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Biểu dương 70 điển hình trong phong trào thi đua “CAND học tập,
thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”
Sáng ngày 1/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã
tổ chức Hội nghị Tổng kết và gặp mặt tuyên
dương các điển hình tiên tiến trong phong trào
thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác
Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018; sơ kết 2 năm
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng
Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành

TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí
Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng;
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; các đồng
chí lãnh đạo Văn phòng, Cục thuộc Bộ Công
an, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh
và 70 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai
XEM TIẾP TRANG 2
đoạn 2013-2018...
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng
Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi,
v.v.., mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ
địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ
địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng
sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá
hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề
phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những
chứng bệnh đó.
(SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC, 10-1947, T. 5, TR. 238, 239, 299)

BẢO LỘC SAU 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05:

Chuyển biến thực chất trên tất cả các lĩnh vực

ĐƯA KHỞI NGHIỆP THÀNH
“LÀN SÓNG” MẠNH MẼ

Kỳ cuối: Tạo sức bật

cho khởi nghiệp

Để người trẻ không “cô đơn” trên
con đường khởi nghiệp, để phong
trào khởi nghiệp thật sự lan tỏa
đến vùng sâu vùng xa, tỉnh Lâm
Đồng đã đề ra nhiều chính sách
nhằm khuyến khích tinh thần khởi
nghiệp. Những chính sách hỗ trợ,
giải quyết khó khăn cũng như sự
đồng hành của các tổ chức khác
chính là điểm tựa để khởi nghiệp
trong thanh niên Lâm Đồng có hy
vọng cất cánh trong thời gian tới.
TRANG 4

Những dấu ấn
đáng tự hào
TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Góp tiếng nói
bảo vệ môi trường
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho các em học sinh có thành tích cao của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Ảnh: Đ.Anh

Phát triển thức uống đặc trưng của Lâm Đồng

TRANG 2

Quỹ bảo trì đường bộ kéo dài
tuổi thọ công trình

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Phòng, chống và kiểm soát
ma túy - vấn đề đặt ra

Từ lâu thức uống đặc trưng
của Lâm Đồng được người
tiêu dùng biết đến với các sản
phẩm mang thương hiệu: Vang Đà
Lạt, Chateau Dalat, Vang Langbian
và đặc sản Đà Lạt phải kể đến: nước
ép dâu tây, nước ép dâu tằm…
TRANG 3

TRANG 5

TRANG 6

TRANG 7
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ĐỨC TRỌNG:

Trao Huy hiệu Đảng cho
các đảng viên lão thành
Huyện ủy Đức Trọng vừa
tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng
cho các đảng viên lão thành đợt
19/5/2018. Trong đó, có 2 đảng
viên vinh dự được nhận Huy hiệu
70 năm tuổi Đảng là đồng chí
Đào Xuân Lý và Lê Văn Thăng
(thị trấn Liên Nghĩa). Ngoài ra,
còn có 3 đồng chí vinh dự nhận
Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 8
đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm
tuổi Đảng.
Được biết, trong số 34 đảng
viên lão thành của huyện Đức
Trọng được nhận Huy hiệu Đảng
đợt này, còn có 7 đảng viên nhận
Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5
đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm
tuổi Đảng và 9 đảng viên nhận
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Các
đồng chí này sẽ được tổ chức trao
tặng tại cơ sở.
N.MINH

BẢO LỘC SAU 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05:

Chuyển biến thực chất trên tất cả các lĩnh vực
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, TP Bảo Lộc đã triển khai Chỉ thị một cách rộng khắp đến
với tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên. Từ đó, việc học tập và làm theo gương Bác đã tạo
được sự chuyển biến thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Biểu dương...
TIẾP TRANG 1

... Phát biểu khai mạc
hội nghị, Thiếu tướng Bùi
Văn Sơn thông tin, trong 5
năm qua, Công an tỉnh Lâm
Đồng đã triển khai thực
hiện Chỉ thị 05/CT-BCA của
Bộ Công an về tiếp tục đẩy
mạnh phong trào “CAND
học tập, thực hiện 6 điều
Bác Hồ dạy” và Chỉ thị 05
của Bộ Chính trị đi vào
chiều sâu. 100% đảng viên,
cán bộ, chiến sỹ (CBCS)
đăng ký phấn đấu rèn luyện
theo chuẩn mực đạo đức
Hồ Chí Minh. Nhìn chung
CBCS Công an Lâm Đồng
luôn giữ vững bản lĩnh
chính trị vững vàng, trung
thành tuyệt đối với Đảng
Cộng sản Việt Nam, với Tổ
quốc và nhân dân. Trong
từng đơn vị, Quy chế dân
chủ trong lực lượng CAND
luôn được cấp ủy, lãnh đạo
Công an các cấp quan tâm,
chỉ đạo, quán triệt thực hiện
nghiêm túc.
Hội nghị đã tuyên dương
70 tập thể và cá nhân điển
hình tiên tiến có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi
đua “CAND học tập, thực
hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.
Trong đó có 4 tập thể, 6 cá
nhân được nhận Cờ thi đua,
Bằng khen của Bộ Công an
về thực hiện Chỉ thị 05 của
Bộ Công an và 46 tập thể,
69 cá nhân nhận Giấy khen
của Giám đốc Công an tỉnh.
Ngoài ra, Thiếu tướng
Bùi Văn Sơn, Giám đốc
Công an tỉnh Lâm Đồng
vinh dự được Chủ tịch nước
trao quyết định tặng Huân
chương “Bảo vệ Tổ quốc
hạng Nhì”, 26 đồng chí
nguyên là lãnh đạo Công an
các đơn vị, địa phương được
tặng Huân chương “Bảo vệ
Tổ quốc hạng Ba”...

C.THÀNH

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho các em học sinh có thành tích cao
của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Ảnh: Đ.Anh

ua 2 năm triển khai
Chỉ thị 05, các đảng
bộ, chi bộ trực thuộc
Thành ủy Bảo Lộc đã
đề xuất khen thưởng hơn 100 mô
hình là những tập thể, cá nhân mẫu
mực, là những điểm nhấn, điểm
sáng trong thực tiễn. Sau khi thẩm
định, đã có 33 tập thể, 36 cá nhân và
12 hộ gia đình đã được Hội đồng Thi
đua Khen thưởng của TP tặng giấy
khen. Đây được xem là kết quả của
quá trình dài học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh của mỗi cán bộ, đảng viên,
người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị và quần chúng nhân dân.
Ông Lưu Nam Quang, Bí thư
Chi bộ Tổ dân phố 6 (Phường II)
chia sẻ: Hàng tháng, tại mỗi kỳ
sinh hoạt chi bộ, chúng tôi đều
dành thời gian để học chuyên đề
về tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận
thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự
chuyển biến trong hệ thống chính
trị từ chính quyền, mặt trận, các
đoàn thể đến toàn thể nhân dân. Từ
nhận thức tốt của cán bộ, đảng viên
và toàn thể nhân dân đã tạo được
sự chuyển biến rõ nét trên nhiều
lĩnh vực. Trong công tác xây dựng
Đảng, Chi bộ Tổ dân phố 6 đã xây
dựng mô hình mỗi tổ đảng phụ
trách một cụm dân cư, mỗi đảng
viên theo dõi và giúp đỡ 5 - 7 hộ
liền kề. Hàng tháng, hàng quý, mỗi
đảng viên đều báo cáo kết quả các
hộ do mình phụ trách, có gặp khó
khăn gì không và thực hiện chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước ra sao.
Không chỉ các tổ chức cơ sở
đảng, các ban, ngành, đoàn thể mà
việc học tập và làm theo lời Bác đã
thực sự lan tỏa đến với mọi tầng lớp
nhân dân. Từ đó, đã có nhiều mô

Q

Phát cơm từ thiện cho bệnh nhân tại Bệnh viện YHCT Bảo Lộc. Ảnh: Đ.Anh

hình hay, cách làm hiệu quả góp
phần vào sự phát triển chung của
TP Bảo Lộc.
Một trong những cá nhân điển
hình được nhiều người nhắc đến là
anh Đỗ Hữu Quyết (Thôn 8, xã Đại
Lào). Không chỉ là người tích cực
trong các hoạt động của thôn, anh
còn là người phát triển kinh tế gia
đình rất tốt với mô hình chăn nuôi
bò sữa. Trước đây, với cương vị là
Bí thư Chi đoàn thôn và nay là Phó
Bí thư Chi bộ Thôn 8, anh Quyết
luôn tiên phong trong mọi công
việc cũng như nhiệm vụ được giao.
Anh cùng với các đoàn viên, thanh
niên trong thôn đã cùng dọn dẹp vệ
sinh môi trường, nạo vét mương,
phát quang đường thôn… Đặc biệt,
đối với việc phát triển kinh tế gia
đình, anh Quyết là người luôn biết
nỗ lực vươn lên. Từ 2 con bê sữa
ban đầu, đến nay anh đã gầy dựng
được đàn bò sữa 25 con cho thu
nhập bình quân khoảng 1 tỷ đồng
mỗi năm. Không chỉ vậy, anh còn
chủ động giới thiệu và hướng dẫn
kỹ thuật cho các hộ trong thôn cùng

nuôi bò sữa. Đến nay, Thôn 8 đã có
46 hộ chăn nôi bò sữa với trên 320
con. Thôn cũng đã thành lập tổ hợp
tác nuôi bò sữa với 25 thành viên.
“Mô hình chăn nuôi bò sữa đã thúc
đẩy sự phát triển kinh tế của các hộ
dân trong thôn, góp phần cùng địa
phương phát triển kinh tế - xã hội
và xây dựng nông thôn mới” - anh
Quyết chia sẻ.
Vẫn còn đó nhiều mô hình hay,
cách làm tốt trong việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Bác
Hồ. Đặc biệt, việc “làm theo” đã
được nhiều đơn vị đẩy mạnh thực
hiện như: Đảng ủy Công an TP Bảo
Lộc đã lồng ghép việc thực hiện
Chỉ thị 05 với nội dung thực hiện
các phong trào thực hiện 6 điều
Bác Hồ dạy Công an nhân dân,
phong trào thi đua Vì an ninh Tổ
quốc; Hội LHPN TP Bảo Lộc với
các mô hình 5 không - 3 sạch, mô
hình tiếng kẻng an ninh, camera an
ninh và đẩy mạnh hoat động tương
thân, tương ái; Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh với các mô hình xung kích
tình nguyện đảm bảo an toàn giao

thông, hiến máu tình nguyện…
Ông Dương Kim Viên, Phó Bí
thư Thành ủy Bảo Lộc cho biết:
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị
05 được gắn chặt với việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 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” của cán bộ, đảng viên. Điều
này cho thấy công tác xây dựng
Đảng chú trọng về đạo đức cách
mạng của người đảng viên. Đây
không chỉ là điều cấp bách chúng
ta phải làm trong giai đoạn mới
mà còn là nhiệm vụ thường xuyên,
lâu dài của Đảng. Đối với TP Bảo
Lộc, nhìn về mặt tổng thể trong 2
năm thực hiện Chỉ thị 05, chúng
tôi đánh giá đã có những chuyển
biến về thực chất, đạt được nhiều
kết quả quan trọng bước đầu trên
tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
đến công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt,
trong kết quả thực hiện Chỉ thị 05,
nhận thức của cán bộ, đảng viên đã
có sự chuyển biến, từ đó đã đưa đến
những hành động đúng đắn, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của TP
Bảo Lộc trong thời gian qua.
Tuy nhiên, cũng theo ông Viên,
chưa thể bằng lòng với những kết
quả bước đầu, để làm tốt hơn nữa
trong thời gian tới, cần thực hiện
4 công việc. Đó là phải nâng cao
nhận thức của mỗi cán bộ, đảng
viên trong việc thực hiện Chỉ thị
05 gắn với Nghị quyết Trung ương
4. Bởi lẽ, nếu không có nhận thức
đúng đắn thì khó có thể thực hiện
thành công. Một khi tự mỗi cán
bộ, đảng viên đã có nhận thức tốt
thì mới thể hiện ra bên ngoài thông
qua việc thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được phân công. Thứ hai,
việc thực hiện Chỉ thị 05 cần được
gắn với công tác kiểm tra, giám
sát. Khi thực hiện một chủ trương
lớn, một nhiệm vụ chính trị lớn thì
công tác kiểm tra, giám sát một mặt
sẽ ghi nhận, biểu dương những tổ
chức cơ sở đảng, những tập thể
và cá nhân có cách làm hay, việc
làm tốt, ý tưởng mới, mặt khác sẽ
sớm phát hiện những biểu hiện sai
trái, dấu hiệu vi phạm để kịp thời
ngăn chặn. Thứ ba, cần phải sơ kết
hàng năm chỉ thị của Bộ Chính trị
và nghị quyết của Ban Chấp hành
Trung ương nhằm mục đích đánh
giá những việc đã làm được và
phát hiện, nhận diện những vấn đề
còn tồn tại, yếu kém để xác định
cho được những nhiệm vụ trước
mắt và lâu dài cần phải thực hiện
một cách chắc chắn và đúng đắn.
Thứ tư, toàn Đảng bộ nói chung
và cá nhân từng người đứng đầu
của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ
quan, đoàn thể cần phải thực hiện
phương châm trên trước, dưới sau,
trong trước, ngoài sau gắn với việc
thực hiện các chuẩn mực trong
mỗi cán bộ, đảng viên.
ĐÔNG ANH

KINH TẾ
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Phát triển thức uống đặc trưng của Lâm Đồng
Từ lâu thức uống đặc trưng
của Lâm Đồng được người
tiêu dùng biết đến với các
sản phẩm mang thương hiệu:
Vang Đà Lạt, Chateau Dalat,
Vang Langbian và đặc sản Đà
Lạt phải kể đến: nước ép dâu
tây, nước ép dâu tằm…
Phát triển công nghiệp
chế biến rượu, nước trái cây

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê
duyệt quy hoạch chế biến rượu,
nước trái cây đặc trưng trên địa bàn
tỉnh đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030. Đây là cơ sở định
hướng phát triển các lĩnh vực sản
xuất rượu, nước trái cây đặc trưng,
có lợi thế cạnh tranh về quy mô,
chất lượng vùng nguyên liệu, lợi
thế về nhân công. Xác định các sản
phẩm rượu, nước trái cây đặc trưng
của tỉnh gồm: rượu vang, rượu chát,
rượu atisô được sản xuất theo quy
mô công nghiệp, nước trái cây (dâu
tây, dâu tằm, chanh dây, phúc bồn
tử, dứa cayenne…). Phát triển công
nghệ chế biến theo hướng hiện đại,
gia tăng hàm lượng công nghệ trong
sản phẩm bằng việc khuyến khích
nâng cấp công nghệ tiên tiến và hiện
đại, đảm bảo môi trường sinh thái.
Quản lý và kiểm soát chất lượng,
thương hiệu, an toàn vệ sinh thực
phẩm, chống hàng giả, hàng kém
chất lượng liên quan đến rượu, nước
trái cây đặc trưng địa phương.
Theo quy hoạch này, tăng tỷ trọng
rượu sản xuất công nghiệp như: rượu
vang, rượu chát, nghiên cứu phát
triển rượu Atisô và các loại rượu
quả; đảm bảo đáp ứng nhu cầu rượu
cao cấp, kiểm soát tốt chất lượng sản
xuất công nghiệp, thủ công, an toàn
sức khỏe. Giai đoạn 2020-2025, dự
kiến tốc độ tăng trưởng bình quân
sản phẩm rượu vang, rượu chát, rượu
atisô đạt khoảng 4,56% và đến năm
2030 đạt 7,18%. Tăng sản lượng sản
xuất rượu vang, rượu chát dự kiến
đến năm 2020 đạt khoảng 12 triệu
lít/năm, lên 15 triệu lít/năm (năm
2025) và 21,2 triệu lít/năm (năm
2030). Sản lượng rượu atisô dự kiến
khoảng 2 triệu lít/năm (năm 2020),
lên 2,5 triệu lít/năm (năm 2025) và
3,5 triệu lít/năm vào năm 2030.
Nâng cao năng lực sản xuất nước
trái cây, nước ép chất lượng cao từ
trái cây đặc trưng của tỉnh, ưu tiên
sử dụng tối đa nguyên liệu tại địa
phương. Đồng thời, tăng cường liên
kết, củng cố, phát triển đầu tư nâng
cấp các cơ sở hiện có, hình thành các
chuỗi liên kết vùng nguyên liệu, liên
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, các
nhà máy sản xuất tiên tiến, quy mô
công nghiệp, ứng dụng công nghệ
hiện đại đảm bảo các điều kiện an
toàn thực phẩm trong sản xuất và
nâng cao khả năng cạnh tranh. Dự
kiến giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng
trưởng bình quân sản phẩm nước trái
cây đạt khoảng 5,69% và giai đoạn
2025-2030, đạt 7,62%. Dự kiến sản
lượng nước trái cây đạt khoảng 6,6
triệu lít/năm vào năm 2020, tăng
lên 9,5 triệu lít/năm (năm 2025) và
khoảng 13,3 triệu lít/năm (năm 2030).
Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn
đầu tư giai đoạn 2016-2020 khoảng

Thức uống từ trái cây Đà Lạt thương hiệu La Fresh đã được trưng bày tại phố trà, rượu vang, đặc sản trong Festival Hoa Đà Lạt 2017.
Ảnh: A.Nhiên

105 tỷ đồng (trong đó sản xuất rượu
60 tỷ đồng và sản xuất nước trái cây
45 tỷ đồng); giai đoạn 2021-2025,
đầu tư khoảng 160 tỷ đồng (sản xuất
rượu 90 tỷ đồng và nước trái cây 70 tỷ
đồng); giai đoạn 2026-2030, khoảng
215 tỷ đồng (sản xuất rượu 120 tỷ
đồng và nước trái cây 95 tỷ đồng).
Vốn ngân sách nhà nước ưu tiên
thực hiện công tác khuyến công
nhằm thúc đẩy áp dụng các thành
tựu khoa học và công nghệ vào sản
xuất các nguyên liệu rượu và trái cây
chủ lực, đặc trưng của tỉnh. Ưu tiên
thực hiện các giải pháp hỗ trợ về tài
chính cho các dự án đầu tư mới theo
hướng ứng dụng các công nghệ hiện
đại và các dự án đầu tư đổi mới công
nghệ, thiết bị sản xuất cho các cơ sở
hiện có trong lĩnh vực chế biến rượu,
nước trái cây đặc trưng. Chú trọng
huy động vốn đầu tư từ nhà đầu tư
trong và ngoài nước, từ người dân;
khuyến khích liên kết doanh nghiệp
và người dân đầu tư sản xuất theo
tiêu chuẩn, quy chuẩn từng loại sản
phẩm rượu, nước trái cây để nâng
cao chất lượng, tăng thu nhập, lợi
nhuận cho người dân.

Xây dựng vùng nguyên liệu,
thương hiệu

Tập trung củng cố, phát huy các
thương hiệu rượu vang của tỉnh Lâm
Đồng theo hướng phát triển bền
vững, giữ vững vị thế thương hiệu
rượu vang hàng đầu Việt Nam và
tiếp tục xây dựng thương hiệu rượu
mới có chất lượng khác. Tiếp tục
chú trọng công tác xây dựng thương
hiệu và bảo hộ sở hữu thương hiệu
cho các sản phẩm rượu, nước trái
cây đặc trưng. Đặc biệt, chú trọng
hỗ trợ xây dựng thương hiệu theo
các tiêu chí đặc điểm về chất lượng,
chỉ dẫn địa lý… Khuyến khích các
doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh
đăng ký sử dụng thương hiệu quốc
gia và thương hiệu với các sản phẩm
đã tạo được uy tín trên thị trường
như: Vang Đà Lạt, Chateau Dalat,
Vang Langbian…
Khuyến khích các doanh nghiệp
chủ động xây dựng vùng nguyên liệu
chuyên canh tập trung có chất lượng
cao, ổn định lâu dài trên cơ sở liên
kết chặt chẽ với các nhà khoa học,

Dây chuyền sản xuất rượu vang của Đà Lạt Beco. Ảnh: A.Nhiên

7 dự án ngoài ngân sách ưu tiên kêu gọi đầu tư
lĩnh vực rượu, nước trái cây đặc trưng
Bao gồm các dự án: Đầu tư nâng công suất các cơ sở chế biến rượu và
nước trái cây đặc trưng tại địa điểm Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, với quy
mô ước tính nâng công suất lên 7 triệu lít/năm, nhu cầu vốn từ 45-65 tỷ đồng,
giai đoạn đầu tư 2016-2020. Dự án xây mới nhà máy chế biến đồ uống có
cồn và không cồn tại Khu Công nghiệp Phát Chi - Đà Lạt trên quy mô 9.380
m2 với vốn khoảng 40-60 tỷ đồng, đầu tư giai đoạn 2016-2020. Đầu tư nâng
cao công nghệ tại các cơ sở chế biến rượu và nước trái cây đặc trưng tại Đà
Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, ước tính nâng công suất lên thêm 5 triệu lít/năm,
vốn đầu tư từ 50-70 tỷ đồng, thực hiện từ 2020-2025. Dự án xây mới nhà máy
chế biến rượu và nước trái cây tại Khu Công nghiệp Phát Chi - Đà Lạt hoặc
Khu Công nghiệp Ka Đô - Đơn Dương có công suất từ 3 triệu lít rượu và 3
triệu lít nước trái cây/năm, vốn đầu tư khoảng 60-80 tỷ đồng, thực hiện trong
giai đoạn 2020-2025. Dự án đầu tư nâng cao công nghệ tại các cơ sở chế
biến rượu và nước trái cây đặc trưng, nâng công suất lên 4 triệu lít/năm với
vốn từ 70-90 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2020-2025. Dự án xây mới nhà máy
chế biến nước trái cây có công suất khoảng 3 triệu lít/năm, thực hiện từ năm
2020-2025. Dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm và đầu tư dây chuyền/nhà
máy sản xuất chế biến rượu atisô tại Đà Lạt, Đức Trọng, công suất từ 1-3 triệu
lít/năm với vốn từ 7-30 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2020-2025.

các hộ nông dân và chính quyền địa
phương. Ưu tiên phát triển vùng
nguyên liệu có áp dụng khoa học kỹ
thuật tiên tiến vào khâu chọn giống,
chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, sơ
chế để có năng suất cao, chất lượng
phù hợp yêu cầu chế biến của ngành
rượu, nước trái cây. Thúc đẩy ký kết
hợp tác liên vùng với các tỉnh Ninh
Thuận, Bình Thuận nhằm tạo điều
kiện cho doanh nghiệp phát triển
vùng trồng nho chuyên canh, đảm
bảo sự ổn định về sản lượng cũng
như chất lượng vùng nguyên liệu.

Nghiên cứu cải tạo phát triển giống,
tăng diện tích canh tác, tăng năng
suất, chất lượng cây atisô đặc trưng
của tỉnh để phát triển các sản phẩm
atisô dược liệu đảm bảo nhu cầu cho
các nhà máy sản xuất rượu atisô theo
định hướng của tỉnh. Đẩy mạnh triển
khai thực hiện lồng ghép các giải
pháp hỗ trợ về vốn đầu tư, thông tin
công nghệ, hướng dẫn nông dân thực
hiện sản xuất sạch, an toàn trên các
loại cây: mác mác (chanh dây), dứa
cayenne, dâu tằm, dâu tây…
AN NHIÊN
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Nâng cao năng lực
hội nhập của doanh
nghiệp Lâm Đồng
Nhằm khai thác hiệu quả
Hiệp định Thương mại tự
do giữa Việt Nam với nước
ngoài theo Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ, tỉnh Lâm
Đồng vừa thông qua các
giải pháp và mục tiêu nâng
cao năng lực hội nhập, cạnh
tranh của doanh nghiệp trên
địa bàn trong thời gian trước
mắt và lâu dài.
Theo đó, tỉnh Lâm Đồng
tiếp tục rà soát, bổ sung các
văn bản quy phạm pháp luật
phù hợp với cam kết quốc tế
và điều kiện kinh tế - xã hội
của địa phương, qua đó tạo
thuận lợi cho các cá nhân, tổ
chức doanh nghiệp mở rộng
sản xuất - kinh doanh hiệu
quả hơn nữa. Đồng thời, triển
khai các chương trình kết nối
ngân hàng - doanh nghiệp,
đối thoại giữa cơ quan nhà
nước với doanh nghiệp,
chuyển giao khoa học công
nghệ, nhằm kịp thời tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp.
Đặc biệt, Lâm Đồng chú
trọng phát triển các mô hình
liên kết sản xuất, trong đó
ưu tiên các loại cây trồng
chủ lực, có giá trị kinh tế
cao, nhiều lợi thế cạnh tranh,
góp phần đạt các chỉ số tăng
trưởng từ nay đến cuối năm
2018 như: GRDP tăng từ
8,5-8,7%; tổng đầu tư xã hội
khoảng 26.000 tỷ đồng; thu
ngân sách 6.750 tỷ đồng;
thêm 12 xã nông thôn mới,
thu hút 6,5 triệu lượt khách
du lịch, kim ngạch xuất khẩu
tăng 14,1%…
VĂN VIỆT

Bảo Lâm có gần 5.000 ha
đất sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao
Báo cáo tại Đại hội đại
biểu Hội Nông dân huyện
Bảo Lâm lần thứ V, nhiệm
kỳ 2018 - 2023 cho hay,
ngoài chuyển dịch cơ cấu
cây trồng theo hướng tiềm
năng, thế mạnh và đã hình
thành các vùng chuyên canh
tập trung cây công nghiệp,
đáp ứng nhu cầu nguyên liệu
cho công nghiệp chế biến
và tiêu thụ…, huyện Bảo
Lâm còn triển khai chương
trình sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao,
đã tạo sự đột phá trong phát
triển sản xuất nông nghiệp
cả về năng suất, chất lượng
và hiệu quả. Đến nay, toàn
huyện đã có gần 5.000 ha
(chiếm 8,62%) diện tích đất
sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao. Trong 5.000 ha đất
nói trên, đến nay đã có 60
ha đạt doanh thu từ 900 triệu
đồng đến 1 tỷ đồng/ha; 1.140
ha đạt giá trị hơn 500 triệu
đồng/ha/năm.
NDONG BRỪM
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Đưa khởi nghiệp thành “làn sóng” mạnh mẽ
Kỳ cuối: Tạo sức bật cho khởi nghiệp
Để người trẻ không “cô đơn” trên con
đường khởi nghiệp (KN), để phong trào
KN thật sự lan tỏa đến vùng sâu vùng
xa, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhiều chính
sách nhằm khuyến khích tinh thần KN.
Những chính sách hỗ trợ, giải quyết khó
khăn cũng như sự đồng hành của các
tổ chức khác chính là điểm tựa để KN
trong thanh niên Lâm Đồng có hy vọng
cất cánh trong thời gian tới.
Đẩy mạnh vai trò đồng hành
từ chính quyền
Đến nay, Lâm Đồng là một trong số ít địa
phương của cả nước xây dựng được chương
trình hành động về KN, cụ thể là Quyết định
740/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND
tỉnh về ban hành Đề án hỗ trợ KN đến năm
2020, nhằm tạo môi trường KN thuận lợi và
hỗ trợ mạnh mẽ cho các tổ chức và cá nhân
KN. Trong đó đặt ra các tiêu chí KN phù hợp
với điều kiện phát triển của địa phương, đặc
biệt ưu tiên những ý tưởng KN liên quan đến
các lĩnh vực mà Lâm Đồng có thế mạnh và
đang khuyến khích phát triển như nông nghiệp
công nghệ cao, du lịch (đặc biệt là du lịch
canh nông)...
Cũng trong năm 2017, UBND tỉnh Lâm
Đồng đã thành lập Tổ hỗ trợ KN, có nhiệm
vụ đẩy mạnh việc thực hiện Đề án hỗ trợ KN
tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, đồng thời đề
xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với tình
hình thực tế của tỉnh để hỗ trợ KN.
Tuy nhiên, qua một năm, “Đề án đã ban
hành, Quỹ hỗ trợ KN cũng đã thành lập nhưng
đến nay vẫn chưa có sự hỗ trợ cho một đề án
cụ thể nào. Đây mà một điều đáng tiếc” - ông
Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát
biểu tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh
ủy với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
vào tháng 3/2018.
Giải thích điều này, ông Trương Văn Đức
- Tổ phó Tổ hỗ trợ KN cho biết: Hiện nay
đang là giai đoạn đào tạo KN, hướng dẫn tổ
chức các cuộc thi để sàng lọc, chọn ra những ý
tưởng đáp ứng đúng tiêu chí mà Đề án 740 đã
đề ra, từ đó đưa lên hội đồng của tỉnh để nhận
được tài trợ cho các bước tiếp theo.
“Thời gian tới, Tổ sẽ tổ chức một diễn đàn
gọi vốn KN, trong đó chọn khoảng 10 dự án
có tính mới, sáng tạo, sự khác biệt và có sức
hút đầu tư để các doanh nghiệp có thể lựa
chọn, mua hoặc góp vốn để phát triển ý tưởng
đó thành sản phẩm cụ thể. Chúng tôi hy vọng
rằng qua đó sẽ có thêm 1 kênh hỗ trợ các dự
án KN trở thành hiện thực” - ông Đức cho
biết thêm.
Ngoài ra, ngày 22/9/2017, UBND tỉnh cũng
đã ban hành Kế hoạch 6324/KH-UBND về Hỗ
trợ KN đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng đến
năm 2020, với mục tiêu tạo lập môi trường
thuận lợi để thúc đẩy quá trình hình thành và
6 BÍ QUYẾT KHỞI NGHIỆP
THÀNH CÔNG
1. Không nên khởi nghiệp một mình
2. Xây dựng các mối quan hệ
3. Phong cách làm việc chuyên nghiệp
4. Học hỏi từ những người xung quanh
5. Chú trọng tới đồng tiền
6. Tạo tầm nhìn, sứ mệnh, slogan
cho doanh nghiệp
(Nguồn: http://internetstartup.vn)

Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những lĩnh vực KN được tỉnh Lâm Đồng ưu tiên. Ảnh: V.Q

PHÁT HUY NỘI LỰC ĐỂ KN
ANH HỒ NGỌC PHONG HẢI

ANH PHAN THANH SANG

BÀ TRƯƠNG THỊ HỒNG THUYÊN

LÊ NGUYỄN PHÚC ĐĂNG

Không nhất thiết phải KN
ở một đẳng cấp quá cao
hay quy mô quá lớn

Chúng ta có ít làm ít,
có nhiều làm nhiều

Cần xây dựng ý tưởng
một cách chín muồi

Tích cóp qua các mùa vụ
để mở rộng dần
quy mô sản xuất

“Các bạn trẻ KN nên có sự chủ
động về vốn, chúng ta có ít làm ít,
có nhiều làm nhiều, không nên phụ
thuộc vào nguồn vốn hỗ trợ mà chỉ
nên dựa vào những cơ chế, chính
sách để đảm bảo tính bền vững.
KN là mang lại giá trị cho cộng
đồng và mang lại giá trị cho bản
thân mình. Khi thấy cạnh tranh
quá nhiều hoặc không mang lại
giá trị cho cộng đồng thì nên dừng
lại, đi làm thuê trước khi làm chủ”.

“Vốn không phải là tất cả đối
với KN. Đa số các bạn trẻ nghĩ
rằng phải có vốn mới KN được
chứ không nhận thức được rằng
mình cần xây dựng ý tưởng một
cách chín muồi. Các bạn SV mới
ra trường chỉ nên KN nếu có đủ
điều kiện. Còn lại vẫn nên chọn
một công ty có chuyên môn gần
với ý tưởng KN của mình để làm
thuê, học hỏi và tích lũy kinh
nghiệm một thời gian”.

“KN từ nông nghiệp không
phải là điều quá khó. Cái quan
trọng là mình phải chuẩn bị đủ
về kiến thức, dự đoán được hết
rủi ro về thị trường, về nhân
công, về thời tiết,... và luôn
chủ động những chi phí phát
sinh. Tích cóp qua các mùa vụ
để mở rộng dần quy mô sản
xuất chứ không nên đi vay để
tránh quá sức, giảm nguy cơ
thất bại”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

“Hiện, thanh niên Lâm Đồng
đang có nhiều kênh tiếp cận nguồn
vốn KN như vốn của Ngân hàng
chính sách; nguồn vốn của TW
Đoàn về giải quyết việc làm; nguồn
đối ứng của địa phương hay vốn hỗ
trợ từ Đề án 740. Tuy nhiên, thanh
niên không nhất thiết phải KN ở
một đẳng cấp quá cao hay quy
mô quá lớn, mà nên bắt đầu bằng
những ý tưởng phù hợp với điều
kiện thực tế và khả năng của mình”.

Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam
tỉnh Lâm Đồng

phát triển doanh nghiệp KN đổi mới sáng tạo;
phát huy tối đa sự tham gia, đóng góp của các
thành phần tạo nên Hệ sinh thái KN như các
doanh nghiệp, trường ĐH, viện nghiên cứu...
Đầu tư xây dựng các vườn ươm doanh nghiệp
tại các trường đại học, các đoàn thể chính trị
và các hình thức hỗ trợ gián tiếp khác.
Là tổ chức đồng hành sâu sát nhất với phong
trào KN của thanh niên, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
cũng đã có nhiều hoạt động nhằm giải quyết
những vấn đề mà đoàn viên, thanh niên đang
gặp khó. Sự ra đời của Vườn ươm KN và
sáng tạo vào tháng 1/2018 chính là điều kiện
để các đoàn viên, thanh niên có cơ hội được
giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh
nhân, kết nối các cá nhân, tổ chức trong việc
hỗ trợ thanh niên KN và đổi mới sáng tạo.
Vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo sẽ duy trì
các hoạt động Hỗ trợ KN như: Chương trình
Con đường KN tổ chức 2 lần/tháng; Chương
trình Gặp gỡ chuyên gia 1 lần/tháng; Cuộc thi
Ý tưởng KN tổ chức định kỳ 1 lần/quý; Hội
thảo chuyên đề “KN tiềm năng và thế mạnh
Đà Lạt - Lâm Đồng”...
Theo anh Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí thư
Tỉnh Đoàn, vào tháng 6 và tháng 9/2018, Tỉnh
Đoàn sẽ lần lượt tổ chức các hội thảo trưng
bày các ý tưởng, các sản phẩm KN của các
bạn thanh niên trong tỉnh, đóng vai trò là cầu
nối, gắn kết các bạn trẻ với các doanh nhân
và các nhà đầu tư.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ
khởi nghiệp Trường ĐH Đà Lạt

Nhà trường đồng hành
cùng sinh viên
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên
(HSSV) KN đến năm 2025” của Chính phủ,
từ năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ
đạo các Sở: Giáo dục & Đào tạo, Khoa học
& Công nghệ, Lao động - Thương binh & Xã
hội, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; UBND các
huyện, thành phố; các trường: Cao đẳng Nghề
Đà Lạt, Cao đẳng Y tế Lâm Đồng triển khai
Đề án này, với mục tiêu cụ thể đến năm 2020,
có 100% các trường ĐH; 50% các trường cao
đẳng, trung cấp có ít nhất 2 ý tưởng, dự án KN
của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí
phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các
quỹ đầu tư mạo hiểm. Mục tiêu đến năm 2025
đạt 100% các trường ĐH; 70% các trường cao
đẳng, trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng, dự án khởi
nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư.
Với mong muốn đồng hành tốt hơn với các
bạn SV trong quá trình KN, từ tháng 8/2017,
Trường ĐH Yersin Đà Lạt cũng đã thành lập
bộ phận Quản lý đối ngoại và doanh nghiệp, hỗ
trợ trực tiếp cho sinh viên KN. Thạc sĩ Nguyễn
Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho
biết, trường đang có kế hoạch thành lập CLB
KN, đóng vai trò trung gian kết nối các ý tưởng,
dự án của SV với các doanh nghiệp, giải quyết
khó khăn của các bạn SV đang gặp phải là tiếp
cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ đồng hành

KN với điểm du lịch Vườn bí khổng lồ

với các bạn SV trong việc hoàn thiện các ý
tưởng, làm sao khi triển khai vào thực tế sẽ ít
gặp rủi ro hơn.
Tại Trường ĐH Đà Lạt, vào đầu tháng
4/2018, Trung tâm hỗ trợ KN vừa ra mắt
Chương trình Cafe KN nhằm đánh dấu một
năm ra đời của Trung tâm. Cafe KN được tổ
chức định kỳ mỗi tháng một lần. Đây là sân
chơi bổ ích mà SV sẽ được tham gia vào các
hoạt động để tìm hiểu sâu hơn về đổi mới sáng
tạo và KN, được giao lưu và kết nối để tìm các
cơ hội cho riêng mình. Đây cũng là một cộng
đồng để những người trẻ có cùng đam mê
được gặp gỡ trao đổi các ý tưởng sáng tạo mới.
Tất cả những nỗ lực này đang chứng minh
một điều rằng: Phong trào KN trong thanh
niên đang được cả cộng đồng quan tâm và
đồng hành, với mong muốn nhân rộng mạng
lưới các “mầm ươm” và thúc đẩy hệ sinh thái
KN trong thanh niên tỉnh nhà.
“Nếu không có KN thì sẽ không có KN
thành công”- đây là câu slogan mà bất cứ nhà
KN nào cũng phải nằm lòng. Tuổi trẻ Lâm
Đồng đang từng bước đi trên con đường đó:
mạnh dạn, dấn thân, đổi mới và sáng tạo...
với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và
cả hệ thống chính trị. Sức trẻ vẫn đang hừng
hực trên mỗi tấc đất của mảnh đất Nam Tây
Nguyên này, với khát vọng từng ngày thay đổi
diện mạo của địa phương bằng khí thế và tinh
thần của một thế hệ trẻ.
VIỆT QUỲNH
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Những dấu ấn đáng tự hào
Học sinh giỏi
không ngừng tăng lên
Tọa lạc tại số 5, đường Quang
Trung (TP Bảo Lộc), năm 2012,
Trường THPT Chuyên Bảo Lộc đã
tiếp nhận lại toàn bộ hạng mục cơ
sở vật chất từ Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên và bắt đầu tuyển sinh
từ năm học 2012 - 2013. Lúc đầu,
Trường THPT Chuyên Bảo Lộc chỉ
có 16 phòng học, 1 hội trường và khu
hiệu bộ đã xuống cấp được xây dựng
trên khuôn viên 9.664 m2. Cùng với
đó, là sự thiếu thốn về trang thiết bị
dạy và học. Vì vậy, năm đầu tiên,
Nhà trường chỉ tuyển sinh đúng vỏn
vẹn 100 học sinh (HS).
Nhưng sau 6 năm, ngôi trường
“non trẻ” này đã không ngừng được
cải tạo, đầu tư khang trang, đầy đủ
tiện nghi, trở thành “điểm sáng”
trong công tác đào tạo mũi nhọn
tại khu vực phía Nam nói riêng và
tỉnh Lâm Đồng nói chung. Hiện,
trường có 21 phòng học được xây
dựng theo kiến trúc 1 trệt, 1 lầu với
đầy đủ trang thiết bị nghe, nhìn dạy
học; có 6 phòng bộ môn, trong đó
có 2 phòng máy tính, 3 phòng thí
nghiệm (lý, hóa, sinh) và 1 phòng
Lab cùng thư viện với hàng ngàn
đầu sách đa dạng về thể loại, phong
phú về nội dung... Ngoài ra, trường
còn có 6 phòng nội trú phục vụ cho
HS xa nhà. Đến thời điểm này, toàn
trường có 63 cán bộ, giáo viên (GV)
và nhân viên; trong đó, có 51 GV,
với 24 người có trình độ thạc sĩ. Từ
100 HS của năm học đầu tiên thì đến
năm học 2017 - 2018, con số này
đã tăng lên hơn 600 em được tuyển
sinh rộng rãi tại 6 huyện, TP phía
Nam (Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai,
Đạ Tẻh, Cát Tiên và TP Bảo Lộc).
Để nâng cao chất lượng đào tạo,

Trong hệ thống các trường THPT của toàn tỉnh thì Trường THPT Chuyên Bảo Lộc là ngôi trường trẻ
tuổi nhất với 6 năm “tuổi đời”. Tuy nhiên, trong những năm học vừa qua, với sự nỗ lực không ngừng
nghỉ của tập thể thầy và trò đã giúp Trường Chuyên Bảo Lộc gặt hái được nhiều thành tích, tạo nên
những “dấu ấn” đáng tự hào trong công tác dạy và học.
đặc biệt là đào tạo mũi nhọn, hàng
năm nhà trường đặt chỉ tiêu tuyển
sinh từ 220 - 250 HS cho 7 khối
chuyên (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ
văn, Tin học và Tiếng Anh) bằng
hình thức thi tuyển đầu vào. Cùng
với đó, đội ngũ GV nhà trường
không ngừng học tập, bồi dưỡng để
nâng cao trình độ chuyên môn và
nghiệp vụ sư phạm. Ban Giám hiệu
nhà trường thường xuyên phát động
các cuộc thi đua để đổi mới phương
pháp dạy và học theo hướng “lấy
người học là trung tâm, đổi mới hình
thức kiểm tra, đánh giá HS”. Từ đó,
nhiều phong trào thi đua trong GV,
HS được hình thành và phát huy hiệu
quả như “Câu lạc bộ học tập”, “Hòm
thư bạn giúp nhau”, “Thử sức mùa
thi” hay “Chống điểm kém”... Nhờ
vậy, tỷ lệ HS đạt học lực loại giỏi của
trường không ngừng tăng lên qua các
năm. Nếu như năm học 2014 - 2015,
số HS đạt học lực giỏi của trường là
khoảng 200 em thì đến năm học 2017
- 2018 con số này đã tăng lên 444 HS.
Đối với HS giỏi các môn văn hóa cấp
tỉnh, năm học 2014 - 2015 có 63 HS
thì đến năm học 2017 - 2018 đã tăng
lên 143 HS. Những con số “biết nói”
này đã và đang khẳng định Trường
THPT Chuyên Bảo Lộc là một trong
những “đầu tàu” về đào tạo chất
lượng cao của tỉnh.

Luôn có trên 95%
HS đậu đại học
Ngoài các môn văn hóa, thì
những thành tích mà HS Trường

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc trao thưởng cho học sinh xuất sắc. Ảnh: K.P

THPT Chuyên Bảo Lộc đã đạt được
trong nghiên cứu khoa học - kỹ
thuật (KHKT) những năm học vừa
qua không thể không nói đến. Ở
lĩnh vực này, cái tên Trường THPT
Chuyên Bảo Lộc bắt đầu “nổi danh”
với thành tích đoạt giải tư và hai
giải đặc biệt của cô học trò Trần Thị
Anh Thư (lớp 12 chuyên Hóa) tại
Cuộc thi KHKT quốc tế Intel ISEF
tổ chức tại Hoa Kỳ trong năm học
2016 - 2017. Cùng với đó, tại các
cuộc thi KHKT và các cuộc thi,
hội thi khác cấp tỉnh và cấp quốc
gia, HS của trường cũng luôn đoạt
nhiều giải cao và tăng lên theo từng
năm. Điển hình là năm học 2017
- 2018, HS của trường đoạt 5 giải
KHKT cấp tỉnh (3 giải nhì và 2 giải

ba); 4 giải KHKT cấp quốc gia (1
giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 1
giải khuyến khích); 3 HS đoạt giải
Olympic Vật lý quốc tế tổ chức tại
nước Nga và nhận học bổng toàn
phần; 30 giải Olympic 30/4 (7
Huy chương Vàng, 7 Huy chương
Bạc và 16 Huy chương Đồng); 10
giải Cuộc thi Vô địch Tin học Văn
phòng cấp tỉnh, 4 giải Tin học trẻ
cấp tỉnh và 10 giải Vô địch Tin học
Văn phòng cấp quốc gia... Để đạt
được những thành tích đáng tự hào
này, hàng năm, Ban Giám hiệu nhà
trường đều xây dựng kế hoạch và
đề ra những mục tiêu cụ thể để tập
thể GV và HS cùng cố gắng phấn
đấu. Nhằm tạo hứng thú cho HS
tham gia nghiên cứu KHKT, nhà

trường thường xuyên tổ chức các
buổi ngoại khóa để HS trải nghiệm
sáng tạo và tìm kiếm đề tài. Cùng
với việc lựa chọn, phân công GV
phụ trách, hướng dẫn nghiên cứu
KHKT, nhà trường còn mời các
chuyên gia đầu ngành để tư vấn
cho HS.
Đặc biệt, trong những năm qua,
ngoài việc luôn có 100% HS đậu tốt
nghiệp THPT quốc gia, thì Trường
THPT Chuyên Bảo Lộc luôn có trên
95% HS đậu vào các trường đại học
(ĐH) trên cả nước. Riêng năm 2017,
nhà trường có đến 98,7% học sinh
đậu ĐH, với điểm trung bình các
môn là 8 điểm/môn.
Thầy Hoàng Tuấn Anh, Hiệu
trưởng Trường THPT Chuyên Bảo
Lộc, không giấu được niềm tự hào:
“Tập thể cán bộ, GV, nhân viên nhà
trường đều hiểu rằng, mới trải qua
6 “mùa xuân” là còn rất “non trẻ”
nên tự mỗi người cần phải cố gắng,
phấn đấu để khẳng định thương hiệu
của nhà trường. Điều này không chỉ
những người làm công tác giảng
dạy, mà ở mỗi HS của trường cũng
đều ý thức được. Với những gì đã
đạt được trong những năm qua,
năm học 2016 - 2017, trường đã
được công nhận đạt chuẩn quốc gia
và được UBND tỉnh Lâm Đồng,
Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng
khen. Đặc biệt, cuối năm học 2017
- 2018 vừa qua, trường đã vinh dự
được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ
thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong
trào thi đua” năm học 2016 - 2017.
Đây không chỉ là niềm tự hào, mà
còn là động lực để tập thể thầy và
trò của trường tiếp tục phấn đấu đạt
được nhiều thành tích cao hơn nữa
trong những năm học tới”.
KHÁNH PHÚC

Góp tiếng nói bảo vệ môi trường
Một lá thư đặc biệt với khả năng
“du hành”xuyên thời gian đã đưa
em Lăng Thị Hồng Ngọc (dân tộc
Nùng, học sinh lớp 8B, Trường
Dân tộc nội trú THCS Lâm Hà) về
quá khứ cùng với thông điệp về
một vấn đề vô cùng “nóng” và
bức xúc trong xã hội hiện nay:
vấn đề ô nhiễm môi trường.

V

ới thông điệp đó, Lăng Thị
Hồng Ngọc là học sinh duy
nhất của tỉnh đoạt giải “Cây
bút triển vọng” của Cuộc thi viết thư
quốc tế UPU lần thứ 47.
Với đề tài: “Hãy tưởng tượng bạn
là một lá thư du hành xuyên thời
gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới
người đọc lá thư ấy?”, Ban Tổ chức
cuộc thi đã nhận được hơn 1 triệu
bức thư dự thi của các em học sinh
trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là
dịp để các em thiếu nhi được bày tỏ
suy nghĩ, đề xuất ý kiến của mình về
những vấn đề lớn mà thế giới đang
phải đối mặt. Sau 5 vòng chấm, Ban
Giám khảo Quốc gia đã chọn 100
bài vào vòng chung khảo. Kết quả:
1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30

Lăng Thị Hồng Ngọc cùng cô giáo chủ nhiệm
vui mừng với kết quả đạt được trong cuộc thi. Ảnh: H.T

giải khuyến khích, 61 giải cây bút
triển vọng cùng 3 giải đặc biệt dành
cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh
khiếm thị và khuyết tật.
Và chuyến du hành thần kỳ ấy đã
đưa Hồng Ngọc trở về ngày thơ ấu,
được nằm trong vòng tay ấm êm
của mẹ cha. Và điều khác biệt lớn
nhất trong chuyến đi này của Hồng

Ngọc là em được đắm mình trong
khung cảnh thiên nhiên xanh mướt,
thơ mộng. Khi ấy: “Ông trời ban
tặng cho con người bầu không khí
trong lành, hương thơm của hoa cỏ
làm con người ta say đắm. Và nếu
bạn ở đây, chắc chắn bạn sẽ không
muốn trở về cuộc sống hiện tại dù
có đầy đủ tiện nghi đi chăng nữa...”.

Hàng ngày Hồng Ngọc chứng
kiến các bạn của mình vẫn xả rác
thải ở những nơi không đúng quy
định trong trường; bao bì bánh kẹo,
túi nilon vẫn xuất hiện đâu đó ở sân
trường, ký túc xá... Rác thải dù được
thu gom tập trung đều đặn mỗi tuần
nhưng Hồng Ngọc lại nhận thấy
có sự khác biệt với chính những gì
em đã được học: Tại sao không có
thùng rác để phân loại rác vô cơ và
hữu cơ. Trong khi chờ xử lý thì rác
bốc mùi, nước thải sinh hoạt cũng
không được xử lý, gây ảnh hưởng
đến xung quanh... Những điều đó
làm em luôn trăn trở.
Để rồi khi bắt gặp chủ đề của cuộc
thi, em không ngần ngại bày tỏ quan
điểm của mình. Ngọc dành 1 tuần
để tham khảo các tài liệu đã học về
địa lý, sinh học để làm phong phú
thêm cũng như có những dẫn chứng
thuyết phục hơn. Đồng thời, em ôn
lại các kiến thức văn học ở các dạng
bài nghị luận, tưởng tượng... Bên
cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm đồng
thời là giáo viên bộ môn cũng đồng
hành cùng em trong việc sửa chữa
các lỗi về hành văn, cú pháp…
Cầm bằng khen trên tay, Hồng
Ngọc vẫn chưa tin điều đó là sự thật
bởi từ trước đến nay em luôn nhận

thấy rằng Văn học không phải là
môn học thế mạnh của mình. Hồng
Ngọc nói rằng em không nghĩ đến
việc lớn lao là phải đưa ra giải pháp
để giảm thiểu ô nhiễm môi trường
như hiện tại mà chỉ mong có thể góp
một phần công sức nhỏ bé của mình
để từ từ thay đổi nhận thức, hành vi
của những người xung quanh.
“Em có về tâm sự với cha mẹ, góp
ý với cha mẹ không nên tùy tiện vứt
rác xung quanh nhà mà cần thu gom
cẩn thận và đổ rác đúng nơi quy định.
Dịp hè này, có thêm nhiều thời gian,
em sẽ tập trung góp ý cặn kẽ hơn
với mọi người”, Hồng Ngọc tâm sự.
Nói về em, cô giáo chủ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Kim luôn tự hào:
Hồng Ngọc là một lớp trưởng tuy
nhỏ nhắn nhưng là một thủ lĩnh thực
sự trong học tập, công việc, phong
trào... 8 năm liền em được công
nhận là học sinh giỏi. Đây cũng đã
là năm thứ 3 em sống trong môi
trường nội trú, cô gái nhỏ dường
như trưởng thành, bản lĩnh hơn. Kết
quả của cuộc thi cho thấy góc nhìn
chín chắn của em về những vấn đề
xã hội, từ đó tạo niềm tin về những
thành công trong tương lai của cô
học sinh khá năng động này.
HỒNG THẮM

6

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ HAI 4 - 6 - 2018

Phòng, chống và kiểm soát ma túy - vấn đề đặt ra
Đối tượng phạm tội
có xu hướng tăng
hàng năm
Với sự phát triển của nền kinh tế,
cơ sở hạ tầng giao thông, phương
tiện giao thông ngày càng nhiều
và thuận lợi, mặt khác vì lợi nhuận
lớn từ buôn bán ma túy nên các đối
tượng ở Lâm Đồng đã dùng mọi
thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo số thanh
niên hư hỏng, lười lao động, ham
chơi sa vào hút, chích ma túy gây
nghiện để tăng nhu cầu sử dụng ma
túy. Tình trạng buôn bán ma túy với
số lượng lớn đã xảy ra, có vụ gần 1
bánh hêrôin, có vụ gần 1,7 kg ma
túy đá. Hoạt động của tội phạm ma
túy diễn biến ngày càng phức tạp
với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Qua
điều tra, khám phá cho thấy các đối
tượng ma túy có sự cấu kết đan xen
với các loại tội phạm hình sự để hoạt
động phạm tội. Biểu hiện: Trộm cắp
tài sản, làm giấy tờ, biển số xe giả và
tổ chức tiêu thụ liên tỉnh Lâm Đồng
- Bình Dương - TP Hồ Chí Minh, lấy
tiền sử dụng ma túy; hoạt động cho
vay nặng lãi, đòi nợ thuê, dịch vụ
cầm đồ. Ngoài ra, phát hiện một số
đối tượng tàng trữ vũ khí hoặc súng
tự chế, điều đó cho thấy tội phạm
ma túy ngày càng manh động và
liều lĩnh, chủ động chuẩn bị vũ khí
có thể chống trả quyết liệt lực lượng
chức năng khi bị phát hiện, truy nã...
Nguồn ma túy vận chuyển vào Lâm
Đồng chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh
và các tỉnh phía Bắc với thủ đoạn
qua đường ký gửi hàng hóa theo các
tuyến xe khách đường dài, có đối
tượng lợi dụng đường hàng không.
Bên cạnh đó, trong tỉnh xuất hiện
tình trạng sử dụng chất gây nghiện
mới (Shisa - thuốc lào Ai Cập, tem
giấy, bóng cười...) chưa có trong
danh mục quy định của Chính phủ,
gây khó khăn cho công tác quản lý,
xử lý. Tình trạng trồng trái phép
cây cần sa đã giảm nhưng vẫn diễn

10 năm qua, trong quá trình phát triển KT-XH và hội nhập, Lâm Đồng chú trọng công tác đảm bảo an
ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, trong đó, thường xuyên đẩy mạnh việc phòng, chống ma túy.
Tuy nhiên, tại một số địa bàn, việc mua bán ma túy vẫn xảy ra; số người nghiện ma túy tăng hàng
năm; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng cao. Do vậy công
tác này cần được tập trung giải quyết trong thời gian tới.
ra nhỏ lẻ... 10 năm qua, lực lượng
chức năng phát hiện 85 vụ trồng trái
phép, thu nhổ 14.272 cây và 38,5 kg
cần sa tươi. Tình hình người nghiện
ma túy diễn biến phức tạp, có xu
hướng gia tăng. Tùy theo từng thời
điểm, số người nghiện thay đổi, so
với năm 2008 số người nghiện ma
túy tăng 1.336 người (1.980/644
người). Tính đến giữa tháng 5/2018,
số người nghiện có hồ sơ kiểm soát
1.980 người, trong đó: 1.635 người
ngoài xã hội, 146 người đang cai
nghiện tại cơ sở cai nghiện, 199
người đang bị giam, giữ tại trại tạm
giam, các nhà tạm giữ.
Nhìn chung, số vụ, số đối tượng
phạm tội về ma túy phát hiện, bắt
giữ có xu hướng tăng theo hàng
năm: Năm 2008 có 55 vụ/86 đối
tượng; năm 2009: 65 vụ/93 đối
tượng; năm 2010: 76 vụ/121 đối
tượng;... năm 2016: 171 vụ/209 đối
tượng và năm 2017: 187 vụ/215 đối
tượng; so với 2008 tăng 132 vụ, tăng
29 đối tượng

Đẩy mạnh tuyên truyền
và tấn công trấn áp
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ,
diễn biến tình hình tệ nạn và tội
phạm ma túy trên địa bàn tỉnh, cấp
ủy đảng và chính quyền các cấp
đã chủ động xây dựng kế hoạch,
chương trình hành động đề ra các
giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực
hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW,
Chỉ thị số 37-CT/TU của Tỉnh ủy,
Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ngày 13-11-

2017 “về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác phòng,
chống ma túy và cai nghiện ma túy
trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 và
những năm tiếp theo”. Lâm Đồng
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
lấy tuyên truyền, giáo dục cảm hóa là
chính, lồng ghép tuyên truyền phòng,
chống tội phạm ma túy với phòng,
chống tội phạm và tệ nạn xã hội khác;
tuyên truyền thông qua những người
có chức sắc, uy tín trong tôn giáo,
dân tộc. Hình thức tuyên truyền đa
dạng: thông qua các buổi sinh hoạt
văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi tìm
hiểu về ma túy; qua hệ thống thông
tin truyền thông hoặc cử cán bộ trực
tiếp xuống từng tổ, thôn, buôn để
tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho nhân dân. Vận động nhân dân
tích cực tham gia tố giác tội phạm,
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội gắn với triển khai thực
hiện các chủ trương, chính sách đối
với đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài
ra, thường xuyên quan tâm tuyên
truyền về phòng, chống ma túy trong
nhà trường, cơ quan, đơn vị; phòng
ngừa sự xâm nhập của tệ nạn xã hội
vào tầng lớp thanh, thiếu niên.
Thời gian qua, toàn tỉnh tổ chức
hơn 200 hội nghị, hội thảo, báo
cáo chuyên đề về phòng chống ma
túy; 350 buổi tuyên truyền cho hơn
108.000 lượt cán bộ, công chức, viên
chức, 183.500 học sinh, sinh viên và
đoàn viên, thanh niên, 28.300 hội
viên các hội, 1.288 buổi cho 257.106
lượt quần chúng nhân dân. Đồng thời
đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực
quan, in và phát tài liệu, diễu hành, cổ

Đưa hàng Việt về Bảo Lộc
Trong 3 ngày, từ ngày 6/68/6/2018, Phiên chợ hàng Việt về
nông thôn do Sở Công thương tỉnh
Lâm Đồng tổ chức sẽ tiếp tục được
diễn ra tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.
Ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở
Công thương Lâm Đồng cho biết,
Phiên chợ hàng Việt về xã Lộc
Châu, TP Bảo Lộc là hoạt động tiếp
nối trong chuỗi hoạt động chương
trình xúc tiến thương mại quốc gia
và đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. Qua đó, Phiên chợ
đưa hàng Việt về nông thôn diễn ra
ở xã Lộc Châu lần này bao gồm
các hoạt động chính là đưa các hàng
hóa có thương hiệu Việt, với giá cả
hợp lý đến tận tay người tiêu dùng,
nhằm phục vụ nhân dân trên địa
bàn tiếp cận với nguồn hàng Việt
có chất lượng đảm bảo; đồng thời
thông qua phiên chợ để giới thiệu,
quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu
thụ cho các sản phẩm hàng hóa được
sản xuất chế biến trong tỉnh; tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp hiểu rõ
hơn nhu cầu mua sắm và tiêu dùng
hàng Việt trên thị trường để có kế

Đổi mới công tác
phòng, chống ma túy
Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu,
yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp được
đề ra trong Chiến lược quốc gia
phòng, chống và kiểm soát ma túy
đến năm 2020, định hướng đến năm
2030, cũng như các chương trình,
kế hoạch phòng, chống ma túy do
Chính phủ ban hành, Lâm Đồng đã

LAN HỒ

Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm
cho người chấp hành xong án tù

Đưa các hàng hóa có thương hiệu Việt, với giá cả hợp lý đến tận tay người tiêu dùng,
nhằm phục vụ nhân dân trên địa bàn tiếp cận với nguồn hàng Việt có chất lượng đảm bảo.

hoạch phát triển, mở rộng kênh phân
phối hàng hóa tại địa phương, tạo
mối liên kết chặt chẽ giữa nhà sản
xuất - nhà phân phối và đại lý bán lẻ.
Phiên chợ đưa hàng Việt về nông
thôn tại xã Lộc Châu là hoạt động
có ý nghĩa rất lớn, không chỉ tạo
điều kiện cho người tiêu dùng nông
thôn xã Lộc Châu và các vùng lân
cận tiếp cận hiểu biết, lựa chọn các
mặt hàng chất lượng cao, giá cả phù
hợp do Việt Nam sản xuất mà còn

động với hơn 86.000 người tham gia.
Trong tỉnh thành lập 36 đội công tác
xã hội tình nguyện tại 36 xã, phường,
thị trấn trọng điểm về ma túy với hơn
300 thành viên; tư vấn, hỗ trợ người
nghiện ma túy lựa chọn hình thức cai
nghiện phù hợp với trên 15.000 lượt
người tham dự...
Cùng với công tác tuyên truyền,
Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công
an các đơn vị, địa phương mở nhiều
đợt cao điểm tấn công trấn áp các
loại tội phạm về ma túy, tập trung
lực lượng, phương tiện điều tra,
triệt phá các đường dây mua bán,
tàng trữ, vận chuyển, trồng trái phép
cây có chứa chất ma túy nhằm làm
trong sạch địa bàn, góp phần giữ
vững an ninh chính trị - trật tự an
toàn xã hội tại địa phương. Toàn tỉnh
đã phát hiện, điều tra làm rõ 1.225
vụ/1.556 đối tượng. Trong đó, khởi
tố 993 vụ/1.235 bị can, xử lý hành
chính 232 vụ/329 đối tượng. Tang
vật thu giữ 8,7 kg ma túy tổng hợp,
2,4 kg hêrôin, 33,8 kg cần sa khô,
14.272 cây cần sa tươi. Viện kiểm
sát nhân dân các cấp đề nghị truy tố
737 vụ/929 bị can để xử lý theo quy
định của pháp luật.

đề ra một số phương hướng trọng
tâm. Trong số đó, đáng lưu ý là: Phải
tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục phòng, chống ma túy trong
các cơ quan, tổ chức và nhân dân.
Đổi mới hình thức, nội dung tuyên
truyền về phòng, chống ma túy, nhất
là về tác hại của các loại ma túy tổng
hợp, các chất hướng thần mới. Tập
trung nhóm đối tượng có nguy cơ
cao, đồng bào vùng sâu, vùng xa
để tuyên truyền, vận động; tổ chức
sản xuất các chương trình, ấn phẩm
tuyên truyền phù hợp với từng đối
tượng, vùng, miền. Đấu tranh quyết
liệt đối với tội phạm về ma túy; kiểm
soát chặt chẽ với các hoạt động hợp
pháp liên quan đến ma túy. Tiếp tục
chỉ đạo, củng cố, kiện toàn nâng cao
năng lực của tổ chức phối hợp liên
ngành và các cơ quan chuyên trách
về phòng, chống ma túy đủ mạnh để
kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình
trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ
các tỉnh khác về địa phương. Thực
hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ,
kết hợp vận động, tuyên truyền với
xử lý nghiêm hành vi trồng, tái trồng
cây có chứa chất ma túy. Tiếp tục đổi
mới công tác cai nghiện theo hướng
đa dạng hóa các mô hình cai nghiện
dựa vào cộng đồng, gia đình; tổ chức
thực hiện tốt công tác quản lý sau cai
nghiện. Chú trọng áp dụng các loại
thuốc hỗ trợ cai nghiện, chữa trị;
thực hiện chương trình điều trị thay
thế bằng thuốc Methadone. Đồng
thời, đẩy mạnh phong trào Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép
công tác phòng, chống ma túy với
cuộc vận động Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh; xây dựng xã, phường, thị trấn
lành mạnh không có tệ nạn ma túy.
Xây dựng và nhân rộng các mô hình,
điển hình tiên tiến về phòng, chống
ma túy, đảm bảo mục tiêu 3 giảm
(giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại).

xây dựng văn hóa tiêu dùng thông
minh cho mỗi người dân, góp phần
thúc đẩy hỗ trợ an sinh xã hội của địa
phương. Cũng qua phiên chợ này
còn là cơ hội cho các doanh nghiệp
nắm bắt nhu cầu mua sắm và tiêu
dùng hàng Việt trên thị trường xã
Lộc Châu, TP Bảo Lộc, để có chiến
lược phát triển, mở rộng kênh phân
phối hàng hóa tại địa phương, tạo
mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất
và tiêu dùng.
DIỄM THƯƠNG

UBND huyện Đam Rông vừa
ban hành Kế hoạch số 59/KHUBND ngày 25/5/2018, về đào tạo
nghề nghiệp và tạo việc làm cho
người chấp hành xong án phạt tù
huyện Đam Rông giai đoạn 2018
- 2020. Đối tượng được áp dụng là
người mới chấp hành xong án phạt
tù trở về cộng đồng và đang cư trú
trên địa bàn huyện.
Theo đó, người chấp hành xong
án phạt tù cư trú tại địa phương được
hỗ trợ đào tạo nghề trình độ từ sơ
cấp, trung cấp, cao đẳng và được
hỗ trợ hoặc miễn giảm học phí, chi
phí đào tạo, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi
lại, hưởng chính sách nội trú theo
quy định của Nhà nước. Trường hợp
không thuộc diện được hưởng các
chính sách hỗ trợ theo quy định, sẽ
được cơ quan chức năng xem xét hỗ
trợ đào tạo nghề nghiệp từ nguồn
kinh phí được đảm bảo từ quỹ hòa
nhập cộng đồng, quỹ xã hội, quỹ từ
thiện và các nguồn khác theo quy
định. Về chính sách hỗ trợ việc làm,
người thi hành xong án phạt tù được
Trung tâm Dịch vụ việc làm của

tỉnh Lâm Đồng tư vấn, giới thiệu
việc làm miễn phí cho người chấp
hành xong án phạt tù theo các hình
thức sau: Tư vấn trực tiếp; tư vấn tập
trung; các phiên giao dịch việc làm;
tư vấn qua điện thoại, trang thông tin
điện tử. Ngoài ra, người chấp hành
xong án phạt tù được hỗ trợ vay vốn
tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc
làm và các nguồn vốn khác theo quy
định. Nếu người chấp hành xong án
phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện
đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ
trợ tín dụng và chi phí ban đầu theo
quy định hiện hành.
Việc triển khai thực hiện hiệu
quả công tác đào tạo nghề nghiệp,
giới thiệu việc làm cho người chấp
hành xong án phạt tù thể hiện tính
nhân văn trong chính sách hình sự
của Đảng và Nhà nước ta nhằm
giúp người chấp hành xong án phạt
tù có tay nghề, tạo việc làm và có
thu nhập ổn định cuộc sống, tái hòa
nhập cộng đồng xã hội, góp phần
hiệu quả trong công tác phòng ngừa
tội phạm.
TIẾN DÂN
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Quỹ bảo trì đường bộ
kéo dài tuổi thọ công trình

Nhiều hỗ trợ chuyển giao công
nghệ nông nghiệp

Việc đầu tư bảo trì đường bộ trước đây
chưa được coi trọng và đầu tư rất thấp
khiến cơ sở hạ tầng giao thông đường
bộ luôn trong tình trạng xuống cấp. Vì
vậy, từ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào
hoạt động cho đến nay đã đóng góp
quan trọng trong giao thương, kéo dài
tuổi thọ cho công trình giao thông.
Phát huy được hiệu quả
Trong những năm qua, được sự quan tâm,
vốn đầu tư cho việc xây dựng mới, cải tạo
và nâng cấp đường bộ có tăng lên nên kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Lâm
Đồng từng bước được cải thiện. Nguồn vốn
cho việc này đã được đa dạng hóa. Đối với
tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, mạng lưới đường
bộ có tổng chiều dài trên 5.300 km, trong
đó quốc lộ 392 km, đường cao tốc 19,2 km,
đường tỉnh 472 km, đường huyện 981 km,
đường đô thị 589 km và đường chuyên dùng
khoảng 82 km... Tình trạng kỹ thuật của
mạng đường bộ trên địa bàn tỉnh phần lớn
còn thấp, đường hẹp, bán kính cong nhỏ, mặt
đường chưa bảo đảm cho việc đi lại an toàn,
êm thuận, sụt trượt còn xảy ra. Bên cạnh đó,
vẫn còn nhiều cầu yếu, cầu có tải trọng thấp
trên mạng lướng đường huyện và đường xã.
Và chất lượng mặt đường chưa cao, xe quá
tải vi phạm quy định cũng tác động xấu đến
các tuyến đường....
Ông Nguyễn Hữu Thành, Trưởng Phòng
Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông - Sở
GTVT cho biết, Quỹ bảo trì đường bộ đi
vào hoạt động từ năm 2013 đã đóng góp
quan trọng vào việc duy tu, bảo trì, kéo dài
tuổi thọ hệ thống đường, đặc biệt là giảm
chi thường xuyên trực tiếp từ ngân sách nhà
nước cho hoạt động này. Có thể kể đến một
số kết quả cụ thể trong quản lý, bảo trì hệ
thống quốc lộ, đường tỉnh giai đoạn 2013
đến nay đã triển khai thực hiện sửa chữa
22 công trình trên mạng lưới đường tỉnh
với giá trị 121 tỷ đồng; bảo dưỡng thường
xuyên mạng lưới đường tỉnh hàng năm với
giá trị 25 tỷ đồng/năm. Duy tu, bảo dưỡng
thường xuyên 4 tuyến quốc lộ với 187 km và
250 km tỉnh lộ được bảo dưỡng bằng nguồn
vốn của Quỹ bảo trì đường bộ. Đó là chưa
kể đến các tuyến đường trong nội thị thành
phố Đà Lạt được sửa chữa từ nguồn kinh
phí Quỹ bảo trì đường bộ để bảo trì và vận
hành khai thác an toàn.

Nhờ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ mà nhiều tuyến đường được nâng cấp thuận lợi cho giao thông. Ảnh: H.Y

Công tác sửa chữa định kỳ, sửa
chữa đột xuất, từ năm 2013 đến
nay, tuyến quốc lộ được ủy thác
đã sửa chữa trên 450.000 m2
mặt đường, trên 55.000 m2 tuyến
tỉnh lộ.
Ngoài ra, còn sửa chữa hàng trăm điểm hư
hỏng cục bộ dạng sình lún, ổ gà; sửa chữa,
cải tạo, xây mới 31.000 m rãnh và 287 m
cống. Bên cạnh đó, còn xử lý 6 điểm đen mất
an toàn giao thông, thay thế hàng ngàn mét
dải hành lang an toàn giao thông cùng hàng
trăm biển báo hiệu đường bộ. Công tác bảo
trì cũng được chủ động hơn thay vì bị động
như trước kia. Nhờ đó góp phần tăng hiệu
quả kinh tế, trật tự an toàn được nâng lên,
góp phần giảm các tiêu chí về tai nạn giao
thông trong các năm gần đây.

Tối ưu giải pháp quản lý, bảo trì
đường bộ
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở
GTVT cho biết, nâng cao chất lượng hạ tầng
giao thông, đảm bảo ATGT và giải tỏa hành
lang đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên
suốt. Qua đó, Sở đã triển khai đúng, kịp thời
các chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng Cục Đường
bộ Việt Nam; khắc phục thiệt hại, đảm bảo
giao thông thông suốt trên các tuyến quốc
lộ, tỉnh lộ do các đợt lũ, lụt xảy ra; đảm bảo
không có TNGT xảy ra do nguyên nhân hư
hỏng, sự cố cầu đường. Công tác quản lỷ,
sửa chữa đường bộ có nhiều chuyển biến tích
cực, tình trạng cầu đường êm thuận, an toàn.
Triển khai có hiệu quả các công trình khắc
phục điểm đen, hành lang an toàn đường bộ

BẠN CẦN BIẾT

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao
Từ ngày 5/6/2018, xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯD
CNC) sẽ thực hiện theo Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg, ngày 19/4/2018 của Thủ tướng
Chính phủ, bao gồm phải đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí sau đây: ƯD CNC thuộc Danh mục
công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển để sản xuất sản phẩm nông nghiệp; Tạo ra
sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản
phẩm nông nghiệp ƯD CNC đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm; Có
hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ƯD CNC, chuyển giao công nghệ cao để sản xuất sản
phẩm nông nghiệp; tổng chi cho hoạt động nghiên cứu đạt ít nhất 0,5%; số lao động có
trình độ đại học trở lên trực tiếp nghiên cứu đạt ít nhất 2,5%; Áp dụng các biện pháp thân
thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm
nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.
Cũng theo Quyết định này, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ƯD CNC có
hiệu lực 5 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi Giấy chứng nhận này hết hiệu lực 45 ngày,
doanh nghiệp lập hồ sơ để đề nghị cấp lại.
ĐẠO PHAN
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được tập trung triển khai.
Để sẵn sàng đối phó với tình hình mưa lũ
bất thường, đảm bảo giao thông qua địa bàn
an toàn, thông suốt, Sở đã chỉ đạo các đơn vị
tham gia quản lý bảo trì đường bộ kiểm tra, rà
soát các vị trí mặt đường bị hư hỏng, sửa chữa
kịp thời, đảm bảo cả kỹ thuật, thẩm mỹ; rà soát
các vị trí có nguy cơ hư hại trong điều kiện bão
lũ để có kế hoạch ứng phó kịp thời. Bên cạnh
đó, từng bước triển khai áp dụng công nghệ
mới trong công tác duy tu bảo trì đường bộ.
Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường
xuyên được chú trọng, tăng cường chất lượng
kiểm tra và bảo hành kịp thời các vị trí phát
sinh hư hỏng....
Thời gian qua, nhiều công trình hoàn
thành, đem lại hiệu quả tích cực như dự án
sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước; từng
bước xóa các điểm đen, được chính quyền
địa phương ghi nhận, ủng hộ và người tham
gia giao thông đồng tình, phấn khởi.
Cũng theo ông Hoàng Anh Tuấn, hiện nay,
mỗi năm Lâm Đồng có khoảng 50 tỷ đồng
cho việc bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, do số
km quản lý của tỉnh quá lớn nên Quỹ mới đáp
ứng được một phần công việc, trên hệ thống
đường quốc lộ và đường tỉnh lộ, công tác bảo
trì mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu thực
tế. Với nguồn kinh phí bảo trì hạn hẹp nên
phải ưu tiên sửa chữa những đoạn tuyến hư
hỏng gây khó khăn đi lại cho người dân bên
cạnh tranh thủ vốn từ các nguồn khác, từng
bước đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường
đã xuống cấp. Quan điểm của Lâm Đồng là
nếu chưa có kinh phí để đầu tư tuyến đường
mới, thì phải tập trung vốn để duy tu, nâng
cấp tuyến đường hiện có để đảm bảo cho các
phương tiện lưu thông trên tuyến.
HOÀNG YÊN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định
83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, trong
đó quy định về các chính sách hỗ trợ với
hoạt động chuyển giao công nghệ trong
nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến
nông và sẽ có hiệu lực từ ngày 10/7/2018.
Cụ thể, đối tượng chuyển giao công nghệ
và nhận chuyển giao công nghệ được hỗ
trợ 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại,
nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập
huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến
nông. Người tham gia giảng dạy, trợ
giảng, hướng dẫn tham gia, tổ chức lớp
học được hưởng 100% các chế độ theo
quy định.
Mặt khác, ngân sách Nhà nước hỗ trợ
tối đa 100% kinh phí xây dựng nội dung
tuyên truyền khuyến nông trên các phương
tiện thông tin đại chúng, tài liệu, ấn phẩm,
tổ chức sự kiện khuyến nông. Đối tượng
chuyển giao và nhận chuyển giao khi tham
gia các sự kiện khuyến nông được hỗ trợ
chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở. Các
tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt
động khuyến nông, chuyển giao công nghệ
trong nông nghiệp được vinh danh, quảng
bá, giới thiệu sản phẩm; được hướng dẫn,
tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia hoạt
động khuyến nông, chuyển giao công nghệ
trong nông nghiệp…
M.Đ

Rà soát hồ chứa trước khi
phát điện
Nhằm chủ động phòng tránh tai nạn
đuối nước, đảm bảo an toàn vùng hạ
du, Sở Công thương Lâm Đồng được
giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên
quan và chính quyền địa phương tiến
hành rà soát, đề xuất các phương án
cảnh báo các hồ chứa trên địa bàn trước
khi vận hành phát điện.
Nội dung phương án gồm hình thức và
phương tiện cảnh báo, trách nhiệm của địa
phương và chủ đập thủy điện. Bên cạnh
đó, còn thực hiện các phương án cảnh báo
thay đổi lưu lượng dòng chảy qua tuabin
phù hợp với hạ du hồ chứa. Kết quả rà
soát báo cáo về UBND tỉnh Lâm Đồng
trước ngày 30/6/2018.
Được biết, Bộ Công thương vừa thống
kê 130 hồ chứa trong cả nước cần rà soát
cảnh báo trước khi vận hành phát điện.
Trong đó, riêng trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng có 6 hồ chứa đang hoạt động, gồm:
Đạ Dâng 3, Đạ Khai, Bảo Lộc, Đạ M’ri,
Đồng Nai 2, Đại Ninh.
MẠC KHẢI

ĐAM RÔNG:

Phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm
cho ít nhất 500 thanh niên
Huyện Đam Rông vừa ban hành Kế
hoạch thực hiện chương trình phát
triển thanh niên huyện năm 2018. Theo
quyết định này, các cấp, các ngành sẽ
tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng,
đạo đức, lối sống cho 100% thanh niên
là công chức, viên chức, lực lượng vũ
trang; 85% thanh niên nông thôn, thanh
niên dân tộc thiểu số, tôn giáo; đảm bảo
80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình
độ học vấn trung học phổ thông và tương
đương; tổ chức giáo dục hướng nghiệp
cho 100% thanh niên là học sinh trung
học phổ thông; mỗi năm giải quyết việc
làm cho ít nhất 500 thanh niên; tổ chức

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về sức
khỏe, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới
và phòng chống bạo lực giới cho 80%
thanh niên; tăng 15% số thanh niên
được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý
tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu
khoa học phục vụ sản xuất và đời sống
so với năm 2015...
Việc ban hành kế hoạch này nhằm xây
dựng lực lượng thanh niên đáp ứng được
yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng
quê hương Đam Rông ngày càng phát
triển bền vững.
VĂN TÂM
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Truyền thông nêu bật hợp tác Việt Nam - Nhật Bản
trong nhiều lĩnh vực

Chủ tịch nước
Trần Đại Quang và
Thủ tướng Nhật Bản
Shinzo Abe
tại buổi hội đàm.

Mỹ mời Việt Nam tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới
RIMPAC
Hải quân Mỹ ngày 30/5 thông báo Việt
Nam là một trong 26 quốc gia sẽ tham gia
cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình
Dương (RIMPAC).
Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi
Lầu Năm Góc rút lại lời mời Trung Quốc
tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế
giới này vì các hành động quân sự hóa của
Bắc Kinh ở Biển Đông.
Cuộc tập trận đa quốc gia này dự kiến diễn
ra ở vùng biển Hawaii và ngoài khơi phía
Nam bang California từ ngày 27/6 đến 2/8.
Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, 47
chiến hạm, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và
25.000 quân nhân sẽ tham gia sự kiện quy
mô lớn được tổ chức 2 năm một lần này.
Thông cáo nêu rõ: “RIMPAC mang lại
cơ hội huấn luyện độc đáo nhằm thúc đẩy

và duy trì mối quan hệ hợp tác mang tính
sống còn để bảo đảm an toàn của các tuyến
đường biển và an ninh tại các đại dương
trên thế giới”.
Ngoài Việt Nam, Mỹ còn mời một số
nước châu Á khác tham dự cuộc tập trận
hải quân này, trong đó có các đồng minh
quân sự của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc
và Philippines.
Tuần trước, Hải quân Mỹ đã rút lại lời
mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận
RIMPAC mà nước này từng tham dự trong
các năm 2014 và 2016 vì các hành động của
Bắc Kinh ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ
cho biết hành động của Trung Quốc ở Biển
Đông “trái với các nguyên tắc và mục đích
của RIMPAC”.
TTXVN

(Ảnh: Nhan Sáng/
TTXVN)

Các phương tiện truyền thông và nhiều
tờ báo lớn của Nhật Bản ngày 1/6 đã đăng
tải thông tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch
nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo
Abe, trong đó nhấn mạnh một loạt các lĩnh
vực hợp tác quan trọng giữa hai nước.
Việt Nam và Nhật Bản nhất trí mở rộng
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là nội
dung chính, đồng thời là tiêu đề bài viết
trên báo Nikkei.
Báo này nhấn mạnh Việt Nam và Nhật
Bản nhất trí thúc đẩy CPTPP, cùng nhất trí
mở rộng các nước, các khu vực tham gia vì
lợi ích tương lai của cả hai quốc gia.
Nikkei cũng đề cập tới việc hai nước sẽ
xem xét mở các cuộc đàm phán liên quan tới
Hiệp định về an sinh xã hội, trong đó xóa bỏ
việc phải chi trả hai lần phí bảo hiểm xã hội
đối với nhân viên lưu trú của hai quốc gia.
Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam vay vốn
ODA với hạn mức 15,6 tỷ yên để xây dựng
các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh
vực công nghiệp.
Bên cạnh việc hợp tác trong lĩnh vực kinh
tế, truyền thông Nhật Bản cũng nêu bật hợp
tác Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực
khác như vấn đề Biển Đông, tự do hàng hải,
tôn trọng luật pháp quốc tế và phi hạt nhân
hóa bán đảo Triều Tiên.
Đài truyền hình NHK cho biết, trong bối

cảnh hai bên cùng quan ngại về hiện trạng
trên Biển Đông, Nhật Bản và Việt Nam chia
sẻ nhận thức về tầm quan trọng của việc
thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Biển Đông,
bao gồm phi quân sự hóa bằng nỗ lực mang
tính ngoại giao.
Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ mong muốn
hai nước tiếp tục đưa hợp tác trong lĩnh vực
an ninh hàng hải lên tầm cao mới, cùng với
việc thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái
Bình Dương tự do và mở cửa, khẳng định
lưu thông hàng hóa có vai trò quan trọng đối
với hòa bình, thịnh vượng trong khu vực Ấn
Độ Dương-Thái Bình Dương.
Về vấn đề Triều Tiên, lãnh đạo hai nước
nhất trí nhận thức về tầm quan trọng của
việc thực hiện đầy đủ nghị quyết trừng phạt
của Liên hợp quốc, đồng thời nhất trí hợp
tác sớm giải quyết vấn đề bắt cóc. Đây cũng
là nội dung được nhiều phương tiện truyền
thông Nhật Bản phản ánh như Sankei,
Mainichi, hãng tin JIJI, hãng tin Kyodo...
Ngoài ra, phương tiện truyền thông
Nhật Bản còn dẫn lời Thủ tướng Shinzo
Abe về việc nước này đang nỗ lực tăng
cường, duy trì trật tự quốc tế, thúc đẩy
chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương tự do và mở cửa; đồng thời sẵn
sàng hợp tác với tất cả các quốc gia cùng
chung nỗ lực trên.
TTXVN

Belarus từ chối căn cứ của Nga để chờ diễn biến Mỹ - Ba Lan
Theo Reuters, Ngoại trưởng Belarus
Vladimir Makei ngày 31/5 cho biết
không có kế hoạch cho phép binh sỹ Nga
đồn trú trên lãnh thổ Belarus, nhưng có
thể xem xét khả năng này nếu Ba Lan cho
phép Mỹ hiện diện quân sự lâu dài. Phát
biểu khi có mặt tại Brussels để đàm phán
mở rộng hợp tác với Liên minh châu Âu
(EU), ông Makei nói với báo giới rằng
Belarus muốn giảm thiểu căng thẳng
trong khu vực và duy trì những quan
hệ tốt với cả phương Tây và Moskva.
Belarus lo ngại một căn cứ Mỹ ở Ba Lan
sẽ làm tăng “sự hoài nghi” trong khu vực.
Được hỏi liệu những đề xuất của Ba Lan
về cho phép Mỹ đóng căn cứ, do lo ngại
Nga gây hấn, có thể khiến Belarus xem
xét lại việc từ chối căn cứ Nga, ông Makei
trả lời: “Tôi nghĩ sẽ có một số phản ứng
với ý định triển khai căn cứ không quân
mới. Không có gì là không thể...”
“Tính đến thời điểm hiện tại, chúng
tôi sẽ không triển khai căn cứ quân sự

nước ngoài mới trên lãnh thổ Belarus bởi
chúng tôi muốn góp phần vào an ninh
trong khu vực và chúng tôi không muốn
làm kẻ gây rối. Nhưng nhìn về tương lai,
chúng tôi sẽ phải xem xét các bước đi
tiếp theo của các nước láng giềng”, ông
Makei cho biết.
Ông Makei nhấn mạnh rằng, Belarus
dưới sự lãnh đạo của ông Alexander
Lukashenko, người đã từng làm Tổng
thống nước từng thuộc Liên Xô này trong
24 năm, muốn duy trì “đối thoại quân sự”
trong khu vực, trong đó có duy trì “đường
dây nóng” để kiểm soát các căng thẳng.
Ông nói Belarus vẫn sẽ sẵn sàng cung
cấp các lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm
hỗ trợ giải quyết xung đột giữa Nga và
Ukraine, đề xuất do ông Lukashenko lần
đầu đưa ra bốn năm trước đây. Ông Makei
nói một đơn vị gồm khoảng 100 binh sỹ
đã sẵn sàng và Belarus có thể gửi thêm
nhiều hơn nếu các bên yêu cầu.
TTXVN

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh cam kết phi hạt nhân hóa
Bán đảo Triều Tiên
Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương
Triều Tiên (KCNA) ngày 1/6 đưa tin, nhà
lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tái
khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Bán
đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng
về một tiến trình giải quyết vấn đề này theo
từng giai đoạn.
Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh cam
kết này là không thay đổi, kiên định
và cố định.
Theo KCNA, phát biểu trên đã được nhà
lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra trong cuộc

gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở thủ
đô Bình Nhưỡng hôm 31/5.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều
Tiên sắp tới được mong đợi sẽ hướng đến
phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều
Tiên, dù hai bên vẫn còn những khác biệt.
Washington muốn tiến trình giải trừ vũ
khí hạt nhân diễn ra nhanh chóng và không
thể đảo ngược, trong khi Bình Nhưỡng vẫn
bác bỏ mọi “đòi hỏi một phía” về phi hạt
nhân hóa.
TTXVN

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 MẤT GIẤY TỜ
Tôi là: Cam Bích Nhân; sinh ngày 15/7/1972
CMND số: 251127476; ngày cấp: 19/1/2017; nơi cấp: Lâm Đồng
Nơi đăng ký thường trú: xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên Hà Anh Tuấn
Vào ngày 9/10/2017 do di chuyển trên đoạn đường từ công ty đến thành phố Đà Lạt
tôi đã đánh rơi 1 tập hồ sơ trong đó có:
- 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 356625
+ Cấp cho: Công ty TNHH một thành viên Hà Anh Tuấn
+ Vị trí cấp: Thôn Buôn Chuối, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
+ Diện tích cấp: 78.679 m2; ngày cấp: 12/5/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (thừa ủy quyền của
UBND tỉnh Lâm Đồng).
- 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 356627
+ Cấp cho: Công ty TNHH một thành viên Hà Anh Tuấn
+ Vị trí cấp: Thôn Buôn Chuối, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
+ Diện tích cấp: 33.527 m2; ngày cấp: 12/5/2011
+ Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (thừa ủy quyền của
UBND tỉnh Lâm Đồng).
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