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Triển khai Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ hoạt động chung cấp ủy
và các Ban Đảng Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Đề án cho
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để triển khai thực hiện.

Sáng ngày 29/5, Thường trực Tỉnh ủy đã
họp triển khai Đề án Văn phòng Tỉnh ủy
phục vụ hoạt động chung cấp ủy và các Ban
Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến
- UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc
họp. Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; trưởng,
phó các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh
ủy… cùng tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo về Đề án của Văn phòng Tỉnh
ủy, sau khi sắp xếp từ 6 phòng như trước đây
Văn phòng Tỉnh ủy sẽ còn lại 2 phòng khối
Tham mưu - Tổng hợp và Nhà khách. Tổng
số hợp đồng lao động sau khi sáp nhập có 58
người. Việc sáp nhập vẫn giữ nguyên đội ngũ
cán bộ, công chức, nhân viên; tiếp nhận thêm
nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, văn thư - lưu trữ,
lái xe từ các Ban Đảng về Văn phòng Tỉnh ủy
nhưng không tăng biên chế... XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Thang thuốc chữa bệnh quan liêu:
Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết,
trước hết.
Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.
Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.
Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính,
Chí công vô tư.
(PHẢI TẨY SẠCH BỆNH QUAN LIÊU. BÁO SỰ THẬT, SỐ 140,
NGÀY 2/9/1950. T.6, TR.90)

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)

70 năm - một chặng đường thi đua yêu nước

Lâm Đồng tiếp tục
đẩy mạnh 3 phong trào
thi đua trọng tâm
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua
yêu nước là hệ thống quan điểm về
thi đua yêu nước được hình thành
trên cơ sở tiếp thu và vận dụng
sáng tạo những quan điểm cơ bản
của chủ nghĩa Mác-Lênin về thi
đua, về thi đua xã hội chủ nghĩa, về
vai trò của quần chúng và truyền
thống yêu nước, chống giặc ngoại
xâm của dân tộc, cùng đường lối và
thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TRANG 2

Nữ bác sĩ tận tâm,
hết lòng với bệnh nhân
TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng là điểm sáng trong cả nước hiện nay.
Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai từ phải qua) thăm Hợp tác xã Tân Tiến - Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu

Bình Thạnh - điển hình
trong phong trào xây dựng
nông thôn mới
TRANG 4

Đưa khởi nghiệp thành “làn sóng” mạnh mẽ

Người anh hùng giữa đời thường

Kỳ 3: Khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng

Chúng tôi hẹn gặp ông - Anh hùng
Lực lượng vũ trang Ngô Xuân Đệ
(thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng), khi ông
vừa trải qua nỗi đau riêng, bản thân cũng
chưa bình phục hẳn sau trận đau kéo dài
nhiều tháng liền, nhưng vẫn nụ cười đầy
đôn hậu, cái nắm tay đầy chân tình, đậm
“chất lính”.

TRANG 6

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Thầm lặng trên mặt trận
không tiếng súng
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Bảo vệ sức khỏe
từ thực phẩm an toàn
TRANG 3

TRANG 7

BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN
www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383.
VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - Fax: 3720560.

2

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ TƯ 30 - 5 - 2018

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh 3 phong trào thi đua trọng tâm

N

gày 30/1/2018,
Thường trực Tỉnh ủy
Lâm Đồng ban hành
Công văn số 2292CV/TU về việc thực hiện Chỉ thị
số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về
“Đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời
kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948
- 11/6/2018)’’. Trong giai đoạn hiện
nay, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu
quả 3 phong trào thi đua trọng tâm:
“Cùng cả nước, Lâm Đồng chung
sức xây dựng nông thôn mới”,
“Cùng cả nước, Doanh nghiệp Lâm
Đồng hội nhập và phát triển”, “Cả
nước chung tay vì người nghèo Không để ai ở lại phía sau” trên địa
bàn tỉnh. Đồng thời tuyên truyền,
biểu dương, tôn vinh và nhân rộng
các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các
điển hình tiên tiến, gương “người
tốt, việc tốt” trong các phong trào
thi đua, trong thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí và trong “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.
Sau Cách mạng tháng Tám năm
1945, thực dân Pháp dã tâm dùng
vũ lực hòng đặt lại ách thống trị
trên đất nước ta một lần nữa. Trước
vận mệnh “ngàn cân treo sợi tóc”,
ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc
kháng chiến. Với ý chí “thà hy sinh
tất cả chứ nhất định không chịu mất
nước, nhất định không chịu làm nô
lệ”, toàn dân tộc Việt Nam nhất tề
đứng lên kháng chiến, chống thực
dân Pháp xâm lược. Sau chiến thắng
Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch
Hồ Chí Minh mới đề ra sáng kiến tổ
chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái
quốc để giành thắng lợi to lớn hơn.
Chấp thuận đề nghị của Người, ngày
27/3/1948, BCHTW Đảng ra Chỉ thị
phát động thi đua ái quốc. Chỉ thị
xác định: “... mục tiêu thi đua ái quốc
là làm sao cho kháng chiến mau
thắng lợi, kiến thiết chóng thành
công”. Nhân kỷ niệm 1.000 ngày

UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể. Ảnh: Văn Báu

kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng
chiến 23/9/1945), ngày 11/6/1948,
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu
gọi thi đua ái quốc”.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng
hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn
Đảng, toàn dân và toàn quân phát
huy truyền thống yêu nước, tinh
thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường,
vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn
thành tốt nhiệm vụ trong từng giai
đoạn cách mạng. Đặc biệt, trong
những thời khắc cam go, ác liệt
của dân tộc, Lời kêu gọi của Người
luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân
dân, biến thành sức mạnh đưa cách
mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối
cùng. Lời kêu gọi cùng với nhiều bài
nói, bài viết của Bác là những quan
điểm, chỉ đạo, định hướng phong
trào thi đua yêu nước trong nhiều
thập kỷ qua. Là cơ sở để Đảng, Nhà
nước bổ sung, hoàn thiện đường lối,
chủ trương về thi đua yêu nước, về
công tác thi đua - khen thưởng, đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng
giai đoạn cách mạng. Ngày nay
trong công cuộc đổi mới đất nước
và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi vẫn
còn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị
lý luận và thực tiễn sâu sắc. Để tiếp
tục phát huy ý nghĩa, giá trị Lời kêu
gọi và sức mạnh phong trào thi đua
yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, rộng

Triển khai Đề án Văn phòng Tỉnh ủy... 
... Đồng thời, biên chế Văn phòng
Tỉnh ủy sẽ giảm theo lộ trình đúng
tinh thần Nghị quyết 18 của Ban
Chấp hành Trung ương (khóa XII),
Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và
Kế hoạch 48 của Tỉnh ủy. Về tổ chức
Đảng, hiện Văn phòng Tỉnh ủy có 7
chi bộ với 57 đảng viên, sau khi thực
hiện Đề án, tổ chức Đảng sẽ được
bố trí thành 4 chi bộ.
Sau khi nghe báo cáo đề án, đại
diện lãnh đạo các Ban Đảng đã
đồng tình thống nhất cao với các
nội dung triển khai trong đề án.
Tuy nhiên, lãnh đạo các Ban Đảng
cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan,
nhất là vấn đề sắp xếp lại nhân sự,
cơ cấu lại bộ máy.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí
Trần Đức Quận đã lần lượt trả lời
các vấn đề do đại diện các Ban

Đảng đặt ra. Đồng thời, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy cũng đề xuất
một số nhiệm vụ trước mắt cần làm
khi triển khai thực hiện đề án.
Sau khi trao Đề án để Văn phòng
Tỉnh ủy triển khai thực hiện vào
đầu tháng 6/2018, Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh:
Thực hiện Nghị quyết TW6 là cả
một quá trình, Văn phòng Tỉnh ủy
được chọn làm thí điểm nên sẽ có
nhiều vấn đề đặt ra, bởi thế trong
thời gian đầu, hàng tuần, các Ban
Đảng và Văn phòng cần hội ý rút
kinh nghiệm ngay. Các vấn đề phát
sinh phải báo cáo ngay cấp trên
để kịp thời giải quyết. Văn phòng
Tỉnh ủy cần xây dựng quy chế phối
hợp chặt chẽ, công khai, minh bạch
trong thực hiện các nhiệm vụ. Các
chuyên viên văn phòng cần có động

khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội, ngày 4/3/2008, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định số
258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6
hàng năm là Ngày Truyền thống thi
đua yêu nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi
đua yêu nước là hệ thống quan
điểm về thi đua yêu nước được
hình thành trên cơ sở tiếp thu
và vận dụng sáng tạo những
quan điểm cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin về thi đua, về
thi đua xã hội chủ nghĩa, về vai
trò của quần chúng và truyền
thống yêu nước, chống giặc
ngoại xâm của dân tộc, cùng
đường lối và thực tiễn đấu
tranh cách mạng Việt Nam
dưới sự lãnh đạo của Đảng và
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Về quan điểm thi đua, Hồ Chủ tịch
đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng,
đường lối chính trị và phương pháp
cách mạng. Theo Người thi đua
là một trong những biện pháp của
quá trình vận động cách mạng có
ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua
không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng

TIẾP TRANG 1

lực mới, tư duy mới, quyết tâm cao
trong công tác tham mưu, sớm ổn
định tư tưởng để bắt tay vào vận
hành bộ máy đi vào ổn định, phát
triển. Hoạt động theo mô hình mới
thì cách thức vận hành cũng phải
thay đổi hợp lý để công tác tham
mưu, phục vụ nhanh hơn, chính xác
hơn, đầy đủ hơn. Các Ban Đảng sau
khi bàn giao một số nhiệm vụ cần
tập trung chủ động sắp xếp lại đội
ngũ cán bộ công chức phù hợp, hoạt
động hiệu lực hiệu quả theo Đề án
vị trí việc làm. Đối với UBND tỉnh
phải khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo
để triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ
máy của các sở, ngành. Đồng thời,
chỉ đạo cấp huyện các nhiệm vụ cụ
thể để triển khai thực hiện nội dung
này nghiêm túc, hiệu quả...
N.NGÀ

tạo của con người, mà quan trọng
hơn là cải tạo bản thân con người,
nêu cao tinh thần yêu nước, tinh
thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái,
trai và tất cả các tầng lớp nhân dân,
không phân biệt dân tộc, tôn giáo,
địa vị xã hội đều hướng tới mục đích
chung. Thi đua để mọi người đều
phải làm việc tốt hơn, nhiều hơn và
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì
phải thi đua. Và, những người thi
đua là những người yêu nước nhất”.
Mục đích thi đua nhằm thực hiện tốt
nhiệm vụ chủ yếu của mỗi thời kỳ
cách mạng trong tình hình và điều
kiện lịch sử cụ thể. Nội dung thi
đua phải toàn diện, phải xuất phát
và phục vụ nhiệm vụ chính trị của
từng giai đoạn cách mạng, phải thiết
thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động
của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ
thể của từng ngành, từng cấp, hướng
vào cải tạo và xây dựng con người,
hướng vào giải quyết những vấn đề
cơ bản thiết thực của nhân dân; thi
đua phải gắn với công việc hàng
ngày của mỗi người. Cách tổ chức,
theo Người “phải dựa vào lực lượng
của dân, tinh thần của dân, để gây:
hạnh phúc cho dân”; các phong trào
thi đua yêu nước cần phải đa dạng,
khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần
tự giác, sáng tạo và sức lực của các
tầng lớp nhân dân trong từng giai
đoạn cách mạng...

Theo nội dung Công văn số
2292-CV/TU của Tỉnh ủy Lâm
Đồng: các cấp, các ngành, các địa
phương tiếp tục tuyên truyền sâu
rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và
nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu
sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua
ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
và vị trí, vai trò, tác dụng to lớn
của phong trào thi đua yêu nước.
Khẳng định giá trị và sự vận dụng
sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về
thi đua yêu nước qua từng giai đoạn
cách mạng của Đảng và nhân dân.
Từ đó, củng cố và bồi đắp niềm
tin của nhân dân đối với các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Phát
huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy
đảng, chính quyền, MTTQ và các
tổ chức chính trị - xã hội; của cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân trong các phong trào thi đua và
công tác khen thưởng. Cổ vũ, động
viên cán bộ, đảng viên và nhân
dân trong tỉnh tiếp tục phát huy
truyền thống yêu nước, tinh thần
đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường,
vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch
5 năm 2016-2020. Triển khai thực
hiện có hiệu quả việc “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền
nội dung, giá trị lý luận và thực
tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí
Minh về thi đua yêu nước trong
sự nghiệp cách mạng Việt Nam,
trong đó nhấn mạnh giá trị trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Khẳng định và làm rõ sự vận dụng
sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về
thi đua yêu nước, chỉ ra những ưu
điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài
học kinh nghiệm trong vận dụng tư
tưởng thi đua yêu nước của Chủ
tịch Hồ Chí Minh ở từng giai đoạn
cách mạng của Đảng và nhân dân ta
70 năm qua, nhất là trong hai cuộc
kháng chiến vĩ đại của dân tộc và
hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi
mới đất nước. 
LAN HỒ

12 thí sinh tham dự Hội thi “Giảng viên lý luận
chính trị giỏi các trung tâm bồi dưỡng chính trị
cấp huyện - tỉnh Lâm Đồng năm 2018”
Chiều ngày 29/5, tại Trường Chính
trị tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đã khai mạc Hội thi “Giảng
viên lý luận chính trị giỏi các trung
tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
- tỉnh Lâm Đồng năm 2018”. Đồng
chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự.
Việc tổ chức thi giảng viên lý luận
chính trị giỏi các cấp là dịp để đẩy
mạnh phong trào thi đua, góp phần
nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác giáo dục chính trị tư tưởng tại
các trung tâm bồi dưỡng LLCT cấp
huyện. Đánh giá thực trạng đội ngũ
giảng viên chuyên trách, giảng viên
kiêm chức và báo cáo viên giảng
dạy LLCT trong toàn tỉnh. Từ đó,

tham mưu cấp ủy các cấp lựa chọn,
kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất
lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo
viên. Tạo điều kiện để đội ngũ giảng
viên, báo cáo viên giảng dạy LLCT
trong toàn tỉnh học hỏi kinh nghiệm,
nhân rộng các phương pháp hay,
đồng thời cập nhật nội dung các văn
kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng
một cách đầy đủ và phù hợp.
Hội thi có sự tham gia của 12 thí
sinh là giảng viên của trung tâm bồi
dưỡng chính trị các huyện, thành
phố. Mỗi thí sinh phải tham gia 3
phần thi: giáo án bài giảng, thực
hành giảng dạy và trả lời câu hỏi
của Ban giám khảo. Hội thi kéo dài
đến hết ngày 30/5/2018. H.MY
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Đưa khởi nghiệp thành “làn sóng” mạnh mẽ
Kỳ 3: Khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng
Chỉ đam mê thôi
chưa đủ
Theo thống kê, hiện nước ta có
khoảng 1.500 startup (được hiểu
chung là việc tạo ra giá trị bằng cách
thực hiện ý tưởng, công việc kinh
doanh riêng, tự mình làm và quản
lý, tự kiếm thu nhập cho mình), lớn
hơn cả Trung Quốc và Ấn Độ về
mật độ. Tuy nhiên, số lượng doanh
nghiệp “chết yểu” lại lên đến 80%
- nằm trong nhóm 20 quốc gia có
khả năng thực hiện các kế hoạch
kinh doanh thấp nhất. Đam mê là
mấu chốt của KN. Nhưng chỉ đam
mê thôi là chưa đủ, bởi con đường
từ ý tưởng đi đến thực tế là cả một
quá trình nhiều thử thách mà không
phải ai cũng vượt qua được.
“Nuôi heo bằng trà xanh Tea-ton”
là tên dự án KN của Lê Nguyễn
Hoài Thương (sinh năm 1995) cựu SV Trường ĐH Yersin Đà Lạt,
là một trong 5 ý tưởng KN được
lựa chọn để đại diện khu vực miền
Trung, tham dự vòng chung kết toàn
quốc Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo KN
sinh viên “Start-up Student Ideas”
năm 2017; giải Nhất Cuộc thi “Mô
hình và ý tưởng KN trong thanh
niên” do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ
chức năm 2017.
Đã từng từ chối cơ hội việc làm
tại TP Hồ Chí Minh để trở về Bảo
Lộc với mong muốn hiện thực hóa
dự án của mình, nhưng đến thời
điểm hiện tại, sau hơn một năm, dự
án của Thương vẫn chưa được triển
khai. Thương giải thích điều này
rằng: “Nó vẫn nằm đấy, chị ạ. Khó
khăn đầu tiên em gặp phải là từ lý
thuyết bước ra thực tiễn quá nhiều
điều khác biệt. Nếu không đủ kinh
nghiệm, em chắc chắn sẽ thất bại vài
lần. Thế nên em để nó một bên, giờ
em đang đi làm ở một công ty về y
tế, quyết tâm gom vốn cũng như học
thêm nhiều điều, đợi lúc nào thật sự
sẵn sàng rồi mới triển khai dự án”.
Thiếu vốn, thiếu kỹ năng và thiếu
kinh nghiệm - Khó khăn của Hoài
Thương cũng chính là khó khăn
chung của hầu hết các bạn trẻ KN,
nhất là các bạn SV. Đây là những
rào cản lớn nhất, cũng là những
nguyên nhân chính dẫn đến thất bại
của những nhà KN trẻ. Đúng như
Thương chia sẻ: “Em thấy KN là
tốt. Nhưng khi là SV, nó chỉ là sân
chơi. Còn khi đưa ý tưởng vào hiện
thực, em ko được phép mạo hiểm.
KN cần mạo hiểm nhưng cũng cần
phải suy nghĩ và tính toán kỹ”.
KN chưa bao giờ là dễ dàng. Bởi
để đến được thành công, với những
điểm yếu của mình, các nhà KN trẻ
đã phải nỗ lực hết sức mình, và đôi
khi là cả những đánh đổi.
Đến bây giờ, khi đã có những
thành công nhất định, anh Phan
Thanh Sang vẫn nhớ những ngày
đầu tập tễnh bước vào KN, anh đã
phải thức đến 2-3 giờ sáng mỗi ngày
để nghiên cứu tài liệu, hay đóng
hàng cho kịp gửi khách. “Không có
nhiều vốn và cả kinh nghiệm, mình
buộc phải căng sức lên, làm việc gấp
đôi người ta để tránh sai lầm và thất
bại”. Theo anh, khó khăn cũng chính

Bên cạnh niềm đam mê, khởi nghiệp (KN) còn yêu cầu nhiều điều hơn từ những người trẻ. Có khi
đó là những bài học đắt giá mà những nhà KN trẻ đã phải trả giá và trải qua để có được những
thành công hôm nay, là những nguyên nhân dẫn đến thất bại, những hy sinh hay đánh đổi để
theo đuổi con đường KN.

Cửa hàng socola The Choco đầu tiên đang chuẩn bị khai trương trong lúc dự án KN của anh Đoàn Bảo Tín đang đợi hoàn thành
hồ sơ để gửi lên Đề án 740 (Đề án về Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 của UBND tỉnh). Ảnh: V.Q

là động lực, giúp các nhà KN luôn
luôn vận động, luôn luôn cố gắng.
Hay như Đoàn Bảo Tín (sinh
năm 1993) - CEO của The Choco thương hiệu socola handmade vừa
đoạt giải Nhì Cuộc thi “Ý tưởng đổi
mới sáng tạo và KN” năm 2017 do
Trung tâm hỗ trợ KN Trường Ðại
học Ðà Lạt tổ chức vừa qua, anh
luôn luôn tự nhắc mình về những
ngày đầu phải bán xe để có tiền duy
trì dự án, đến nỗi có những ngày
chỉ còn đủ tiền để “gặm” bánh mì;
hộp giấy, bao bì xin in nợ. Không
có địa điểm để làm, cả nhóm phải
nhờ bếp của gia đình một thành viên
trong nhóm, sau đó dành nguyên
nửa tháng sửa lại một nhà kho cũ
để làm xưởng với số tiền vay mượn
khắp nơi.

Những hạn chế về
môi trường khởi nghiệp
Trong cuộc trò chuyện với Đoàn
Bảo Tín sau khi anh vừa từ TP Hồ
Chí Minh trở về Đà Lạt, Tín buột
miệng bảo rằng: “Các bạn trẻ KN ở
Lâm Đồng còn quá nhiều thiệt thòi
so với các thành phố lớn khác, mà cụ
thể nhất là Sài Gòn”. Thiệt thòi ở đây
mà Tín nói đến, đó chính là sự thiếu
hụt về các trung tâm đào tạo KN
hay các lớp huấn luyện kỹ năng KN.
“Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của chính
quyền cũng vừa mới bắt đầu trong
thời gian gần đây, và đang trong
quá trình bước từng bước một nên
không đáp ứng kịp tốc độ của nhà
KN” - Tín chia sẻ thêm như vậy,
khi The Choco đang chuẩn bị khai
trương cửa hàng đầu tiên trong khi
dự án KN của mình vẫn đang đợi
hoàn thành hồ sơ, đợi Tổ Hỗ trợ KN
tỉnh hỗ trợ kinh phí.
Nguyễn Đức Toàn - chàng trai
KN với dự án Smart Controllec
(dự án điều khiển tưới tự động bằng
điện thoại thông minh) cũng chia
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Chính phủ ban hành
Nghị quyết điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất
Tin từ Văn phòng Chính phủ,
Chính phủ vừa ban hành các
Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 và kế
hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016
- 2020) đối với 3 địa phương
trong đó có tỉnh Lâm Đồng.
Theo quy hoạch, đến năm
2020, tỉnh Lâm Đồng có 896.811
ha đất nông nghiệp, chiếm
91,67% diện tích đất toàn tỉnh;
đất phi nông nghiệp là 74.987
ha, chiếm 7,66%; đất chưa sử
dụng 6.536 ha, chiếm 0,67%; đất
đô thị 81.495 ha, chiếm 8,33%.
Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh
xác định ranh giới và công khai
diện tích đất trồng lúa, đất rừng
phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần
bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân
bổ nguồn lực, trước hết là nguồn
ngân sách nhà nước bảo đảm lợi
ích giữa các khu vực có điều kiện
phát triển công nghiệp, đô thị,
dịch vụ với các khu vực bảo vệ
đất trồng lúa, đất rừng; có chính
sách, biện pháp phù hợp để giảm
chi phí sản xuất, tăng thu nhập,…
Bên cạnh đó, quản lý, sử dụng
đất theo đúng quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất nhất là khu
vực sẽ chuyển mục đích sử dụng
đất để tập trung cho phát triển
kinh tế và chuyển đổi cơ cấu
kinh tế theo hướng phát triển
dịch vụ, đô thị để tăng nguồn
thu cho ngân sách; đẩy mạnh
việc đấu giá quyền sử dụng đất;
khuyến khích sử dụng đất tiết
kiệm, hiệu quả, khắc phục tình
trạng bỏ hoang đất đã giao và đã
cho thuê; tổ chức quản lý,…
NGUYÊN THI

Xây dựng 8 xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao
Theo anh Phan Thanh Sang - Giám đốc Công ty YSA Orchid Đà Lạt - khó khăn cũng
chính là động lực, giúp các nhà KN luôn luôn vận động, cố gắng. Ảnh: V.Q

sẻ rằng, chỉ khi đến với Cuộc thi
“Ý tưởng đổi mới sáng tạo và KN”
năm 2017, anh mới biết được mình
còn thiếu hụt rất nhiều kiến thức về
kinh doanh như dự đoán tương lai,
vốn, kế hoạch kinh doanh, khảo sát
thị trường,... bên cạnh kiến thức về
kỹ thuật để KN.
Điều này cũng được bà Trương
Thị Hồng Thuyên - Giám đốc Trung
tâm Hỗ trợ KN Trường ĐH Đà Lạt
đồng tình. Đã từng có thời gian
du học ở Anh và là người có tâm
huyết với phong trào KN, bà Hồng
Thuyên chia sẻ rằng: Khó khăn của
thanh niên Lâm Đồng là xa các
trung tâm, các lớp đào tạo và kênh
thông tin về KN còn nhiều hạn chế.
Bên cạnh đó, trừ một vài bạn thanh
niên năng động sẽ chủ động tiếp cận
thông tin, còn lại là bị động nên càng
khó để có nhận thức đầy đủ về KN.
Theo bà Thuyên, nguyên nhân
khiến nhiều dự án KN của thanh
niên bị thất bại, bên cạnh việc tư
duy KN chưa đáp ứng đủ yêu cầu
của KN thì còn do thiếu một hệ sinh
thái KN chuyên nghiệp: “Chỉ cần
1 - 2 năm mà không đi đến kết quả

thì người KN rất dễ bỏ cuộc. Chính
vì vậy mà mới cần đến hệ sinh thái
KN (được xem là sự tổng hợp các
mối liên kết giữa các chủ thể KN,
tổ chức KN, các cơ quan liên quan
và tiến trình KN tác động trực tiếp
đến môi trường KN tại địa phương
- PV) cùng đồng hành với các bạn,
như vậy sẽ tránh mất tiền, mất thời
gian, mất công sức. Hiện tại, các bạn
phải tự làm nên không chỉ mất tiền,
mất thời gian, mất công sức mà còn
mất luôn ý chí KN”.
“KN không phải là việc một sớm
một chiều, mà là cả một quá trình
phải phát triển đồng bộ nhiều thứ.
Việt Nam đang bước chập chững
những bước đầu. Đa số các bạn còn
đang KN tự phát, chưa tận dụng
được hết sự hỗ trợ của các đơn vị
nên không tránh được rủi ro là điều
dễ hiểu. Bên cạnh đó, các nhà đầu
tư, doanh nghiệp ở Lâm Đồng cũng
chưa quan tâm nhiều lắm đến các
vấn đề KN, thế nên người KN gặp
khá nhiều khó khăn trong quá trình
gọi vốn” - bà Thuyên cho biết thêm.
(CÒN NỮA)
VIỆT QUỲNH

Huyện Đơn Dương vừa thông
qua kế hoạch xây dựng 8 xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao, giai
đoạn 2018-2020 gồm: Ka Đơn,
Lạc Xuân, Tu Tra, Pró, Đạ Ròn,
Quảng Lập, Ka Đô và Lạc Lâm.
Theo đó, các xã trên từng đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao
cần phát huy hơn nữa vai trò làm
chủ của nhân dân trong quản lý,
khai thác hiệu quả các công trình
hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa
bàn. Gắn với việc thực hiện đề
án tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi,
mỗi xã xây dựng ít nhất 1 hợp
tác xã hoạt động hiệu quả theo
mô hình chuỗi liên kết giá trị sản
phẩm; không ngừng nâng cao
trình độ sản xuất thông qua các
lớp đào tạo nghề nông thôn, đến
năm 2020 tăng mức thu nhập
bình quân người dân lên 20%.
Bên cạnh đó, xã nông thôn
mới nâng cao ở Đơn Dương với
các tiêu chí phấn đấu đạt được
như: chuẩn phổ cập giáo dục tiểu
học và trung học cơ sở mức độ
3; chuẩn xóa mù chữ mức độ 2;
lao động qua đào tạo có việc làm
từ 65% trở lên; 100% hộ dân
được sử dụng nước sạch…
VĂN VIỆT
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70 năm - một chặng đường thi đua yêu nước
Đã 70 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra lời kêu gọi, phong
trào thi đua yêu nước trong cả
nước nói chung và Lâm Đồng
nói riêng đã có những bước
phát triển đầy mạnh mẽ.
Kháng chiến - kiến quốc
Sau khi giành được độc lập vào
năm 1945, Việt Nam lại một lần
nữa đứng trước nguy cơ bị thực dân
Pháp xâm lược trở lại. Trước tình
cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, ngày
19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã phát động toàn quốc kháng chiến,
kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước
nhất tề đứng lên chống thực dân
Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc.
Mùa xuân năm 1948, khi cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp
bước vào giai đoạn quyết liệt, tình
hình đất nước đang rất khó khăn,
nhằm kêu gọi, động viên toàn thể
dân tộc phát huy mọi khả năng,
cống hiến to lớn cho cách mạng,
Ban Thường vụ Trung ương Đảng
ra chỉ thị phát động phong trào thi
đua ái quốc. Để triển khai Chỉ thị
này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái
quốc, nhằm đẩy mạnh tăng gia sản
xuất, kiến thiết nước nhà, chăm chỉ
tham gia bình dân học vụ, quyết
tâm chống giặc ngoại xâm, giành
độc lập dân tộc.
Với Lời kêu gọi này, phong trào
thi đua yêu nước đã lan rộng khắp
đất nước. Đại hội Chiến sỹ thi đua
lần thứ nhất năm 1952 đã đánh giá:
“Bộ đội “nỗ lực lập công”, công nhân
“gây cơ sở phá kỷ lục”, nông dân
“tích cực sản xuất”, các cơ quan đoàn
thể kiêm thao công tác, sửa đổi làm
việc. Nhà nông lúc đó đã lấy “nương
rẫy làm chiến trường, cuốc cày là
vũ khí”, thực hiện khẩu hiệu “hậu
phương thi đua với tiền phương”.
Từ phong trào thi đua yêu nước

Nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng là điểm sáng trong cả nước hiện nay.

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai từ phải qua) thăm HTX Tân Tiến - Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu

đã xuất hiện những tấm gương anh
hùng trong chiến đấu và lao động
trong cuộc kháng chiến chống Pháp,
tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, La
Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Cù
Chính Lan...
Kháng chiến thắng lợi, nước ta
vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc và là hậu phương lớn chi
viện cho cách mạng miền Nam,
giúp cách mạng Lào, Campuchia
với tinh thần “Hạt gạo chia tư, mối
tình xẻ nửa”.
Trên quê hương miền Bắc lúc đó
có các phong trào thi đua tiêu biểu
như Gió Đại Phong, Trống Bắc Lý,
Thanh niên ba sẵn sàng, Phụ nữ
ba đảm đang, Mỗi người làm việc
bằng hai, Vì miền Nam ruột thịt...
Đồng bào miền Nam thành đồng tổ
quốc lúc đó cũng kiên cường chống
Mỹ và tay sai, đã xuất hiện nhiều
cá nhân và tập thể là hiện thân của
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp
phần vào sức mạnh tổng hợp của
dân tộc, tạo nên chiến thắng với đỉnh

cao là Đại thắng Mùa xuân 1975,
giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước.
Sau ngày thống nhất, cả nước bắt
tay vào khắc phục hậu quả chiến
tranh, khôi phục và phát triển kinh
tế - xã hội, xóa bỏ cơ chế tập trung
quan liêu bao cấp, thực hiện công
cuộc đổi mới, đưa đất nước bước
vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện
đại hóa.
Cùng với việc Bộ Chính trị có các
chỉ thị đổi mới phong trào thi đua yêu
nước, nhà nước cũng đã ban hành
Luật Thi đua Khen thưởng và các văn
bản hướng dẫn thi hành, phong trào
thi đua yêu nước và công tác khen
thưởng trong nước đã được quan tâm
và đẩy mạnh, gắn kết với nội dung
học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, góp phần thực
hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất
nước. Qua phong trào thi đua, đã xuất
hiện nhiều tấm gương đạt thành tích
xuất sắc, được các cấp thẩm quyền
khen thưởng, tôn vinh; nhiều tập thể

và cá nhân được phong tặng danh
hiệu cao quý, có những đóng góp
thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước và địa phương trong
những năm qua.

Đi đầu
trong nhiều lĩnh vực
Trong kháng chiến chống Pháp
và chống Mỹ, Lâm Đồng lúc đó
là Đồng Nai Thượng và sau đó là
Lâm Đồng - Tuyên Đức, đã có nhiều
đóng góp cho sự nghiệp cách mạng
chung của cả dân tộc.
Sau ngày thống nhất đất nước,
Lâm Đồng đã đón nhận một lượng
lớn người dân từ các tỉnh phía Bắc
và miền Trung vào lập nghiệp, nhiều
huyện mới được thành lập như Đạ
Tẻh, Cát Tiên và Lâm Hà. Rất nhiều
vùng từng gọi là “kinh tế mới” này
hiện nay đang phát triển rất nhanh,
là vùng kinh tế trù phú của tỉnh.
Tháng 3/1985, Hội đồng nhà nước
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam đã tặng thưởng Huân

chương Sao vàng - một phần thưởng
cao quý cho nhân dân các dân tộc,
cán bộ, chiến sỹ tỉnh Lâm Đồng.
Tháng 6/2003, Đảng bộ, nhân dân
các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh
Lâm Đồng cũng vinh dự được Đảng
và Nhà nước phong tặng danh hiệu
“Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân”. Nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh
cũng đã được phong tặng các danh
hiệu và phần thưởng cao quý.
Đến nay, Lâm Đồng vẫn là một
tỉnh năng động về kinh tế của Tây
Nguyên, là địa phương có nhiều lĩnh
vực đi đầu trong cả nước.
Cụ thể, trong lĩnh vực xây dựng
nông thôn mới, Đơn Dương là huyện
đầu tiên của khu vực Tây Nguyên và
miền Trung đạt chuẩn và được Chính
phủ công nhận là huyện nông thôn
mới trong năm 2015. Lâm Đồng
cũng là một trong 10 tỉnh, thành
trong nước được Chủ tịch nước tặng
Huân chương Lao động hạng Nhất
về thành tích xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2011 - 2015; được Hội
đồng Thi đua Khen thưởng Trung
ương biểu dương tại Đại hội Thi đua
yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm
2015. Tính đến cuối năm 2017, Lâm
Đồng đã có 76/117 xã đạt chuẩn,
được công nhận xã nông thôn mới,
chiếm tỷ lệ trên 65%.
Đặc biệt, Lâm Đồng đến nay là
địa phương dẫn đầu trong cả nước
về sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao. Tính đến cuối năm
2017, diện tích ứng dụng nông
nghiệp công nghệ cao của tỉnh đạt
51.799 ha, chiếm gần 20% diện tích
đất nông nghiệp của tỉnh, tăng gần
2 lần so với năm 2012.
Nhờ áp dụng nông nghiệp công
nghệ cao, giá trị sản phẩm nông
nghiệp trên một đơn vị diện tích
bình quân chung của Lâm Đồng
trong năm 2017 đã đạt 158 triệu
đồng/ha, tăng 1,77 lần so với 89
triệu đồng của năm 2012.
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ẫn chúng tôi tham quan một
vòng các mô hình trang trại
trên địa bàn, ông Đỗ Văn
Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình
Thạnh vui mừng cho biết, trên địa
bàn xã hiện có 11 trang trại nuôi gà,
heo khép kín; ngoài ra, còn có mô
hình nuôi ong lấy sữa, mật và đặc
biệt, có hơn 83 ha hoa màu sản xuất
theo hướng công nghệ cao. Những
mô hình sản xuất này đã đem lại thu
nhập cao cho người dân trong xã;
góp phần tăng giá trị sản xuất năm
2016 lên 156 triệu đồng/ha/năm và
năm 2017, giá trị sản xuất là 175
triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình
quân đầu người của xã năm 2016
là 51 triệu đồng/người/năm và ước
năm 2018 đạt 67 triệu đồng/người/
năm. Ngoài ra, toàn xã còn có 2
hợp tác xã và 4 tổ hợp tác bước đầu
đi vào hoạt động có hiệu quả. Anh
Nguyễn Như Thủy, thôn Kim Phát
- người đã mạnh dạn đầu tư 2,5 sào
trồng ớt chuông bằng giá thể trong
nhà kính từ năm 2016 đến nay cho
biết: “Trồng trong nhà kính đầu tư

Với tỷ lệ giáo dân chiếm 98% dân số, những năm qua, người dân xã Bình Thạnh (Đức Trọng) luôn
phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả
các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa
phương phát triển.
hơi cao nhưng chi phí công chăm
bón giảm nhiều, năng suất lại ổn
định, thu nhập bình quân 70 - 80/
triệu đồng/sào nên gia đình tôi cũng
đang đổ đất, tiếp tục đầu tư thêm 3
sào nhà kính nữa, chắc khoảng 2
tháng nữa là hoàn thành”.
Thực hiện phong trào thi đua yêu
nước về xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh, Đảng ủy và chính
quyền xã Bình Thạnh xác định đây
là nhiệm vụ quan trọng, là động
lực để thúc đẩy phát triển kinh tế,
ổn định chính trị, đảm bảo quốc
phòng an ninh. Từ đó, quyết tâm nỗ
lực trong công tác tuyên truyền, vận
động nhân dân đồng lòng xây dựng
nông thôn mới và thực hiện các tiêu
chí một cách đồng bộ.
“Với đặc thù có hơn 98% dân số
là giáo dân nên chúng tôi đều cơ

Con đường khang trang dẫn vào thôn Kim Phát. Ảnh: T.V

cấu các chức việc tham gia Ban vận
động xây dựng nông thôn mới, vì
vậy nên triển khai công việc cũng
gặp nhiều thuận lợi, nhất là mỗi lần

họp dân hay tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, hay
vận động đóng góp... đều được các

chức việc lồng ghép tại các buổi sinh
hoạt giáo xứ, giáo khu. Riêng những
trường hợp chậm hiến đất, đóng tiền,
chúng tôi lại tìm đến các linh mục,
nhờ các linh mục gặp gỡ động viên.
Có thể nói, giữa chính quyền và các
giáo khu, giáo xứ đã có sự gắn kết
và mọi hoạt động do chính quyền tổ
chức đều được nhân dân đồng tình
ủng hộ” - ông Đỗ Văn Hiền cho biết.
Thông qua việc triển khai Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh” gắn với các phong trào “Dân
vận khéo”, “Nông dân thi đua sản
xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp
nhau làm giàu và giảm nghèo bền
vững”,“Tuổi trẻ chung tay xây dựng
nông thôn mới”, “Gia đình 5 không,
3 sạch”, đã huy động được hàng
trăm lượt người tham gia hưởng
ứng, có sức lan tỏa, cuốn hút mạnh
mẽ, tạo bước đột phá trong xây
dựng nông thôn mới. Từ đó, đã xuất
hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, mô
hình hay...
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Giữ chữ tín với nông dân
Xây dựng niềm tin
Hơn 9 giờ sáng, ông Nguyễn Đình
Ân, 39 tuổi, nhà ở Tổ 36, Hòn Bồ,
Phường 12 - Đà Lạt đang cùng vợ
và cậu con trai nhỏ chuẩn bị đánh
chiếc xe tải nhỏ của mình chở rau
đi giao hàng cho Hợp tác xã (HTX)
Anh Đào trên Phường 8 - Đà Lạt.
Với 4 sào đất quanh nhà trồng
rau an toàn, ông Ân đã có trên 4
năm liên kết với HTX Anh Đào Đà Lạt để tiêu thụ sản phẩm. Vườn
ông trồng nhiều loại rau, từ sú tím,
lơ xanh, củ dền, trồng các loại rau
lá, thị trường cần gì ông trồng nấy.
Sáng hôm ấy, ông đưa khoảng 150
kg cải dài “hỏa tiễn” đi giao hàng,
đây là một giống mới khá năng suất
và đang được thị trường ưa chuộng.
“Trước đây, tôi thường bán rau
cho các lái buôn, cứ đến lứa họ dạo
vườn mua hàng, lúc cao thì họ mua
cao, thấp thì họ mua thấp nhưng
nhiều lúc bấp bênh lắm, rau hạ giá
có lúc chẳng ai mua, từ khi liên kết
với HTX này thì ổn định hẳn”- ông
Ân nói.
Ổn định là vì theo ông, HTX mua
hàng của mình quanh năm: “Ít họ
cũng lấy mà nhiều bao nhiêu cũng
nhập được, có bao nhiêu lấy bấy
nhiêu. Giá thì cũng bình thường,
có lúc bán ngoài có cao giá hơn
nhưng mình làm ăn với HTX quanh
năm, dù đắt rẻ gì HTX cũng lấy nên
mình chẳng sợ rau làm ra không
bán được”.
Để làm ăn với HTX, ông Ân cũng
phải tuân theo những ràng buộc
nhất định. Đó là việc phải tuân thủ
qui trình trồng và chăm sóc rau an
toàn, không sử dụng hóa chất bảo vệ
thực vật trong những thời điểm nhất
định để tránh dư lượng tồn dư trong
rau củ. HTX cũng thường xuyên

Phát triển xã viên, liên kết với các hộ nông dân, Hợp tác xã Anh Đào - Đà Lạt đang xây dựng niềm tin
về một mối liên kết bền chặt, hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ.

Gia đình ông Nguyễn Đình Ân đang chuẩn bị hàng cho HTX Anh Đào. Ảnh: V.T

cử người xuống hướng dẫn ông về
giống, cách chăm sóc, bón phân,
cách thu hoạch và bảo quản ở vườn.
Mỗi năm, với mảnh đất 4 sào
trồng rau này gia đình ông trừ hết
chi phí rồi cũng thu được khoảng
200 triệu đồng. Thu nhập này theo
ông là khá ổn nên đây cũng chính
là lý do tại sao ông cứ vẫn trồng rau
sạch và không chuyển diện tích đất
vườn nhà sang trồng hoa trong khi
mọi người chung quanh ông ở vùng
đất Thái Phiên này đang ào ạt trồng
hoa vì hoa cho thu nhập cao hơn.
Một hộ nông dân khác - bà Trần
Thị Tuyết Vân, 50 tuổi, người ở
Phường 2 cho biết cũng đã có rất
nhiều năm liên kết với HTX Anh

Đào để tiêu thụ rau. Bà bán hàng
cho HTX từ những ngày đầu mới
thành lập cho đến nay, sản phẩm
của bà chủ yếu là rau, nhất là xà
lách các loại: “Họ làm ăn uy tín thì
mình cũng phải giữ uy tín với họ để
giữ mối làm ăn với nhau chứ” - bà
Vân tươi cười.

Từ nội địa
đến xuất khẩu
Từ 7 nông dân Đà Lạt liên kết với
nhau để thành lập HTX sản xuất và
tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn
VietGAP với số vốn ban đầu chỉ 7
triệu đồng, Anh Đào đến nay đã là
một thương hiệu lớn nổi tiếng trong
cả nước. HTX hiện có 22 thành viên,

180 hộ nông dân liên kết sản xuất
với sức tiêu thụ 40 nghìn tấn rau/
năm, doanh thu trên 200 tỷ đồng.
“Thế mạnh của chúng tôi là rau,
củ, quả Đà Lạt với trên 60 mặt hàng
như khoai tây, cà chua, cà rốt, cải
thảo, bí, bầu...; tất cả đều được trồng
theo tiêu chuẩn rau an toàn. Hàng
chúng tôi từ lâu đã bán vào các siêu
thị trong nước, nhất là hệ thống Coop Mart và đã có mặt trong khắp cả
nước từ Bắc vào Nam” - bà Nguyễn
Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc HTX
Anh Đào cho biết.
180 nông dân liên kết sản xuất với
HTX này theo bà Tuyết rải đều ở Đà
Lạt và các huyện lân cận như Lạc
Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

- những vùng rau trọng điểm của Đà
Lạt. Cùng đó, HTX còn thuê 70 ha
đất của tỉnh tại Lạc Dương để phát
triển hệ thống trang trại của mình.
“Chúng tôi yêu cầu nông dân
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và
tuân thủ kế hoạch và quy trình HTX
đề ra để đảm bảo đáp ứng các đơn
hàng, giá mua hàng của chúng tôi
với nông dân thường ngang hoặc
cao hơn từ 5 - 10% so với giá thị
trường” - bà Tuyết cho biết.
Bên cạnh thị trường trong nước,
HTX Anh Đào những năm gần
đây còn hướng đến xuất khẩu rau,
củ, quả Đà Lạt ra thị trường nước
ngoài. Lượng hàng xuất khẩu hiện
nay đã chiếm khoảng 25% tổng
sản phẩm tiêu thụ của HTX hằng
năm. “Tính trung bình mỗi ngày,
HTX thu mua chừng 20 - 30 tấn
hàng để bán trong nước và xuất đi
nước ngoài. Chúng tôi hiện nay đã
có đơn hàng ổn định với số lượng
hàng lớn nên nông dân cứ yên tâm
sản xuất, đầu ra đã có HTX lo hết”
- bà Tuyết khẳng định.
Với các nông dân liên kết sản
xuất, HTX Anh Đào cho biết có
những ràng buộc nhất định thông
qua các hợp đồng thu mua sản phẩm
cụ thể và mỗi bên chịu trách nhiệm
cho phần việc của mình.
Để hỗ trợ nông dân cũng như
giám sát quá trình sản xuất, HTX
đến nay đã xây dựng một đội ngũ kỹ
thuật viên thường xuyên đến tận các
hộ nông dân liên kết để giúp đỡ và
kiểm tra. HTX cũng khuyến khích
các nông dân liên kết với mình áp
dụng công nghệ mới vào sản xuất để
nâng cao chất lượng sản phẩm như
làm nhà lưới, nhà kính, hệ thống
tưới nhỏ giọt, trồng trên giá thể...
XEM TIẾP TRANG 8

Nữ bác sĩ tận tâm, hết lòng với bệnh nhân
Gần 8 năm gắn bó với nghề Y,
nữ bác sĩ Moul Thoàn (34 tuổi,
Trưởng Đơn vị Lọc máu Bệnh
viện II Lâm Đồng) luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm, tận tâm,
hết lòng chăm sóc người bệnh.

C

húng tôi đến Bệnh viện II
Lâm Đồng tìm gặp bác sĩ
Moul Thoàn, đúng lúc cả
ekip Đơn vị Lọc máu đang tất bật
chuẩn bị cho ca chạy thận nhân tạo
thứ 3 trong ngày. Bác sĩ Moul Thoàn
tâm sự: “Bất kể ở vị trí nào thì nghề
Y là nghề liên quan trực tiếp đến sức
khỏe, tính mạng con người, đòi hỏi
người thầy thuốc không chỉ có tài
mà phải thật sự có tâm. Nói đúng
hơn là người theo nghề Y phải có
y đức và phải xem người bệnh như
chính người thân trong gia đình để
điều trị và chăm sóc cho họ”.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Tây
Nguyên, nữ bác sĩ trẻ về công tác tại
Bệnh viện II Lâm Đồng, được phân
công về Khoa Hồi sức Tích cực và
Chống độc. Lúc mới bước chân vào
nghề, chị được chứng kiến biết bao
niềm vui, nỗi buồn. Chị mừng vui
khi nhiều bệnh nhân được cứu chữa
thoát khỏi lưỡi hái của “tử thần” trở

về sum họp với gia đình; đồng thời,
cũng đong đầy nước mắt khi chứng
kiến sự ra đi vĩnh viễn của không ít
người bệnh. Tại Khoa Hồi sức, chị
được bệnh viện tạo điều kiện đào
tạo định hướng bác sĩ thận nhân tạo.
Với chị, đây thực sự là môi trường
để một bác sĩ trẻ đa khoa như mình
phấn đấu rèn luyện để từng bước
trưởng thành. Đến tháng 11/2016,
Bệnh viện II Lâm Đồng thành lập
Đơn vị Lọc máu, bác sĩ Thoàn được
bổ nhiệm, phân công về làm Trưởng
Đơn vị. Bác sĩ Thoàn cho hay, đối
với bệnh nhân chạy thận, thì y,
bác sĩ không chỉ đơn thuần khám
và điều trị bệnh cho họ mà phải là
một người thân để động viên, chia
sẻ kịp thời với người bệnh. Vì đa
phần bệnh nhân chạy thận là người
nghèo, quá trình điều trị rất tốn kém.
Lúc đầu mới đến điều trị, đa phần
bệnh nhân suy thận đều mặc cảm,
tự ti, phó mặc cho số phận. Vì vậy,
khi tiếp xúc với người bệnh đòi hỏi
người thầy thuốc phải tạo được niềm
tin, tận tình chăm sóc cũng như giải
thích tình trạng bệnh để bệnh nhân
yên tâm phối hợp cùng điều trị.
Hiện, Đơn vị Lọc máu Bệnh viện II
Lâm Đồng có 13 nhân viên y tế, bác
sĩ (có 2 bác sĩ ), với 11 máy chạy thận
hoạt động liên tục 4 - 5 ca/ngày đêm

Bác sĩ Moul Thoàn kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân lọc máu tại đơn vị. Ảnh: K.P

để điều trị (lọc máu chạy thận) cho
gần 100 bệnh nhân. Trung bình mỗi
ca chạy thận mất khoảng 3,5 - 4 giờ
đồng hồ, nên các điều dưỡng, bác sĩ
trong Đơn vị phải thay nhau làm việc
liên tục cả ngày lẫn đêm. Ngoài việc
chính là chạy thận nhân tạo, Đơn vị
còn đảm nhận thêm nhiệm vụ điều
trị lọc màng bụng - CAPD (hay còn
gọi là thẩm phân phúc mạc) là một
trong ba phương pháp điều trị thay
thế thận ở bệnh thận mãn tính.
Cùng với việc luôn tự ý thức về

thái độ, tác phong trong công việc,
bác sĩ Thoàn luôn tích cực nâng cao
trình độ chuyên môn. Một mặt, chị
tiếp tục tham gia học các lớp bồi
dưỡng chuyên môn sâu do ngành
Y tế tổ chức; mặt khác, chị tự trau
dồi kiến thức qua thực tế và học hỏi
kinh nghiệm từ những đồng nghiệp
đi trước. Cùng với đó, bác sĩ Thoàn
còn nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo
cho các y, bác sĩ trong Đơn vị làm tốt
công tác chuyên môn và thực hiện tốt
y đức của một người thầy thuốc theo

lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ
mẫu”. Bên cạnh đó, bác sĩ Thoàn còn
tích cực tham gia các hoạt động khám
bệnh từ thiện cho người nghèo, trẻ
mồ côi tại các vùng sâu, vùng xa do
Đoàn Thanh niên và Hội Thầy thuốc
trẻ Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức.
Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Giám
đốc Bệnh viện II Lâm Đồng, đánh
giá: “Là một bác sĩ có tuổi đời và
tuổi nghề còn trẻ, nhưng Moul
Thoàn đã khẳng định được mình
là một người thầy thuốc có trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ vững
vàng. Trong công việc, luôn đặt y
đức của người thầy thuốc lên hàng
đầu và hết lòng khám, điều trị chăm
sóc cho người bệnh. Không những
vậy, bác sĩ còn tích cực tham gia
hoạt động nghiên cứu khoa học tại
bệnh viện cũng như các hoạt động
khác của Đoàn Thanh niên và Công
đoàn tổ chức. Vì vậy, trong 3 năm
liền (từ 2015 - 2017), bác sĩ Thoàn
đều được công nhận hoàn thành tốt
nhiệm vụ và được Sở Y tế tặng giấy
khen. Đặc biệt, với những đóng góp
của mình cho ngành Y, bác sĩ Thoàn
đã vinh dự được Trung ương Đoàn
trao tặng danh hiệu: Thanh niên tiêu
biểu trong Phong trào “Tôi yêu Tổ
quốc tôi” năm 2017”.
KHÁNH PHÚC

6

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ TƯ 30 - 5 - 2018

Người anh hùng giữa đời thường
Chúng tôi hẹn gặp ông - Anh
hùng Lực lượng vũ trang Ngô
Xuân Đệ (thị trấn Liên Nghĩa,
Đức Trọng), khi ông vừa trải
qua nỗi đau riêng, bản thân
cũng chưa bình phục hẳn sau
trận đau kéo dài nhiều tháng
liền, nhưng vẫn nụ cười đầy
đôn hậu, cái nắm tay đầy chân
tình, đậm “chất lính”.

Ô

ng bảo, năm nay ông đã 82
tuổi rồi, trí nhớ cũng không
còn minh mẫn nữa, nhất là
sau cái chết đột ngột của người con
trai hơn 1 năm trước, rồi sau đó, ông
ngã bệnh kéo dài nhiều tháng liền
vì sốc, nên thật sự ông cũng không
muốn nói nhiều về mình. Nhưng khi
biết chúng tôi muốn nghe về những
năm tháng tuổi trẻ, những trận đánh
hào hùng mà ông từng tham gia thì
dường như giọng ông lại trở nên hào
hùng hơn lúc nào hết.
Quê ông ở Kim Bảng, Hà Nam,
ông nhập ngũ tháng 1 năm 1961,

X

Vợ chồng
Anh hùng
Lực lượng vũ trang
Ngô Xuân Đệ.
Ảnh: N.M

xuất ngũ tháng 4 năm 1963, rồi lại
tái ngũ tháng 6 năm 1965. Gần 15
năm trong cuộc đời binh nghiệp,
ông đã tham gia khoảng 50 trận
đánh lớn nhỏ và đã đánh là thắng,
chưa một lần thất bại. Có những
trận đánh khó, nhưng được trên tin
tưởng giao phó, ông đã không phụ
lòng cấp trên. Theo ông, “bí quyết”
lập nên những chiến công đó là phải
“biết địch biết ta, luôn giành thế chủ
động”. Vì vậy, mỗi khi được trên
giao tổ chức trận đánh, thì việc đầu
tiên là phải làm tốt công tác chuẩn

bị chiến trường; phải tổ chức trinh
sát, nắm chắc tình hình bố phòng
của địch, từ đó mới lên phương án
tác chiến sát với thực tế.
Đơn cử như từ năm 1966 đến
năm 1972, ông Ngô Xuân Đệ đã
chỉ huy đơn vị đánh 31 trận, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở cương
vị chỉ huy, những trận đánh nào gặp
khó khăn, ông cũng xông lên hàng
đầu, trực tiếp giải quyết khó khăn,
tạo thuận lợi cho đơn vị tiến lên
tiêu diệt địch. Cũng trong thời gian
ấy, ông đã chỉ huy đơn vị diệt hàng

nghìn tên địch, riêng ông diệt 270
tên. Hay như trong trận đánh Sân
bay Liên Khương (lúc đó ông là
chính trị viên đại đội), khi được lệnh
nổ súng, ông Ngô Xuân Đệ đã dẫn
đầu đơn vị nhanh chóng thọc sâu,
chia cắt địch làm chúng không kịp
trở tay. Sau 7 phút chiến đấu, đơn vị
diệt 150 tên địch, làm chủ trận địa,
thu hàng chục súng các loại.
Với những chiến công có được
trong suốt những năm tháng chiến
đấu, ông đã vinh dự được tặng
thưởng nhiều huân, huy chương,
trong đó có Huân chương Chiến
công giải phóng hạng Nhì, Huân
chương Quân công hạng Ba và vinh
dự được Hội đồng cố vấn Chính
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa
miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu
Anh hùng Lực lượng vũ trang vào
năm 1972.
Trở về với cuộc sống đời thường,
dù ở đâu, tận quê nhà Hà Nam hay
sau này, khi chuyển vào sinh sống
tại Đức Trọng, ông vẫn luôn là một
cựu chiến binh gương mẫu, luôn đi
đầu trong các phong trào của địa
phương và luôn được nhân dân tin

yêu, kính trọng.
Trong câu chuyện giữa chúng tôi,
thỉnh thoảng lại có sự tham gia của
vợ ông, bà Dương Thị Tiệm. Bà năm
nay cũng đã bước vào tuổi 76, lưng
đã còng nhiều và mắt cũng không
còn tỏ nữa. Bà kể, những năm tháng
ông đi chiến đấu biền biệt, mình
bà một nách 5 người con nhỏ, vẫn
không một lời trách than, mong ngày
tới ngày giải phóng, ông bình an trở
về. Giờ đây, khi già rồi, các con đều
đã có cuộc sống riêng, hai ông bà
ngày ngày nương tựa vào nhau để
sống, bà càng thấy thương ông hơn.
Nhất là sau cơn bạo bệnh mà ông
mới trải qua, bà càng muốn mình
có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc
ông. “Ngày ông ấy đổ bệnh, tôi lo
lắm, sợ ông không vượt qua nổi. Giờ
thì mừng rồi, sức khỏe của ông cũng
đang hồi phục dần. Từ đầu năm nay,
cũng do sức khỏe yếu nên ông không
còn tham gia sinh hoạt ở tổ dân phố
nữa, chứ trước đây, cứ trong tổ dân
phố có chuyện gì hay cần phải đi vận
động gì thì ông nhà tôi lúc nào cũng
hăng hái đi đầu” - bà Tiệm nói.
NHẬT MINH

Thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng

uyên suốt quá trình hình
thành và phát triển, ở
bất kỳ giai đoạn cách
mạng nào, lực lượng
hậu cần, kỹ thuật cũng luôn âm
thầm lặng lẽ để hỗ trợ, phục vụ tối
ưu nhất cho các lực lượng nghiệp
vụ khác của Công an tỉnh. Họ luôn
thể hiện rõ vai trò “đi trước, về
sau” ở chỗ: luôn là những người
nghĩ trước, lo trước, làm trước; rồi
đến việc lên phương án, xây dựng
kế hoạch bảo đảm hậu cần; chuẩn
bị một cách chu đáo, kỹ lưỡng và
trực tiếp phục vụ; cuối cùng là công
đoạn “dọn dẹp chiến trường” sau
mỗi nhiệm vụ. Họ chỉ thật sự hài
lòng khi tất cả các công việc thầm
lặng này đã hoàn tất đúng như kế
hoạch đơn vị đã đặt ra.
Với tính chất công việc đặc thù
của mình, lực lượng hậu cần, kỹ
thuật Công an Lâm Đồng được ví
như là những người “nội trợ” đảm
đang, họ luôn phải “liệu cơm gắp
mắm”, chi tiêu hợp lý, đảm bảo phục
vụ công tác và chiến đấu của toàn
lực lượng. Tuy nhiên, do hoạt động
trong lĩnh vực khá “nhạy cảm”, dễ
nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng
phí, nên thời gian qua, lực lượng
hậu cần, kỹ thuật đã vận dụng và
thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ
dạy Công an Nhân dân. Khắc ghi
lời Bác dạy “Đối với tự mình phải
cần, kiệm, liêm, chính”, Đảng ủy,
lãnh đạo Phòng Hậu cần - Kỹ thuật
lấy đó làm nội dung trọng tâm trong
thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” gắn với việc triển khai
thực hiện Nghị quyết Trung ương
4 (khóa XII) về “Tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ”. Nhờ vậy, tư tưởng trông chờ

“Dù không trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, nhưng anh em chúng tôi - những người “đi
trước, về sau” vẫn luôn kề vai, sát cánh cùng với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh trên từng trận
tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần đem lại cuộc sống bình yên, hạnh
phúc cho nhân dân”- Đại úy Hoàng Văn Hòa - Đội trưởng Đội Tổng hợp - Phòng Hậu cần - Kỹ thuật
(Công an tỉnh) tự hào. Quả vậy, đằng sau mỗi thắng lợi, mỗi chiến công đó không thể không nhắc
tới sự đóng góp thầm lặng của lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an tỉnh.

Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ban Y tế,
Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: H.H

“trên rót” được nhanh chóng khắc
phục, các kế hoạch hậu cần được
xây dựng sát với thực tiễn công tác,
chiến đấu của từng lực lượng, từng
đơn vị, từng địa bàn. Đặc biệt, công
tác quản lý tài chính, quản lý tài sản
ngày càng được tăng cường chặt chẽ,
đúng nguyên tắc, không để xảy ra
tham nhũng, lãng phí.
Thượng tá Võ Văn Điền - Trưởng
Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công
an tỉnh cho biết: “Trong quá trình
hoạt động của đơn vị, Đảng ủy, lãnh
đạo Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã
triển khai trong toàn lực lượng thực
hiện có hiệu quả Phong trào “Công
an Nhân dân học tập, thực hiện 6
điều Bác Hồ dạy” bằng những hành
động, việc làm cụ thể. Theo đó, đơn
vị đã tổ chức học tập, làm theo từng

lời Bác dạy bằng nhiều hình thức,
biện pháp phong phú, sáng tạo,
nhằm vận dụng hiệu quả 6 điều Bác
dạy vào thực tiễn công tác chuyên
môn và rèn luyện phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống hằng ngày của
từng cán bộ, chiến sỹ”.
Trong quá trình triển khai thực
hiện Phong trào “Công an Nhân
dân học tập, thực hiện 6 điều Bác
Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018,
ngoài việc chủ động đổi mới tác
phong, lề lối làm việc, chú trọng
công tác giáo dục, rèn luyện đạo
đức cách mạng cho các cán bộ,
chiến sỹ; thời gian qua, Phòng
Hậu cần - Kỹ thuật còn tập trung
chỉ đạo các cán bộ, chiến sỹ trong
đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đảm
bảo hậu cần, kỹ thuật nói chung và

trong công tác quản lý đầu tư xây
dựng cơ bản, tài chính, tài sản nói
riêng theo 6 lời dạy của Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Thông qua đó, góp
phần xây dựng đội ngũ cán bộ có
tư tưởng vững vàng, lập trường
kiên định, lao động sáng tạo, có
năng suất cao; sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả, đúng mục đích các nguồn
lực tài chính, tài sản công, vũ khí,
công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết
bị kỹ thuật nghiệp vụ,... đáp ứng tốt
yêu cầu công tác, chiến đấu và xây
dựng lực lượng.
Song song với các nhiệm vụ trên,
thời gian qua, một bộ phận cán bộ
chiến sỹ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật
còn ngày đêm sát cánh cùng các
bộ phận nghiệp vụ khác trên trận
tuyến đảm bảo an ninh trật tự. Đó là

những người lính ngồi sau vô lăng,
ngày đêm cùng đồng đội trên các
ngả đường phục vụ công tác lãnh
đạo chỉ huy chiến đấu. Ngoài ra,
còn có một đội ngũ y, bác sỹ vững
vàng về chuyên môn, nghiệp vụ
luôn âm thầm theo dõi và chăm
sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ
trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Trên mặt trận không tiếng
súng này, công tác hậu cần
đã không ngừng đổi mới
để thích ứng với yêu cầu,
nhiệm vụ được giao; qua đó,
tạo dựng nguồn cơ sở vật
chất kỹ thuật, thực lực hậu
cần vững mạnh trên tất cả
các lĩnh vực, góp phần quan
trọng trong việc hỗ trợ các
lực lượng nghiệp vụ khác
của Công an tỉnh hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
Ghi nhận những thành tích đạt
được, trong 10 năm trở lại đây,
Phòng Hậu cần - Kỹ thuật luôn đạt
danh hiệu đơn vị tiên tiến, trong đó
có 5 năm đạt danh hiệu đơn vị quyết
thắng. Có 20 lượt tập thể, 121 lượt
cá nhân được các cấp khen thưởng
và tặng danh hiệu thi đua...
Để phát huy truyền thống anh
hùng của lực lượng “đi trước, về
sau”, thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến
sỹ hậu cần, kỹ thuật cần phải nỗ lực
phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo
đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ
dạy Công an Nhân dân; đồng thời,
đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi
khó khăn, thử thách, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chính trị được
giao, góp phần xây dựng lực lượng
Công an Nhân dân cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại.
HỒNG HẢI
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Bảo vệ sức khỏe từ thực phẩm an toàn

T

rên thực tế, hút thuốc và chế độ
dinh dưỡng không hợp lý là 2
nhóm nguyên nhân hàng đầu
gây ung thư. Vấn đề an toàn thực
phẩm luôn là vấn đề “nóng” và được dư
luận xã hội đặc biệt quan tâm khi ngày
càng nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Vậy đâu là tác nhân? Cách sản xuất thực
phẩm an toàn, cách lựa chọn sử dụng thực
phẩm thông minh như thế nào? Làm gì để
thực phẩm đến người tiêu dùng một cách
an toàn nhất? Đó là những vấn đề người
tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất, chế
biến thực phẩm rất quan tâm.
Ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công
thương Lâm Đồng cho biết: Để đảm bảo
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì
tất cả các khâu trong chuỗi từ nuôi trồng,
đánh bắt đến sản xuất, chế biến, bảo quản,
vận chuyển, kinh doanh, sử dụng đều phải
đạt vệ sinh và an toàn. Nếu bất kỳ một
khâu nào không đạt yêu cầu thì nguy cơ
ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm
có thể xảy ra.
Cũng theo ông Bùi Thế có rất nhiều
nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm thực
phẩm. Đặc biệt, các hiện tượng trong
chế biến thực phẩm như bún, phở, hủ
tiếu có chứa chất huỳnh quang độc hại
nguy hiểm đến sức khỏe con người. Bên
cạnh đó, tình trạng bơm nước vào heo
trước khi giết mổ để tăng trọng lượng
làm thịt nhiễm bẩn, chả lụa chứa hàn
the, phở chứa phormon, rau quả chứa
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phun
hóa chất lên rau quả không đảm bảo quy
trình kỹ thuật an toàn, sử dụng chất phụ
gia tạo màu, tạo mùi vị của rất nhiều
quán ăn, nhà hàng không rõ nguồn gốc,
sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ,
hết thời hạn sử dụng, sử dụng chất bảo
quản bị cấm… cũng là nguyên nhân
gây tích tụ thực phẩm không an toàn
trong cơ thể và lâu dần gây bệnh cho
con người.
Về nguyên nhân hóa học, là các loại
nguyên tố, hợp chất hóa học có trong
thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe
người tiêu dùng, thậm chí có thể gây ung
thư và tử vong. Theo phân tích của các
nhà chuyên môn thì nguyên nhân tạo ra
kim loại nặng, Nitrat trong rau quả tươi
là do đất trồng bị ô nhiễm, nước bị ô
nhiễm, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật, nước rửa rau quả bị ô nhiễm.
Hoặc có thể do súc vật bị bệnh, trong
quá trình giết mổ không đảm bảo vệ

Mỗi năm nước ta ghi nhận thêm 126.000 trường hợp mắc ung thư mới và trên
94.000 người tử vong do ung thư, 315 người mắc ung thư chết mỗi ngày, con số
này cao hơn 9 lần số ca tử vong do tai nạn giao thông. Đó là số liệu do Bệnh viện
K Trung ương cung cấp khiến chúng ta phải đặc biệt quan tâm.
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ĐAM RÔNG: Thiên tai gây thiệt hại

gần 55 tỷ đồng

Gần 55 tỷ đồng là số tiền mà thiên tai
đã gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước
và nhân dân trên địa bàn huyện Đam
Rông trong năm 2017. Trước thực trạng
đó, trong hội nghị tổng kết công tác
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn, huyện Đam Rông đã yêu cầu các cấp,
các ngành, các địa phương kiện toàn lại
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, giao
nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách
từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể; tập trung
tu sửa, nạo vét, các công trình thủy lợi
xuống cấp; quản lý chặt chẽ bến đò ngang
trong mùa mưa bão; chuẩn bị đầy đủ vật
tư, lực lượng, nhu yếu phẩm cần thiết để
kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai
xảy ra; phối hợp với các công ty thủy điện
để nắm bắt quy trình vận hành, điều tiết
nguồn nước, giảm thiểu thiệt hại về người
và tài sản của nhân dân trong quá trình xả
lũ hồ thủy điện; tuyên truyền, vận động
nhân dân nâng cao ý thức trong công tác
phòng chống thiên tai... Dịp này, huyện
Đam Rông đã khen thưởng 8 tập thể và
11 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong
công tác phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn năm 2017.
VĂN TÂM

Thực phẩm sạch và an toàn luôn là vấn đề được người tiêu dùng hết sức quan tâm và không kém phần lo ngại.
Ảnh: N.Thu

sinh, sơ chế biến thức ăn không kỹ; do
lây nhiễm trong quá trình chế biến thực
phẩm như người chế biến không đủ sức
khỏe hoặc mắc một số bệnh lây nhiễm;
hay do việc bảo quản thực phẩm không
đúng cách như không che, đậy thức ăn,
ruồi, bọ, chuột xâm phạm vào thức ăn…
sẽ tạo ra ký sinh trùng gây bệnh, bệnh
truyền nhiễm từ động vật. Và, khi thực
phẩm nhiễm vi sinh sẽ gây ra các bệnh
như tiêu chảy, thương hàn, sốt, đau đầu,
kiết lỵ, thổ tả, mất nước nghiêm trọng.
Đó là những nguyên nhân gây ngộ độc
thực phẩm có thể xảy ra...
Bà Lê Thị Hồng - Trưởng Phòng Điều
tiết cung cầu, Vụ Thị trường trong nước,
Bộ Công thương cho rằng: Để đảm bảo
an toàn thực phẩm không có cách nào
khác là phải đảm bảo quản lý chất lượng
thực phẩm theo chuỗi tức là từ khâu sản
xuất, thu hoạch đến sơ chế, chế biến,
phân phối; đồng thời, phải tăng cường

kiểm soát an toàn thực phẩm “Từ trang
trại đến bàn ăn”, đảm bảo tính hệ thống
và khả năng truy xuất nguồn gốc thực
phẩm theo đúng quy định của pháp luật
về an toàn thực phẩm.
Ngoài những khuyến cáo của các nhà
chuyên môn đưa ra để người tiêu dùng,
người sản xuất có thể đảm bảo an toàn
thực phẩm, thiết nghĩ yếu tố đạo đức
con người trong sản xuất, chế biến, tiêu
thụ thực phẩm cũng là một nội dung hết
sức quan trọng. Bởi khi có đạo đức thì
người sản xuất, người chế biến sẽ không
sử dụng chất độc hại, nguyên liệu độc hại
và thận trọng khi sử dụng các nguyên
liệu, chất phụ gia trong sản xuất, chế
biến thực phẩm, từ đó cung cấp những
sản phẩm an toàn, chất lượng nhất, sản
phẩm nông nghiệp sạch nhất đến người
tiêu dùng, đảm bảo sức khỏe và duy trì
tuổi thọ con người.
NGUYỆT THU

Hơn 5 tỷ đồng
giảm phát thải khí nhà kính
Theo Chương trình “Giảm phát thải khí
nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng
và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài
nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng
các bon rừng” vừa được phê duyệt, Lâm
Đồng triển khai hơn 5 tỷ đồng nguồn vốn
ODA và nguồn vốn đối ứng để phân bổ thực
hiện trên địa bàn trong cả năm 2018.
Trong đó gồm 2 hợp phần giải ngân hơn
4,8 tỷ đồng vốn ODA hỗ trợ không hoàn
lại để xây dựng các kế hoạch hành động
REDD+ (4 kết quả đầu ra và 8 hoạt động);
hỗ trợ thu thập dữ liệu, đánh giá quản trị
rừng (1 kết quả đầu ra và 1 mã hoạt động).
Còn lại hơn 200 triệu đồng nguồn vốn đối
ứng từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng chi hoạt
động thường xuyên, lương kiêm nhiệm và
các khoản phụ cấp khác cho nhân lực làm
việc trong chương trình này.
Đáng kể các hoạt động giảm phát thải
nhà kính trong cả năm 2018 nói trên ở Lâm
Đồng là: phát triển mô hình trồng cây mây
dưới tán rừng Đạ Huoai; rà soát, điều chỉnh
quy hoạch 3 loại rừng do các đơn vị nhà
nước quản lý… VŨ VĂN

PHẢN HỒI

U

BND tỉnh Lâm Đồng vừa ban
hành Văn bản số 3128/UBNDTH2 ngày 24/5/2018 yêu cầu các
sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các
huyện, thành phố vào cuộc tăng cường
phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm
liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
trên địa bàn toàn tỉnh.
Trên cơ sở này, các ngành chức năng và
các địa phương có nhiệm vụ quán triệt,
yêu cầu cán bộ, công chức và người lao
động chấp hành nghiêm các quy định
của pháp luật về việc giao dịch, thanh
toán, vay mượn, huy động và sử dụng
vốn vay; nghiêm cấm tham gia các hoạt
động liên qua đến “tín dụng đen” (vay và
cho vay lãi suất cao hoặc lợi dụng hình
thức đáo hạn ngân hàng để thực hiện các

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý hoạt động “tín dụng đen”
hành vi vi phạm pháp luật); tăng cường
quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện,
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
(nếu có) theo quy định.
Đối với Công an tỉnh Lâm Đồng,
UBND tỉnh chỉ đạo phải thực hiện
nghiêm các Văn bản 6126/UBND-TH
ngày 13/10/2015, 6458/UBND - TH
ngày 27/10/2015 và Văn bản số 3760/
UBND - TH2 ngày 1/7/2016 của UBND
tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh xử
lý tội phạm liên quan đến “tín dụng
đen”. Theo đó, cơ quan công an phải
chủ động nắm chắc tình hình địa bàn,
thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm
tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng
cường các biện pháp nghiệp vụ điều
tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh

dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê; các băng
nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động
bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê… để kịp
thời báo cáo UBND về tình hình và kết
quả thực hiện.
Đối với Ngân hàng Nhà nước - Chi
nhánh tỉnh Lâm Đồng, phải có trách
nhiệm phối hợp với các cơ quan chức
năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền,
giáo dục pháp luật để đội ngũ cán bộ,
nhân viên làm công tác tín dụng nâng cao
ý thức, trách nhiệm; nghiêm cấm việc
tiếp tay hoặc tham gia các hoạt động có
liên quan đến “tín dụng đen”; tăng cường
quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, nhân
viên, người lao động thuộc quyền quản
lý để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm (nếu có) theo

quy định…
UBND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQVN
tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng,
chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm
liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”,
kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê
hoặc lợi dụng hình thức đáo hạn ngân
hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp
luật; quan tâm, sâu sát đoàn viên, hội
viên để kịp thời phát hiện, hỗ trợ những
người có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu
vay vốn chính đáng thực hiện các thủ
tục vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng
hợp pháp; nghiêm cấm việc tiếp tay hoặc
tham gia các hoạt động liên quan đến “tín
dụng đen”…
HẢI ĐƯỜNG
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Bình Thạnh...

ASEAN+ tổ chức diễn đàn quốc tế về an ninh hàng hải ở Hàn Quốc
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/5
cho biết, các quan chức và chuyên gia quốc
phòng của các nước thành viên Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các
nước đối tác sẽ có mặt ở thủ đô Seoul trong
tuần này để tham gia hội thảo quốc tế về an
ninh hàng hải.
Nhóm chuyên gia công tác về an ninh
hàng hải của các nước ASEAN mở rộng
(ASEAN+) sẽ tiến hành sự kiện này trong 3
ngày, bắt đầu từ ngày 30/5.
Đây là lần đầu tiên một hội nghị như vậy
được tổ chức ở Hàn Quốc, trong đó tập trung

thảo luận về các nỗ lực chung nhằm vượt qua
nhiều thách thức an ninh hàng hải.
Hội nghị lần thứ 13 này sẽ có sự tham dự
của khoảng 70 đại biểu đến từ 17 quốc gia,
trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga
và Singapore.
Trong phiên khai mạc ngày 30/5, Thứ
trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk
sẽ có bài diễn văn chào mừng, nhấn mạnh tầm
quan trọng của hợp tác đa phương chống lại
các mối đe dọa xuyên quốc gia, như cướp biển,
khủng bố và ô nhiễm môi trường.
TTXVN

Hàn Quốc cam kết ủng hộ hoàn toàn cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều
Theo Yonhap, ngày 29/5, Hàn Quốc tuyên
bố sẽ tập trung mọi nỗ lực để tạo nền tảng
hướng tới thành công cho biện pháp ngoại
giao với Triều Tiên.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp
thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra vào
ngày 12/6 tới tại Singapore, nhằm thảo luận
về tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa
bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
Noh Kyu-duk nêu rõ: “Trong khi các nỗ lực
nhằm tinh chỉnh các vấn đề liên quan tới cuộc
gặp thượng đỉnh dự kiến mở ra những tiến
triển tốt, (chúng tôi) sẽ giám sát chặt chẽ tình

hình và đóng mọi vai trò cần thiết có thể”.
Người phát ngôn cũng cho biết, Ngoại
trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người
đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã nhất trí sẽ tham
vấn với nhau về các vấn đề Triều Tiên “mọi
lúc, mọi nơi”.
Các quan chức cấp cao Triều Tiên và Mỹ
đã tham gia đàm phán tại làng đình chiến
Panmunjom và sẽ đàm phán ở Singapore để
chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Đảng
Lao động Triều Tiên, được biết cũng đang
lên đường tới Mỹ để có cuộc gặp với Ngoại
trưởng Pompeo.
TTXVN

Tàu sân bay Mỹ bắt đầu tuần tra vùng biển gần bán đảo Triều Tiên
Kyodo đưa tin, Hải quân Mỹ thông báo, tàu
sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS
Ronald Reagan ngày 29/5 đã rời khỏi căn cứ
tại Yokosuka, gần thủ đô Tokyo để tiến hành
hoạt động tuần tra dài hạn ở khu vực biển
xung quanh.
Sự khởi hành của tàu sân bay, một biểu
tượng của lực lượng quân sự Mỹ tại vùng biển
gần bán đảo Triều Tiên, diễn ra trong bối cảnh
Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán về kế hoạch
tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa
hai nước tại Singapore vào tháng tới.
Hồi tháng 11/2017, tàu sân bay USS Ronald
Reagan đã tham gia cuộc tập trận chung với

2 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân
khác tại Biển Nhật Bản nhằm phô trương sức
mạnh trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa
ngày càng gia tăng của Bình Nhưỡng.
Lần này, lực lượng Mỹ sẽ tổ chức diễn tập
cất cánh, hạ cánh trên tàu USS Ronald Reagan
cho các máy bay vốn đồn trú tại căn cứ không
quân của Thủy quân lục chiến ở Iwakuni,
thuộc tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản.
Tàu USS Ronald Reagan đã hoàn tất hành
trình chạy thử kéo dài một tuần hồi giữa tháng
năm này sau khi trở về căn cứ tại quê nhà để
được kiểm tra và bảo dưỡng trong tháng 12/
2017.
TTXVN

EU gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Syria thêm 1 năm
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày
28/5, Hội đồng châu Âu đã nhất trí gia hạn các
biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu
(EU) đối với Syria cho đến ngày 1/6/2019.
Danh sách trừng phạt hiện bao gồm 259 người
và 67 thực thể, bị cấm đi du lịch đến châu Âu
và đóng băng tài sản tại đây.
Về tổng thể, các biện pháp trừng phạt hiện
tại của EU chống Syria bao gồm lệnh cấm vận
dầu lửa, hạn chế đầu tư, đóng băng tài sản của
ngân hàng trung ương Syria tại EU...

Hội đồng châu Âu cho biết, EU vẫn cam
kết tìm kiếm giải pháp chính trị lâu dài và
đáng tin cậy cho cuộc xung đột ở Syria như
tinh thần của Nghị quyết 2254 của Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc và Tuyên bố Geneva
năm 2012.
Hơn 7 năm xung đột tại Syria đã cướp đi
sinh mạng của hàng trăm nghìn người, khiến
hàng triệu người mất nhà cửa và phá hủy
nhiều thành phố.
TTXVN

Liên minh châu Âu sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Venezuela
Ngày 28/5, Liên minh châu Âu (EU) quyết
định sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung,
có chọn lọc và có thể được điều chỉnh đối với
Venezuela để trừng phạt “những bất thường”
trong cuộc bầu cử mới đây tại nước này.
Trong tuyên bố được thông qua tại cuộc
họp ở Brussels, các Bộ trưởng Ngoại giao
thông báo EU sẽ hành động kịp thời và phù
hợp với những quyết định trước đây nhằm áp
đặt thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung,
có chọn lọc và cũng có thể được xem xét lại,

đồng thời đảm bảo không làm tổn hại tới người
dân Venezuela.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Michael Roth
khẳng định, cuộc bầu cử mới đây tại Venezuela
đã không đảm bảo “tự do, công bằng và minh
bạch,” và cho biết thêm EU sẽ tiếp tục thảo
luận và bổ sung thêm các cá nhân vào danh
sách, cùng với các biện pháp trừng phạt mới sẽ
được chính thức thông qua trong tháng Sáu tới.
EU cũng đang kêu gọi tổ chức một cuộc
bầu cử mới tại Venezuela.
TTXVN

TIẾP TRANG 4

... Điển hình như việc các thôn đã vận động
nhân dân tự khắc phục và tu sửa một số đoạn
đường liên thôn để đi lại thuận tiện; vận động
nhân dân đóng góp tiền để lắp đặt đèn điện
chiếu sáng đường quê, người dân hưởng ứng
và có 4/4 thôn đã thực hiện. Ban vận động
cũng chỉ đạo Ban nhân dân các thôn tiếp tục
tuyên truyền, vận động nhân dân dọn dẹp vệ
sinh, di dời chuồng trại, trồng cây xanh, chỉnh
trang nhà cửa, làm cột cờ tại các hộ gia đình...
Đồng thời, triển khai kế hoạch tổ chức phát
động nạo vét mương, tu sửa các đoạn đường
xuống cấp; liên hệ các công ty, doanh nghiệp
liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong
nhân dân...
Song song với đó, địa phương cũng huy
động các nguồn lực trong nhân dân, chủ động
liên hệ với UBND huyện, các phòng, ban của

Giữ chữ tín...

huyện để tranh thủ các nguồn vốn xây dựng
cơ sở hạ tầng. Từ đó đã nâng cấp và xây dựng
các công trình trường học như xây dựng mới
Trường Mẫu giáo Bình Thạnh, Trường THCS
Bình Thạnh, phòng học đa năng Trường Tiểu
học Bình Thạnh; xây dựng hơn 23,5 km
đường bê tông, các hội trường thôn, nhà văn
hóa, chợ Bình Thạnh, các công trình thủy lợi
của địa phương... “Năm 2014, xã Bình Thạnh
đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn
mới, tuy nhiên vào tháng 10/2016, khi có tiêu
chí mới về xã nông thôn mới giai đoạn 20162020, Đảng bộ xã Bình Thạnh đã chỉ đạo tiếp
tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông
thôn mới, nhất là tập trung vào 2 tiêu chí tuy
đã đạt nhưng chưa bền vững là tiêu chí số 15
về y tế và tiêu chí số 18 về môi trường” - ông
Đỗ Văn Hiền nói thêm.
T.VŨ

TIẾP TRANG 5

... HTX cũng phát triển một hệ thống kiểm
tra nhanh để kiểm soát dư lượng hóa chất tồn
dư trong rau, củ, đồng thời định kỳ gửi mẫu đi
kiểm tra tại các cơ quan kiểm nghiệm uy tín.
Vui với sự phát triển tốt của HTX nhưng
ông Nguyễn Công Thừa, Chủ tịch Hội đồng
Quản trị, Giám đốc HTX Anh Đào vẫn cho
rằng trong thực tiễn hoạt động HTX hiện nay
vẫn tồn tại không ít những khó khăn.
Trước nhất, đó là việc các HTX rất khó tiếp
cận được các nguồn vốn vay của nhà nước.
“Chúng tôi lâu nay có tài sản thế chấp nên
vay vốn được, còn nhiều HTX hoạt động rất
khó vì không có vốn. Nhiều lần chúng tôi đã
đề xuất nhà nước nên tạo điều kiện cho các
HTX vay tín chấp để đảm bảo hoạt động” ông Thừa cho biết.
Một điều khó khác theo ông, chính là trình
độ quản lý của nhiều cán bộ HTX còn yếu kém

nên rất cần hỗ trợ để HTX có bước phát triển:
“Là những nông dân liên kết với nhau, chúng
tôi rất cần hỗ trợ đào tạo cán bộ trong công
tác quản lý HTX chuyên sâu trong các mặt để
HTX hoạt động được tốt hơn” - ông Thừa nói.
Cuối cùng, theo ông Thừa, những HTX như
ông đang rất cần nhà nước cùng các cơ quan
chức năng hỗ trợ về mặt thông tin sản phẩm
quanh vùng, trong khu vực để HTX có thể
định hướng được sản xuất.
Với HTX Anh Đào, ông Thừa cho biết đang
đầu tư để thành lập một nhà máy đóng gói bao
bì sản phẩm sau thu hoạch trị giá khoảng 40 tỷ
đồng. Nhà máy này khi thành lập sẽ dán nhãn
mác lên tất cả hàng hóa của mình, nhằm đáp
ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, giúp khách hàng
truy xuất được nguồn gốc, góp phần nâng cao
giá trị nông sản của Lâm Đồng - Đà Lạt.
VIẾT TRỌNG

THÔNG BÁO
Về việc người chuyển nhượng QSDĐ đã rời khỏi địa phương
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
- Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thi hành
một số điều của Luật Đất đai;
Năm 2004 bà Dương Thị Quỳnh Như nhận sang nhượng đất của bà Nguyễn Thị Dung
tại thửa 160 bản đồ 29, trong GCN số L 102476 cấp ngày 16/12/1997 của UBND huyện
Di Linh. Nay bà Dương Thị Quỳnh Như có nhu cầu sang tên trên lô đất đã nhận sang
nhượng nhưng người chuyển nhượng là bà Nguyễn Thị Dung đã rời khỏi địa phương
được ban công an xã Liên Đầm xác nhận ngày 28/5/2018. Để có cơ sở sang tên trên lô
đất bà Dương Thị Quỳnh Như đã nhận đã sang nhượng. Nay UBND xã Liên Đầm lập
thông báo về nội dung trên.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo không có ý kiến phản hồi, không ai tranh chấp khiếu
nại về sự việc được thông báo sẽ tiến hành lập thủ tục sang nhượng QSD đất cho bà Dương
Thị Quỳnh Như theo quy định.

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.
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