. Điều này đã thôi thúc các em nghiên cứu để tìm ra một số giải pháp bảo
tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng của người K’Ho - Lạch tại thị trấn Lạc Dương.
của người K’Ho - Lạch tại thị trấn
Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh
Lâm Đồng” để tham gia Cuộc thi
Khoa học kỹ thuật (KHKH) dành
cho học sinh trung học năm học
2017 - 2018”, Bon Yo Ngân chia sẻ.
Vốn say mê nghiên cứu khoa học
và cũng thích tìm hiểu về văn hóa
dân tộc tại địa phương, Đào Vũ
Nguyên gật đầu cùng tham gia thực
hiện đề tài khoa học khi nghe Bon
Yo Ngân trình bày ý tưởng. Nguyên
cho hay, tuy không phải là người
K’Ho nhưng em rất thích tiếng cồng
chiêng và điệu múa của các chàng
trai, cô gái trong mỗi dịp được xem
biểu diễn cồng chiêng. Vốn có kinh
nghiệm khi đã từng tham gia và đoạt
giải Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm
học 2016 - 2017, cùng với sự động
viên hết lòng của mẹ Nguyên cũng
là giáo viên và sự hỗ trợ của nhà
trường, Ngân và Nguyên “bắt tay”
vào thực hiện đề tài.

Ngân và Nguyên đến tìm hiểu tại cơ sở giao lưu văn hóa cồng chiêng. Ảnh: T.H

Những buổi sau giờ học, đôi bạn
lại lân la đến các cơ sở giao lưu
cồng chiêng trên địa bàn thị trấn
Lạc Dương để tìm hiểu. Bằng sự
đầu tư, tìm tòi nghiên cứu, Ngân
và Nguyên thực hiện đề tài trong

5 tháng liền với nhiều công việc
như: phát phiếu khảo sát hiểu biết
về văn hóa cồng chiêng đối với
học sinh trong trường, phiếu đánh
giá của Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Lạc Dương, ý kiến của các

nghệ nhân cồng chiêng tiêu biểu
tại địa phương, tổ chức hoạt động
trải nghiệm sáng tạo cho học sinh
nhà trường tham dự buổi biểu diễn
cồng chiêng, giao lưu văn nghệ
và thi biểu diễn cồng chiêng giữa
các khối lớp, giao lưu với học sinh
Trường THPT Bùi Thị Xuân (Đà
Lạt)... Với ý nghĩa thiết thực của đề
tài, Ngân và Nguyên đã được xướng
tên liên tục khi đoạt giải nhì Cuộc
thi KHKT cấp tỉnh, giải nhì Cuộc thi
KHKT cấp quốc gia, giải đặc biệt
của Trường Đại học Đà Nẵng trong
năm học 2017 - 2018, xứng đáng là
niềm tự hào của ngôi trường mang
tên ngọn núi hùng vĩ LangBiang.

Góp phần bảo tồn
văn hóa dân tộc
Trong những giải pháp để bảo
tồn, giữ gìn và phát huy không
gian văn hóa cồng chiêng của
người K’Ho ở thị trấn Lạc Dương
mà Ngân và Nguyên thực hiện, thì
đẩy mạnh các hoạt động giáo dục
ý thức cũng như truyền dạy lại các
giai điệu cồng chiêng cho giới trẻ
được chú trọng hàng đầu...
XEM TIẾP TRANG 8
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Đơn Dương gần 44,5 tỷ đồng
thu hút nhân sự giáo dục
Theo báo cáo về tình hình thực hiện chế
độ phụ cấp thu hút cho nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục, trên địa bàn huyện Đơn
Dương từ năm 1998 đến nay đã chi gần
44,5 tỷ đồng phụ cấp thu hút nhân sự cho
ngành Giáo dục địa phương.
Cụ thể: Phụ cấp thu hút đã chi theo
Quyết định 1448/QĐ-UB khoảng 1,5
tỷ đồng; phụ cấp thu hút đã chi theo
Nghị định 35/2001/NĐ-CP gần 3,7 tỷ
đồng; phụ cấp thu hút chi theo Nghị định
61/2006/NĐ-CP 18,2 tỷ đồng và phụ cấp
thu hút đã chi theo Nghị định 116/2010/
NĐ-CP là 21 tỷ đồng.
Trong đó, phụ cấp thu hút đã chi chưa
đúng quy định theo kết luận của ngành
Thanh tra là hơn 511 triệu đồng, số tiền
chi sai này đã được đơn vị thu hồi nộp trả
AN NHIÊN
ngân sách theo quy định.

Sở Tư pháp giải quyết
hơn 150 hồ sơ theo chuẩn ISO
Ước 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tư
pháp Lâm Đồng đã giải quyết hơn 150
thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001 : 2008, đảm bảo tính
công khai, minh bạch và hiệu quả, đồng
thời nhận được sự hài lòng của tổ chức, cá
nhân đến nộp và nhận hồ sơ giải quyết tại
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
Ngay từ đầu năm 2018, Sở Tư pháp
Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch duy trì,
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, sau
đó tập trung tuyên truyền, phổ biến trong
các hội nghị, cuộc họp giao ban, buổi sinh
hoạt pháp luật ngày thứ hai hàng tuần…
giúp cán bộ công chức, viên chức ứng
dụng đúng quy trình, quy định pháp luật
trong việc giải quyết hồ sơ hành chính
được giao.
Các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ
hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001 : 2008 còn được niêm yết công khai,
đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
của Sở Tư pháp, qua đó tạo điều kiện cho
các tổ chức, cá nhân giám sát hiệu quả về
thái độ giao tiếp, ứng xử của công chức,
viên chức khi tiếp công dân. MẠC KHẢI

Cướp 270 ngàn đồng, lãnh án
trên 5 năm tù
TAND huyện Lâm Hà vừa xử sơ thẩm,
tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù đối với bị
cáo Trần Anh Đức (19 tuổi) về tội cướp
tài sản và tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra,
HĐXX TAND huyện Lâm Hà còn tuyên
phạt bị cáo Vũ Văn Thái (16 tuổi, cùng
ngụ huyện Lâm Hà), đồng phạm với bị
cáo Đức, 24 tháng tù về tội cướp tài sản.
Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày
5/10/2017, tại đèo Phú Mỹ (thuộc địa
phận thôn Lạc Sơn, xã Phú Sơn), Đức
cùng Thái đã dùng dao khống chế, đe dọa
anh Nguyễn Hữu Quỳnh và chị Nguyễn
Thị Hoàng Quyên chiếm đoạt 270 ngàn
đồng để tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, khoảng
10 giờ ngày 10/10/2017, Đức một mình
lẻn vào nhà bà Võ Thị Phượng (thôn 1/5,
xã Phú Sơn) lấy trộm 2 chiếc điện thoại di
động và 1 máy mài cầm tay. Qua định giá,
2 chiếc điện thoại và 1 máy mài tay có
tổng trị giá trên 5,6 triệu đồng.
Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đã thừa nhận
toàn bộ hành vi của mình. HĐXX đã căn
cứ tính chất, mức độ, hành vi của từng bị
cáo, cũng như xem xét các tình tiết tăng
nặng, giảm nhẹ để tuyên phạt mỗi bị cáo
TRỊNH CHU
mức án như trên.

Lâm Đồng được bố trí 10 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội
Căn cứ vào Luật nhà ở số 65/2014/QH13
ngày 25/11/2014 và Nghị định số 100/2015/
NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về
phát triển và quản lý nhà ở, Ngân hàng Chính
sách xã hội đã có văn bản Hướng dẫn nghiệp
vụ triển khai cho vay ưu đãi để mua, thuê mua
nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa
chữa nhà để ở. Năm 2018, trong tổng nguồn
vốn cho vay nhà ở xã hội khoảng 1.000 tỷ
đồng, Lâm Đồng được bố trí 10 tỷ đồng để
triển khai chương trình này và đã được giao
về cho các huyện, thành phố thực hiện.
Đối tượng được vay vốn theo chương trình
này tại Ngân hàng Chính sách xã hội bao gồm:
Người có công với cách mạng theo quy định
của pháp luật về ưu đãi người có công với
cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo,
cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động
đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và
ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan
nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật,
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ
quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân
đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức
theo quy định của pháp luật về cán bộ, công
chức, viên chức.
Ngoài các đối tượng là người có công với
cách mạng theo quy định của pháp luật, các
đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc
diện không phải nộp thuế thu nhập thường
xuyên theo quy định của pháp luật về thuế

thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận
nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo
quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Để được vay vốn theo chương trình này,
người vay vốn phải đáp ứng đủ 5 điều kiện:
Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại
NHCSXH trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể
từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH
và mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả
nợ hàng tháng của người vay vốn; Có đủ vốn
tự có tối thiểu 20% giá trị Hợp đồng mua bán/
Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay
vốn để mua/thuê mua nhà ở xã hội; tối thiểu
30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán
giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới
hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; Có đủ hồ
sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà
ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng
chính sách nhà ở xã hội theo quy định; Có
nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam
kết với NHCSXH; Có giấy đề nghị vay vốn
để mua/thuê mua nhà ở xã hội/xây dựng mới/
cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam
kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia
đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở
xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức
tín dụng khác;
Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở
xã hội, người vay vốn phải có hợp đồng mua,
thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án, mà
dự án đó có trong danh mục dự án xây dựng

nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu
tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt. Đối với vay vốn để xây mới hoặc
cải tạo, sửa chữa nhà để ở, người vay vốn phải
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất nơi
đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật
về đất đai; có thiết kế, dự toán hoặc phương
án tính toán giá thành theo quy định của pháp
luật về xây dựng;
Bên cạnh đó, thủ tục thực hiện bảo đảm tiền
vay yêu cầu: Đối với vay vốn để mua, thuê
mua nhà ở xã hội: Bảo đảm tiền vay bằng tài
sản hình thành từ vốn vay theo quy định của
pháp luật; NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư
và người vay vốn phải thỏa thuận trong hợp
đồng ba bên về phương thức quản lý, xử lý
tài sản bảo đảm. Đối với vay vốn để xây mới
hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Bảo đảm tiền
vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản
gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy
định của pháp luật.
Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối
đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân
khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay
vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn
thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với
NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay
thấp hơn.
P.L.H

Một loạt biện pháp BVR, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật
Đây là “Công điện khẩn” của Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) Hà Công Tuấn gửi đến
các Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Bộ
NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các
tỉnh, thành khẩn trương chỉ đạo, tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số
13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ
rừng (QL, BVR); Nghị quyết số 71/NQ-CP
ngày 8/8/2017 của Chính phủ về Chương
trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/
TW; trong đó tập trung một số giải pháp cấp
bách như sau:
Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các
tụ điểm phá rừng; điều tra, xử lý nghiêm
các vụ vi phạm theo quy định của pháp
luật; công khai kết quả xử lý để toàn xã
hội tham gia, giám sát. Kiểm điểm, xử lý
nghiêm chủ rừng, tổ chức, cá nhân có trách
nhiệm QLBVR và người đứng đầu thiếu

Hệ quả của việc buông lỏng quản lý dẫn đến rừng
ở Bảo Lâm bị tàn phá nặng nề là bài học đắt giá.

trách nhiệm, không phát hiện ngăn chặn
kịp thời, tổ chức ngăn ngừa hành vi phá
rừng; kiên quyết loại thải phần tử thoái hóa,
biến chất ra khỏi cơ quan công quyền. Qua
đó, khẩn trương phân công, phân cấp trách
nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất

lâm nghiệp cho chính quyền cơ sở; quản lý
chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ; rà soát gỗ
thực hiện truy xuất nguồn gốc tại các cơ sở
chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp.
Các địa phương tiếp tục rà soát theo đúng
quy hoạch, đình chỉ ngay những cơ sở vi
phạm pháp luật, thành lập không đúng quy
định nhà nước. Đồng thời, kiểm soát chặt
chẽ khâu lưu thông, xóa bỏ những tụ điểm
kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản trái pháp
luật. Đi đôi với việc rà soát, kiện toàn, nâng
cao hiệu quả của lực lượng kiểm lâm; tăng
cường kiểm tra, giám sát đột xuất hoạt động
công vụ đối với công chức kiểm lâm toàn
quốc; xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực,
thiếu trách nhiệm, vi phạm tác phong, lề lối
làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ. Cuối
cùng, tăng cường tuyên truyền về điển hình
tốt trong công tác QLBVR; phản ánh trung
thực, tạo nhận thức và hành động thống nhất
đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi
vi phạm pháp luật về BV&PTR. M.ĐẠO

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số
3120/UBND-NC về việc tăng cường quản
lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của
luật sư trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, trong thời gian qua, hoạt động
luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã từng
bước đi vào nền nếp và đạt được một số kết
quả tích cực. Đội ngũ luật sư ngày càng phát
triển, phát huy vai trò trong đời sống kinh
tế - xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, trong hoạt động luật sư hiện nay
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Chất
lượng đội ngũ luật sư chưa cao, đặc biệt là
chất lượng tham gia tranh tụng tại các phiên
tòa còn thấp; ý thức rèn luyện về đạo đức nghề
nghiệp của một số luật sư và vai trò tự quản
của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư còn
nhiều mặt hạn chế; chưa quan tâm đúng mức
đến công tác bồi dưỡng về tư tưởng chính trị,
đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư; vẫn
còn một số luật sư vi phạm về quy tắc ứng xử,
đạo đức nghề nghiệp; công tác quản lý nhà

nước về luật sư chưa đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ, thiếu chủ động, sát sao…
Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao
chất lượng hiệu quả hoạt động luật sư tại địa
phương trong thời gian tới, UBND tỉnh Lâm
Đồng yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với sở,
ngành liên quan tăng cường công tác quản lý
nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của
luật sư, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra
để bảo đảm hoạt động của luật sư thực hiện
theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng,
pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm
pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật
sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
theo đúng quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Lâm Đồng còn yêu cầu Đoàn
Luật sư Lâm Đồng cần thực hiện đúng, đầy
đủ trách nhiệm giám sát luật sư là thành viên,
luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề
luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề
luật sư tại địa phương trong việc tuân thủ pháp

luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư
Việt Nam, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề
nghiệp luật sư Việt Nam; xử lý nghiêm hành
vi vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề
nghiệp luật sư, đồng thời biểu dương các luật
sư, các tổ chức hành nghề luật sư gương mẫu
trong việc tuân thủ pháp luật.
Thường xuyên thực hiện bồi dưỡng đạo đức
nghề nghiệp, tư tưởng chính trị và kỹ năng
hành nghề cho đội ngũ luật sư; nâng cao chất
lượng tranh tụng của luật sư tại các phiên tòa;
thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật
sư với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh;
phát huy vai trò của luật sư là đảng viên, thành
viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh trong
việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các
luật sư theo đúng phạm vi, quy định của pháp
luật, không được lợi dụng việc hành nghề để
đi ngược lại với nguyên tắc hành nghề luật sư,
vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Luật
sư và các quy định của pháp luật.
TIẾN DÂN
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Nhiều bất cập trong xét xử án treo

T

heo thống kê giai đoạn
2014 - 2016, xét xử sơ
thẩm có 1.072 bị cáo
hưởng án treo. Trong số
các vụ án hưởng án treo của Tòa
án Nhân dân hai cấp bị kháng cáo,
kháng nghị có 6 vụ bị hủy bản án,
chuyển hồ sơ vụ án để điều tra
hoặc xét xử lại và 12 vụ chuyển
hình phạt tù từ treo sang tù giam.
Trên thực tế, một số Tòa án Nhân
dân cấp huyện áp dụng các quy
định pháp luật về án treo trong
một số vụ án không đúng. Một số
trường hợp không có kháng cáo,
kháng nghị nhưng qua kiểm tra hồ
sơ, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh)
cho rằng, hưởng án treo là chưa
nghiêm, không đúng, không đủ
điều kiện theo quy định tại Điều
60 và hướng dẫn tại Nghị quyết
01/2013/NQ - HĐTP như: bị cáo
chỉ có một tình tiết giảm nhẹ, bị
cáo có 1 tình tiết giảm nhẹ và 1
tình tiết tăng nặng hoặc 2 tình
tiết giảm nhẹ và 1 tình tiết tăng
nặng, bị cáo có thân nhân không
tốt, đã bị xử lý hành chính, chưa
chấp hành xong mức phạt về kinh
phí nộp phạt lại tiếp tục phạm tội
nhưng vẫn cho hưởng án treo…
Một số trường hợp áp dụng pháp
luật chưa đầy đủ như bị cáo là
người chưa thành niên phạm
tội nhưng trong bản án không
áp dụng Điều 68, vụ án có đồng
phạm nhưng không áp dụng Điều
20 Bộ Luật Hình sự.
Qua kiểm tra, giám sát, HĐND
tỉnh phát hiện vẫn còn xảy ra
trường hợp Hội đồng xét xử có
nhận thức chưa đúng về hình phạt
tù cho hưởng án treo, cho rằng
mức hình phạt tù cho hưởng án
treo là hình phạt nhẹ hơn hình
phạt tù nên có trường hợp bị cáo
cùng vai trò trong vụ án, có cùng
2 tình tiết giảm nhẹ nhưng người
có 1 tình tiết tăng nặng lại chịu

Gần 14,5 tỷ đồng đầu tư
hạ tầng nông thôn mới

Nhiều năm qua, hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, ngành Tòa án, Viện Kiểm
sát nói riêng đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND tỉnh đã phát hiện còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục
nhằm tăng cường chất lượng công tác xét xử, củng cố niềm tin trong nhân dân.
hình phạt thấp hơn các bị cáo còn
lại. Một số trường hợp Tòa án áp
dụng không đúng về mức án treo
bị Viện kiểm sát nhân dân cùng
cấp kháng nghị và được Tòa án
cấp phúc thẩm chấp nhận, chuyển
từ phạt tù cho hưởng án treo sang
tù giam…
Về phía Viện Kiểm sát, qua
giám sát, HĐND tỉnh cũng đã
phát hiện nhiều tồn tại như có
trường hợp bị cáo không đủ điều
kiện hưởng án treo nhưng Viện
kiểm sát vẫn đề nghị tòa cùng
cấp cho bị cáo được hưởng. Cụ
thể như vụ Hà Xuân Dương
phạm tội quy định tại điểm b
khoản 1 Điều 175 Bộ Luật Hình
sự, bị cáo có thân nhân không tốt,
đã bị xử lý hành chính về hành
vi vận chuyển lâm sản trái phép
và bị xử lý vi phạm hành chính
vào ngày 24/11/2014, vẫn chưa
chấp hành xong mức phạt về tiền
thì đến ngày 10/11/2015 bị cáo
bị bắt quả tang hành vi vi phạm
(Viện Kiểm sát nhân dân huyện
Đức Trọng). Cá biệt, có những
trường hợp Tòa án nhân dân cho
bị cáo hưởng án treo không đúng
nhưng viện kiểm sát cùng cấp
không phát hiện để kháng nghị,
các trường hợp kháng nghị đều
do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
thực hiện như thành phố Bảo
Lộc, huyện Di Linh.
Phân tích về nguyên nhân của
những tồn tại, hạn chế nêu trên,
theo ông Dương Công Hiệp - Ủy
viên BTV, Chủ nhiệm UBKT
Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Pháp
chế HĐND tỉnh: Thực tế qua

BẢO LỘC: Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

UBND thành phố Bảo Lộc vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng
các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố
và chủ tịch UBND các xã, phường thông qua các buổi sinh
hoạt cơ quan, chi bộ quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị Chỉ thị
số 05 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành kỷ
cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương
hình thức và gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội; không lạm dụng công quỹ, phương
tiện và tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.
Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến,
hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định; đồng thời tăng
cường công tác kiểm tra phát hiện và có đề xuất xử lý nghiêm
các vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, người lao động thiếu gương mẫu.
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội
viên và nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng,
Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;
lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
LHT

giám sát của Đoàn HĐND tỉnh
cho thấy tại một số Tòa án nhân
dân cấp huyện, số lượng thẩm
phán còn thiếu so với số lượng
biên chế được giao, trong khi đó
lượng án các loại phải thụ lý giải
quyết hàng năm tăng, khối lượng
chuyên môn nhiều, một số vụ án
có tính chất phức tạp cũng gây áp
lực cho các thẩm phán khi xét xử.
Mặt khác, về kỹ năng, nghiệp vụ
của một số kiểm sát viên, thẩm
phán còn hạn chế nên có vụ án
dẫn chiếu, áp dụng pháp luật chưa
đúng. Một số vụ việc do kiểm sát
viên, thẩm phán, Hội đồng xét xử
nhận định không đúng tính chất,
mức độ, hành vi vi phạm cũng
như nguyên nhân dẫn đến việc
truy tố, xét xử cho hưởng án treo
đối với một số vụ chưa đúng quy
định pháp luật. Về công tác xử lý
những tồn tại, hạn chế trong xét
xử án treo của Tòa án, Viện kiểm
sát nhân dân cấp tỉnh chưa dứt
điểm, chưa kiên quyết.
Theo đó, Đoàn giám sát, Ban
Pháp chế - HĐND tỉnh cũng đã
kịp thời có kiến nghị đối với Tòa
án nhân dân tỉnh: sớm có chỉ đạo
Tòa án nhân dân các huyện Đức
Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Cát
Tiên, thành phố Bảo Lộc thực
hiện nghiêm túc các kiến nghị
của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh
thông qua giám sát. Đồng thời,
chỉ đạo Tòa hình sự, Chánh án
Tòa án nhân dân các huyện,
thành phố thường xuyên tự kiểm
tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh,
khắc phục những sai phạm của
Hội đồng xét xử, nhất là Thẩm
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phán chủ tọa phiên tòa. Chấm
dứt tình trạng cho hưởng án treo
đối với các trường hợp không đủ
các điều kiện, không đảm bảo
đúng quy định pháp luật nhằm
thực hiện tốt công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm. Có biện
pháp xử lý trách nhiệm đối với
thẩm phán chủ tọa phiên tòa và
Hội thẩm tham gia Hội đồng xét
xử khi có vi phạm liên quan xét
xử án treo không đúng quy định.
Đối với Viện Kiểm sát nhân
dân tỉnh, Đoàn giám sát HĐND
tỉnh đề nghị cần kịp thời chỉ đạo
kiểm tra, rà soát đánh giá, rút
kinh nghiệm về công tác thực
hành quyền công tố và kiểm sát
xét xử các vụ cho hưởng án treo
trên địa bàn tỉnh. Kiểm sát chặt
chẽ các vụ án hình sự ngay từ khi
giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm, khởi tố đến suốt quá trình
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử,
trong đó có kháng nghị phúc thẩm
các trường hợp Tòa án cho hưởng
án treo không đúng, chưa nghiêm.
Tòa án nhân dân và Viện Kiểm
sát nhân dân là cơ quan tố tụng
có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo
vệ quyền con người, quyền công
dân, quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân, bảo vệ chế
độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích
của Nhà nước. Vì thế, nhất thiết
phải khắc phục cho được những
hạn chế, tồn tại trong xét xử nói
chung và xét xử án treo nói riêng
nhằm hướng đến tăng cường chất
lượng công tác xét xử, giải quyết
các vụ án theo đúng pháp luật.
NGUYỆT THU

Ra mắt CLB Cựu chiến binh bảo vệ môi trường
Hội CCB thị trấn Thạnh Mỹ vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành
lập CLB Cựu chiến binh (CCB) bảo vệ môi trường, tổ dân phố Nghĩa
Hội, thị trấn Thạnh Mỹ với 15 hội viên tham gia. Đây là một trong
những mô hình CLB bảo vệ môi trường đầu tiên của Hội CCB huyện
Đơn Dương, nhằm tạo điều kiện cho hội viên CCB và bà con nhân dân
nâng cao ý thức, hành động của cộng đồng trong việc sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật, thu gom rác thải, các loại bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ
thực vật đã qua sử dụng được an toàn, hiệu quả. Theo đó, mỗi tháng
CLB tổ chức cho các thành viên tham gia thu gom xử lý rác thải thuốc
BVTV trong các cánh đồng chuyên canh tác rau xanh, trong khu dân
cư và vận động người dân trong tổ dân phố thực hiện tốt Luật Bảo vệ
môi trường để từng bước xây dựng đô thị Thạnh Mỹ ngày càng văn
NGỌC THANH
minh, hiện đại.

Tư vấn kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê
và cây ăn trái

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Phòng Nông
nghiệp và Trung tâm Nông nghiệp huyện Đam Rông tổ chức hội thảo tư
vấn kỹ thuật tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê và cây ăn trái. Tham gia hội
thảo có 100 học viên là khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông và
những nông dân trực tiếp canh tác cây cà phê, cây ăn trái. Trong thời gian 1
ngày, học viên được giới thiệu sự cần thiết của việc tưới nước tiết kiệm và
nguyên tắc lựa chọn các công nghệ, thiết bị tưới nước tiết kiệm; hướng dẫn
sử dụng các thiết bị tưới nước tiết kiệm phù hợp để cho hiệu quả kinh tế cao.
Qua hội thảo nhằm giúp khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông và
những nông dân trực tiếp canh tác cây cà phê, cây ăn trái nắm vững những
kiến thức cơ bản về kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, cũng như hiểu được về
lợi ích kinh tế so với phương pháp tưới thông thường và đặc biệt là nhu cầu
tiết kiệm nguồn nước tưới trong mùa khô hạn.
LÊ TUẤN

Từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay
đến năm 2020 vừa được phê duyệt, huyện
Bảo Lâm đầu tư gần 14,5 tỷ đồng xây
dựng cơ sở hạ tầng tại 13 xã trên địa bàn.
Trong đó, bao gồm các hạng mục công
trình đường giao thông nông thôn cấp
B, mặt đường láng nhựa hoặc bê tông xi
măng; công trình dân dụng cấp 4; UBND
các xã được giao làm chủ đầu tư trực tiếp
quản lý từng dự án triển khai.
Cụ thể, 2 xã Lộc Ngãi và B’Lá đều có
3 công trình đầu tư; 9 xã: Lộc Nam, Lộc
Lâm, Lộc Bảo, Lộc Bắc, Lộc Tân, Lộc
Phú, Lộc Đức, Lộc Quảng, Lộc Thành,
mỗi xã có 2 công trình đầu tư. Còn lại 2
công trình xây dựng lần lượt gồm đường
giao thông thôn B’Đơ (xã Lộc An), đường
giao thông Thôn 4 (xã Tân Lạc) với tổng
chiều dài từ 800 m đến 850 m. VŨ VĂN

Agribank tổ chức tuyển dụng
140 nhân sự tại Lâm Đồng
Từ ngày 12-28/5/2018, Agribank tổ
chức thực hiện phương án bổ sung và
tuyển dụng lao động năm 2018 cho các
đơn vị trong toàn hệ thống dưới hình
thức xét tuyển đối với các ứng viên tốt
nghiệp đại học loại giỏi và xuất sắc; nếu
chưa đủ chỉ tiêu thì tổ chức thi tuyển đối
với các ứng viên có học lực tốt nghiệp
loại trung bình khá trở lên tại 8 cụm thi
trên toàn quốc.
Ngày 26, 27/5/2018, cụm thi số 6 tại
Lâm Đồng của Agribank, được tổ chức
tuyển dụng cho các chi nhánh Gia Lai,
Đông Gia Lai, Kon Tum, Bắc Đắk Lắk,
Lâm Đồng, Lâm Đồng II, Đắk Nông,
Khánh Hòa và Ninh Thuận cho 140 chỉ
tiêu, trong đó có 8 ứng viên được xét
tuyển thẳng từ 208 hồ sơ.
Các ứng viên không quá 30 tuổi, cao
từ 1,55 m đối với nữ và 1,65 m đối
với nam trở lên, có chuyên ngành đào
tạo phù hợp được tuyển dụng vào các
vị trí cán bộ ngân hàng (tín dụng, kế
toán, kế hoạch, kiểm tra nội bộ, dịch
vụ marketing...), pháp chế, công nghệ
PHẠM LÊ
thông tin.

Bưu điện huyện Đam Rông
góp phần cải cách các thủ tục
hành chính
Bưu điện huyện Đam Rông đang thực
hiện nhiều hoạt động phối hợp với các cơ
quan chức năng có liên quan nhằm góp
phần thực hiện công tác cải cách hành
chính tại địa phương. Trong đó, Bưu điện
huyện thực hiện việc chi trả lương hưu
và trợ cấp bảo hiểm xã hội, bán bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình; tiếp
nhận và chuyển phát hồ sơ bảo hiểm xã
hội tại một cửa BHXH huyện; tiếp nhận
và chuyển phát chứng minh nhân dân
tại Công an huyện; tiếp nhận và chuyển
trả kết quả thi giấy phép lái xe cấp mới;
chuyển phát hồ sơ đăng ký quyền sử dụng
đất; tiếp nhận và chuyển trả kết quả hồ
sơ đăng ký phiếu lý lịch tư pháp; điều tra
thông tin doanh nghiệp…
Nhờ những hoạt động trên, đã góp phần
giảm tải công việc cho các cơ quan hành
chính, tiết kiệm chi phí cho người dân và
các tổ chức doanh nghiệp; đồng thời, tạo
điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
tiếp cận được các cơ quan nhà nước, xử
lý giải quyết các thủ tục hành chính nhanh
nhất, thuận tiện nhất. ĐAM TRỌNG
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Khi người trẻ say mê...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ tham dự Đối thoại Shangri-La
tại Singapore
Từ ngày 31/5 đến ngày 3/6, Đại tướng Ngô
Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư
Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao
Việt Nam sẽ tham dự Đối thoại Shangri - La
lần thứ 17 tại Singapore theo lời mời của Ban
Tổ chức Đối thoại Shangri-La.
Chuyến tham dự Đối thoại Shangri - La 17
của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam
tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, chủ động,
trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn
đề quốc tế và khu vực; thể hiện thiện chí của
Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu
nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các
nước trong việc giải quyết các thách thức an
ninh chung, qua đó xây dựng lòng tin làm nền
tảng thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Đối thoại Shangri - La lần này có 5 phiên toàn
thể với các chủ đề: Vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ
và các thách thức an ninh Ấn Độ Dương-Thái
Bình Dương; Hạ nhiệt khủng hoảng Triều Tiên;
Định hình trật tự an ninh đang biến đổi của châu
Á; Những khía cạnh mới của chủ nghĩa khủng
bố và hoạt động chống khủng bố; Nâng cao
chất lượng hợp tác an ninh khu vực.
Ngoài ra, có 6 phiên họp đồng thời với
các chủ đề liên quan đến chiến lược, an ninh
biển, tháo gỡ xung đột trong hợp tác an ninh
khu vực…
Dự kiến, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ có
bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại. Bên lề
Đối thoại, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng
sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ
TTXVN
trưởng Quốc phòng các nước.

Hàn Quốc mở rộng các hoạt động trao đổi phi chính trị
với Nhật Bản
Theo Hãng thông tấn Yonhap, ngày 28/5,
Hàn Quốc đã thành lập 1 nhóm phối hợp chính
phủ và dân sự nhằm thúc đẩy quan hệ văn hóa
và xã hội với Nhật Bản, trong bối cảnh căng
thẳng giữa hai quốc gia láng giềng này kéo dài
hàng thập kỷ qua liên quan các vấn đề lịch sử.
Động thái trên phản ánh các nỗ lực của
Hàn Quốc mở rộng các hoạt động trao đổi
phi chính trị với Nhật Bản tách biệt với những
căng thẳng ngoại giao giữa hai nước liên quan
quá khứ chiến tranh và tranh chấp lãnh thổ.
Phát biểu nhân dịp thành lập nhóm trên,
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha
tái khẳng định cách tiếp cận 2 hướng của
chính phủ nước này, đồng thời cho rằng quan
hệ Hàn Quốc-Nhật Bản “rất đình trệ” trong
những năm gần đây.
Theo bà Kang Kyung-wha, hai bên cần thúc

đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu giữa người dân,
trong khi Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục giải
quyết những vấn đề về lịch sử theo nguyên tắc.
Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cũng nhấn
mạnh 2018 đánh dấu 20 năm ngày ra tuyên
bố chung lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc
Kim Dae-Jung và Thủ tướng Nhật Bản Keizo
Obuchi về việc xây dựng mối quan hệ đối tác
mới hướng tới tương lai giữa hai nước.
Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản căng
thẳng liên quan vấn đề phụ nữ trên bán đảo
Triều Tiên bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh
sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Hai bên cũng chưa giải quyết được tranh
chấp liên quan đến quần đảo mà Hàn Quốc gọi
là Dokdo trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima
kể từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước.
TTXVN

Mỹ, Triều Tiên đang thảo luận chuyển đầu đạn hạt nhân
ra nước ngoài?
Theo Kyodo, ngày 27/5, các quan chức
Mỹ cho biết nước này và Triều Tiên sẽ tập
trung vào đề xuất chuyển các đầu đạn hạt
nhân của Bình Nhưỡng ra nước ngoài, khi
hai bên tổ chức thảo luận về công tác chuẩn
bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng
thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo
Triều Tiên Kim Jong-un.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ hai bên có thể
đạt được một thỏa thuận về vấn đề này hay
không. Theo một số quan chức Mỹ giấu tên,
Triều Tiên đã thể hiện việc không sẵn lòng
chuyển tất cả vũ khí hạt nhân và tên lửa ra

khỏi nước này. Nhiều khả năng Triều Tiên
sẽ chỉ chấp nhận chuyển vài loại tên lửa, như
tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả
năng tấn công lãnh thổ của Mỹ.
Hai bên cũng được cho là sẽ thảo luận về
cách thức Bình Nhưỡng loại bỏ dần plutoni
ở cấp độ vũ khí, urani làm giàu ở cấp độ
cao và các thành phần liên quan đến hạt
nhân khác.
Dự kiến, quan chức Mỹ và Triều Tiên sẽ tiếp
tục thảo luận tại làng đình chiến Panmunjeom
vào ngày 28 và 29/5.
TTXVN

Các đảng Hàn Quốc hoan nghênh kết quả cuộc gặp thượng đỉnh
liên Triều
Theo Yonhap, Đảng Dân chủ cầm quyền tại
Hàn Quốc ngày 27/5 đã hoan nghênh cuộc gặp
thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Hàn
Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên
Kim Jong-un, ca ngợi cuộc gặp đã khôi phục
nỗ lực thiết lập hòa bình trên bán đảo.
Trong một bài bình luận, nữ phát ngôn viên
của Đảng Dân chủ cầm quyền Baek Hye-ryun
nhấn mạnh: “Nỗ lực hòa giải của Tổng thống
Moon đã có thể nhen nhóm lại ngọn lửa thiết lập
hòa bình sau khi những hiểu lầm và căng thẳng
trong quá trình sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh
Mỹ-Triều đã làm quay lại trạng thái ban đầu”.
Theo người phát ngôn, với quyết tâm tổ
chức cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ và phi

hạt nhân hóa của nhà lãnh đạo Kim Jong-un,
cuộc gặp hôm 26/5 “đã tạo động lực cho các
nỗ lực thiết lập hòa bình và thịnh vượng trên
Bán đảo Triều Tiên”.
Đồng thời, bà cũng kêu gọi sự ủng hộ từ các
đảng chính trị đối lập đối với nỗ lực của Tổng
thống Moon Jae-in.
Đảng đối lập Bareun cũng đã hoan nghênh
cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều “được tổ chức
theo đề nghị” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un
cũng như quyết tâm của ông này đối với việc
phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên Bán
đảo Triều Tiên thông qua cuộc gặp thượng
đỉnh Mỹ-Triều.

... Bởi từ chính những con người trẻ tuổi
sẽ là thế hệ kế tục nét văn hóa đặc sắc của
cha ông.
Không dừng lại ở việc nghiên cứu, tìm
hiểu và đưa ra giải pháp bảo tồn, giữ gìn
và phát huy văn hóa cồng chiêng, Ngân và
Nguyên còn đề xuất với nhà trường thành
lập Câu lạc bộ “Gong LangBiang” - cồng
chiêng LangBiang. Đây là nơi tập hợp
những bạn trẻ yêu cồng chiêng và muốn
được học cách đánh cồng, đánh chiêng từ
những người có kinh nghiệm. Câu lạc bộ
sinh hoạt định kỳ vào mỗi buổi chiều thứ
bảy hàng tuần, hiện thu hút được 23 thành
viên là những học sinh của Trường THPT
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LangBiang.
Theo đánh giá của nghệ nhân cồng
chiêng có “tên tuổi” ở Lạc Dương - Kră
Jăn Plin, thì việc nghiên cứu đề tài của
Ngân và Nguyên là một việc làm hết sức
ý nghĩa. Bởi văn hóa dân tộc vẫn còn hiện
diện trong suy nghĩ của người trẻ thì việc
bảo tồn sẽ không còn khó khăn. Và điều
này càng củng cố lòng tin của nghệ nhân
Kră Jăn Plin cũng như những người yêu
bản sắc dân tộc ở Lạc Dương về việc văn
hóa cồng chiêng, văn hóa dân tộc sẽ tiếp
tục được gìn giữ, bảo tồn trong đời sống
hiện đại.
TUẤN HƯƠNG

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

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 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.
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