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Biểu dương 24 tập thể và cá nhân điển hình
qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Hội LHPN Đà Lạt vừa tổ chức tọa đàm với
chủ đề “Nâng cao chất lượng mô hình học tập và
làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong
các cấp Hội Phụ nữ TP Đà Lạt”. Đồng thời, biểu
dương 7 tập thể và 17 cá nhân điển hình qua 2
năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của năm 2017
và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách,

tác phong của người đứng đầu, của cán bộ,
đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp
Hội Phụ nữ TP Đà Lạt có sự đổi mới trong
triển khai phong trào, cách tuyên truyền hiệu
quả như: Chi bộ, cơ quan Hội LHPN thành phố
năm 2017 được Đảng ủy chọn xây dựng điểm,
nên trong quá trình triển khai việc học tập và

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh
thần phụ trách, nêu gương “Cần, kiệm, liêm,
chính” không xâm phạm một đồng xu, hạt
thóc của Nhà nước, của nhân dân, phải chống
bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh
ra tham ô, lãng phí.

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh được cụ thể hóa với phương châm
“trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”,
“học đi đôi với làm”; đưa việc học tập và làm
theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện
nhiệm vụ, đưa tiêu chí ‘‘3 không, 3 có’’ vào
đánh giá chất lượng công việc của cán bộ,...

(XÂY DỰNG NHỮNG CON NGƯỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI,
3/1961, T.10, TR. 310, 313, 314, 315)

XEM TIẾP TRANG 2

CHÀO MỪNG THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯỚC CÁT (HUYỆN CÁT TIÊN)
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Động lực cho sự phát triển toàn diện

Thủ lĩnh thanh niên
là “đầu tàu” gương mẫu
Nguyễn Thị Như Linh - Bí thư Đoàn
Phường 3, thành phố Đà Lạt vừa
được Thành ủy Đà Lạt chọn và
tuyên dương là nhân tố điển hình
trong “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Trong câu chuyện với thủ
lĩnh thanh niên này, mọi thông tin,
hoạt động Đoàn đầy ý nghĩa, sáng
tạo cứ tiếp nối đầy thú vị bởi tấm
chân tình của người cán bộ đoàn cơ
sở năng nổ, đầy nhiệt huyết.
TRANG 2

Cà phê Pacamara chuyện kể từ Đà Lạt
TRANG 7

KINH TẾ

Lợi nhuận 200 triệu
mỗi tháng nhờ nuôi tằm
Cơ sở vật chất trường lớp ở Phước Cát không ngừng được đầu tư trong thời gian gần đây. Ảnh: Đông Anh

Thuốc bảo vệ thực vật và giải pháp
bảo đảm môi trường

TRANG 4

Khi có bản quyền giống rau, hoa

Thuốc bảo vệ thực vật nhằm mục đích trừ
dịch hại. Tuy nhiên, vì thành phần hoạt
chất còn tồn dư trong bao gói sau sử dụng nên ảnh
hưởng đến sức khỏe và môi trường. Vì vậy, cần
nhận thức đúng, đủ và có những giải pháp đồng bộ
để phát huy mặt tích cực và hạn chế tiêu cực của
thuốc bảo vệ thực vật.
TRANG 6

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Lâm Hà đi đầu
trong xuất khẩu lao động
TRANG 5

TRANG 3
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Biểu dương 24 tập thể...

TIẾP TRANG 1

... công chức (3 Không: Không cơ hội,
không vụ lợi; Không vô cảm, cục bộ, lợi
ích nhóm; Không đề cao chủ nghĩa kinh
nghiệm. 3 Có: Có tinh thần trách nhiệm
với công việc và gia đình; Có lối sống
nhân ái, chân thật, nghĩa tình; Có tinh thần
cầu tiến, nâng cao nhận thức trình độ năng
lực); tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhiệm
vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ”. Nhiều cơ sở Hội đã tập
trung xây dựng các mô hình, câu lạc bộ
phù hợp với tình hình địa phương về học
tập và làm theo Bác, thu hút 10.365 lượt
thành viên tham gia.
Hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc
“Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp
nhau giảm nghèo bền vững”, hàng năm
đưa vào chỉ tiêu thi đua: mỗi cơ sở Hội
lựa chọn ít nhất 1 mô hình, hoặc 1 hoạt
động “làm theo Bác” và nhân rộng tại địa
phương, mỗi cán bộ Hội đăng ký thực hiện
từ 1 - 2 việc làm theo Bác gắn với nhiệm
vụ được giao, đã có 100% cơ sở Hội đã cụ
thể hóa để triển khai cho các chi hội thực
hiện. Đến nay, xây dựng được 195 mô
hình “5 giúp 1” tại các chi hội, số chị được
giúp là 209 lượt chị với số tiền 672 triệu
đồng; có 22 mô hình như tiết kiệm xanh,
tiết kiệm từ phế liệu, cho và nhận, nhường
cơm xẻ áo, phụ nữ giúp nhau giảm nghèo,
vòng tay nhân ái, phụ nữ giúp nhau giảm
nghèo vượt khó với tổng số tiền hơn 1,25
tỷ đồng và 950 kg gạo… giúp 139 lượt hội
viên phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ
nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Hội LHPN thành phố đã tiến hành khảo sát
và xây dựng 6 “Mái ấm tình thương” cho
hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân,
khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
và 520 suất học bổng cho học sinh nghèo
vượt khó học giỏi.
Nhân ngày sinh nhật Bác, các đơn vị
Hội tổng kết các mô hình tiết kiệm làm
theo Bác “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm
nghèo, vượt khó”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi
nghiệp” có 2.937 người tham gia với số
tiền 512 triệu đồng. Hội LHPN thành phố
Đà Lạt đã triển khai hoạt động vận động,
quản lý nguồn tiết kiệm tại chi hội đến Hội
LHPN cơ sở, thực hiện tiết kiệm 5.000
đồng/người/tháng, kết quả có 18.365 chị
tham gia với tổng số tiền là 6,42 tỷ đồng.
Trong 2 năm qua, các cấp Hội thành
phố đã giới thiệu 34 gương điển hình tập
thể và cá nhân trong học tập và làm theo
Bác. Hội LHPN thành phố đã tổ chức Hội
nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong
Phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2012 - 2017”, biểu
dương 23 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu.
AN NHIÊN
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Thủ lĩnh thanh niên là “đầu tàu” gương mẫu
Nguyễn Thị Như Linh - Bí thư Đoàn Phường 3, thành phố Đà Lạt vừa được Thành
ủy Đà Lạt chọn và tuyên dương là nhân tố điển hình trong “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong câu chuyện với thủ lĩnh thanh niên
này, mọi thông tin, hoạt động Đoàn đầy ý nghĩa, sáng tạo cứ tiếp nối đầy thú vị bởi
tấm chân tình của người cán bộ đoàn cơ sở năng nổ, đầy nhiệt huyết.

Bí thư Đoàn Phường 3 Nguyễn Thị Như Linh (thứ tư từ trái sang) cùng các đoàn viên tham gia hoạt động
xã hội, tặng quà cho trẻ em khó khăn, gia đình chính sách. Ảnh: N.Thu

N

guyễn Thị Như Linh, sinh năm
1990. Cái duyên đến với hoạt động
Đoàn của Linh bắt đầu ngay từ khi
mới học lớp 8 khi Linh đi tham gia
sinh hoạt hè tại địa phương. Yêu thích các hoạt
động văn nghệ, tổ chức các trò chơi…; dần dần
Linh tham gia và đã phát huy năng khiếu, năng
lực và được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ
Chi đoàn khu phố, rồi Phó Bí thư Chi đoàn khu
phố. Khi học đại học, bạn trẻ này cũng tham gia
hoạt động đoàn ở địa phương, vào năm 2008,
Linh được phân công phụ trách làm hồ sơ vay
vốn cho các đối tượng thuộc Ngân hàng chính
sách. Đến năm 2012, Như Linh chính thức làm
Bí thư Đoàn Phường, đến nay đã gần 10 năm
gắn bó với hoạt động Đoàn.
Tốt nghiệp ngành Kinh tế ngoại thương - Đại
học Yersin nhưng ra trường Linh tiếp tục tham
gia công tác xã hội, tham gia hoạt động đoàn tại
địa phương. Chính từ niềm đam mê, Linh đã áp
dụng những kiến thức từ người thầy của mình,
đó là: “Để đoàn viên, thanh niên theo mình thì
trước hết mình phải là tấm gương”. Linh quyết
tâm noi gương để các bạn thấy, hiểu, học tập, nhất
là các em học sinh, sinh viên nhỏ tuổi hơn mình.
Khởi đầu cho hoạt động Đoàn tại phường,
Linh lấy hoạt động an sinh xã hội làm tâm điểm
để huy động, thu hút các bạn đoàn viên tham gia.
Từ các bạn đoàn viên là sinh viên từng học đại
học với mình, đến các bạn đoàn viên đang sinh

hoạt tại phường, rồi lan truyền sang cả các bậc
phụ huynh, các cô chú tiểu thương, doanh nhân...
Chương trình “Mỗi ly sữa - một tấm lòng” đã
được VTV1 ghi hình và phát sóng chương trình
nhân đạo của nhóm Linh và các bạn đoàn viên,
thanh niên. Từ đây, nhóm hoạt động từ thiện đã
được nhiều người biết, tìm đến mua và ủng hộ
nhóm tại góc phố Nhà Chung, Phường 3. Toàn
bộ số tiền bán được, nhóm lại quyên góp nấu
cháo, nấu cơm đi phát cho các cụ già, người bán
vé số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Điểm
phát cơm miễn phí của nhóm đặt tại 3 điểm cố
định là chợ Đà Lạt, Bệnh viện và đầu đường
Xuân An. Mô hình “Mỗi ly sữa - một tấm lòng”
ra đời từ năm 2013 và duy trì thường xuyên đến
nay, nghĩa cử này đã được cộng đồng xã hội ghi
nhận, tôn vinh và làm ấm lòng nhiều gia cảnh
của những người già neo đơn, trẻ em khó khăn,
giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp, có ý nghĩa hơn.
Tiếp tục câu chuyện với Linh về cách vận
động, tập hợp đoàn viên; Linh chia sẻ: Muốn
hiểu được đoàn viên phải hòa đồng, hiểu tâm
tư các bạn, thông qua việc tổ chức sinh nhật,
cùng vui chơi với các bạn, thậm chí có lúc cũng
phải đóng vai “dân chơi” để cùng hiểu về sở
thích của mỗi bạn đoàn viên, nhất là những
đoàn viên có khuyết điểm, khó thuyết phục.
từng bước hiểu, nắm tâm lý để có cách thuyết
phục đoàn viên một cách hiệu quả, được các
bạn tâm phục, khẩu phục.

Phường 3 hiện có 1.300 đoàn viên, trong đó
175 đoàn viên do Đoàn phường trực tiếp quản
lý. Làm thế nào để thuyết phục, vận động các
bạn tin tưởng, nể phục, tôn trọng và làm theo quả
thật là điều không dễ dàng đối với thủ lĩnh Đoàn.
Rất nhiều, rất nhiều những tình huống, những
kỷ niệm đẹp ghi lại dấu ấn với người thủ lĩnh
thanh niên Phường 3 này. Thời gian gắn bó với
Đoàn, Linh đã cho mọi người thấy và cùng trải
nghiệm về những hoạt động ý nghĩa của công
tác Đoàn. Những công việc hàng ngày mà Linh
cùng tập thể Đoàn phường đã và đang làm, diễn
ra bình thường như bao nhiêu hoạt động của các
đơn vị, cá nhân khác và Linh càng không muốn
nói nhiều về thành tích của mình. Hãy xắn tay, đi
sâu, đi sát đối tượng đoàn viên để hiểu và nắm
bắt tâm tư, rồi vận động thuyết phục đoàn viên,
đó là kinh nghiệm được Linh chia sẻ. “Hãy cười,
hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại”, đó chính là thông
điệp mà Linh muốn chuyển tải. Đoàn chính là
môi trường giúp các bạn trưởng thành.
Gần đây nhất, với nhiều đợt ra quân tình
nguyện “cạo xóa các biển quảng cáo”, nhất là
biển quảng cáo cho vay nặng lãi đã có tác động
mạnh mẽ và tạo hiệu quả thực sự. Bởi từ chính
những biển quảng cáo “rác” đó đã gây ra nhiều
hệ lụy khó lường cho những hoàn cảnh khó
khăn khi phải đi vay nặng lãi. Đoàn Phường 3
đã phối hợp với Công an phường triển khai rất
tốt hoạt động này, thiết thực làm sạch đường
phố chào mừng Festival Hoa Đà Lạt, giỗ Tổ
Hùng Vương… Ngoài ra, Đoàn Phường còn
nhận chăm sóc các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn, nhận chăm sóc gia đình người có
công. Sắp tới, được biết Linh đang lên kế hoạch
chương trình tuyên truyền cho đối tượng đoàn
viên, học sinh trong dịp hè này, sẽ tập trung
hướng đến chủ đề “xâm hại tình dục trẻ vị thành
niên” đang được dư luận xã hội quan tâm.
Ba tấm bằng khen của Trung ương Đoàn
TNCSHCM dành cho cá nhân Linh và tập thể
Đoàn Phường 3 về các hoạt động “Tiếp sức
mùa thi”, “Xây dựng cây cầu Xuân An” giúp
bà con đi lại thuận tiện qua suối, đã khẳng
định sức mạnh của tổ chức Đoàn cơ sở, của
thủ lĩnh thanh niên năng động, nhiệt tình. Trao
đổi về Nguyễn Thị Như Linh, anh Trần Anh
Tuấn - Bí thư Đảng ủy Phường 3 cho biết: là
Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn phường, Như Linh
đã phát huy năng lực của mình, rất năng nổ,
nhiệt tình, chịu khó, trách nhiệm và chủ động
sáng tạo trong hoạt động Đoàn và đã lập nhiều
thành tích, đóng góp cho sự phát triển của thành
phố. Như Linh có phong cách gần gũi với đoàn
viên, thanh niên, đồng nghiệp trong cơ quan, có
quan hệ tốt với đồng chí trong hệ thống chính
trị, phối hợp với Bí thư chi bộ các tổ dân phố
để tìm nguồn phát triển đoàn viên, tạo phong
trào thiết thực tại cơ sở.
NGUYỆT THU

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ

* 1 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Sáng 4/6, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ
quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các
Ban Xây dựng Đảng của tỉnh và bí thư, phó bí
thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua,
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có những
chủ trương, giải pháp đổi mới phương thức
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban
Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở
đảng; trong đó, chú trọng đổi mới việc nghiên
cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng
các cấp theo hướng nâng cao trách nhiệm tập
thể và người đứng đầu cấp ủy; phổ biến, quán

triệt, học tập bằng nhiều hình thức đến từng cán
bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Đảng ủy
Khối đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thông qua việc chỉ đạo
tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt công
tác tự phê bình, phê bình và thảo luận dân chủ.
Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được
triển khai cụ thể, sáng tạo cả về chiều sâu và
diện rộng, phù hợp với đặc điểm tình hình của
các cơ quan, đơn vị, nên đã tạo được sự lan tỏa
rõ nét trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra,
giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp
đã có sự chuyển biến rõ, đi vào nề nếp; phương
pháp kiểm tra cơ bản bảo đảm quy trình, quy
định, kịp thời phát hiện và xử lý các biểu hiện

vi phạm kỷ luật Đảng, góp phần củng cố đoàn
kết, xây dựng tổ chức đảng, ngăn ngừa vi phạm
và các biểu hiện tiêu cực khác…
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, quán triệt
các nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận
thức chính trị cho cán bộ, đảng viên nhiều nơi
hiệu quả chưa cao; ý thức học tập của một bộ
phận đảng viên chưa cao, có biểu hiện thiếu
nghiêm túc, còn hình thức, đối phó. Phương
thức, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi
bộ chậm đổi mới, vẫn nặng bàn về công tác
chuyên môn, mà chưa chú trọng đúng mức
công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ, rèn luyện,
quản lý đảng viên; có nơi nội bộ mất đoàn kết
kéo dài, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo
phức tạp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy
ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Việc
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự
phê bình và phê bình ở một số nơi chưa tốt...
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tổ chức
cơ sở đảng trực thuộc đã thảo luận, tham luận
nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt
động của tổ chức đảng và rút ra những bài
học kinh nghiệm cụ thể. Đồng thời những
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong
nửa nhiệm kỳ còn lại cũng được đưa ra cụ thể.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao
Bằng khen cho 1 tập thể đạt tiêu chuẩn trong
sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013 2017) và 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ 5 năm liền (2013 - 2017). 
N.NGÀ
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Khi có bản quyền giống rau, hoa
Giống bị thoái hóa
Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch
Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, Lâm
Đồng là tỉnh có thời tiết, khí hậu,
thổ nhưỡng rất thuận lợi cho nhiều
loại cây trồng sinh trưởng, phát triển
quanh năm, thuận lợi cho sản xuất
các loại rau, hoa cao cấp mang tính
đặc thù riêng của Đà Lạt. Thế nhưng
trên thực tế, không riêng gì Lâm
Đồng mà nhiều nơi khác cũng có
thể trồng được do áp dụng nhiều kỹ
thuật tiên tiến. Riêng đối với ngành
hoa Đà Lạt, muốn cạnh tranh được
với nơi khác, đặc biệt là thị trường
nước ngoài phải cải thiện về chất
lượng giống, đa dạng các loại giống
hoa. Những loại giống của Lâm
Đồng chủ yếu là giống cũ, bị thoái
hóa nên rất khó để cạnh tranh với
thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.
Hiện nay, nhiều cửa hàng, shop hoa
lớn cũng phải nhập hoa từ các nước
về để bán. Vậy, chúng ta phải đặt ra
câu hỏi là tại sao với điều kiện tốt
như Đà Lạt lại không trồng các loại
hoa chất lượng để cung ứng ra thị
trường. Và, câu trả lời nằm trong
bản quyền giống hoa, nó quyết định
đến chất lượng sản phẩm làm ra và
nông dân phải ý thức được điều này
thì sản phẩm mới có khả năng cạnh
tranh trên thị trường.
Nhìn chung, đa số các hộ nông
dân sản xuất rau, hoa không rõ
nguồn gốc xuất xứ, không có bản
quyền, chủ yếu là dân tự làm giống
hoặc do các cơ sở nuôi cấy mô
cung ứng nên việc xuất khẩu thiếu
cơ sở pháp lý, gặp vấn đề về bản
quyền cây giống, cây giống rau
hoa bị thoái hóa, nhiễm sâu bệnh,
làm giảm sút về năng suất và chất
lượng rau, hoa. Xuất khẩu rau, hoa,
dâu tây sang thị trường Nhật Bản
và châu Âu gặp rất nhiều khó khăn,
do không có bản quyền cây giống
và sản phẩm không đạt tiêu chuẩn

Vừa qua, dự án nhập khẩu, mua bản quyền giống rau, hoa được triển khai đã khai thông bế tắc cho
doanh nghiệp và nông dân trong việc lựa chọn giống rau, hoa chất lượng. Nông dân không chỉ có
nguồn giống tốt để sản xuất mà còn tránh những sản phẩm giống trôi nổi trên thị trường gây ảnh
hưởng tới chất lượng nông sản.

Sử dụng giống
bản quyền giúp
Trang trại hoa
YSA Orchid
có sản phẩm
chất lượng
cung ứng
cho thị trường.
Ảnh: H.Yên

xuất khẩu. Vì thế, việc nhập khẩu
mua bản quyền giống mới, khảo
nghiệm để sản xuất theo thị trường
mục tiêu, đặc biệt thị trường xuất
khẩu là rất quan trọng.

Bản quyền giống
để xuất khẩu
Phần lớn các giống rau, hoa sản
xuất tại Lâm Đồng có tới 90%
phải nhập khẩu từ các nước, trong
khi công tác nghiên cứu, chọn tạo
giống mới tại địa phương còn hạn
chế. Năm 2016, có 32 công ty nhập
khẩu 501 lô với 61 chủng loại giống
về gieo trồng trên diện tích 11.386
ha, năm 2017 tại Lâm Đồng có 30
công ty nhập khẩu 11.826.430 hạt
hoa các loại; 926,5 kg rau các loại;
300 cây dâu tây; 918.500 kg khoai
tây... được nhập từ các nước Hà Lan,

Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hàn
Quốc, Nhật Bản..., về gieo trồng tại
địa phương. Một số giống đã qua
khảo nghiệm có khả năng xuất khẩu
nhưng do không có bản quyền nên
vẫn không xuất khẩu được. Hoạt
động xuất khẩu chủ yếu tập trung ở
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài và một số doanh nghiệp trong
nước có tiềm lực mạnh như Đà Lạt
Hasfarm, Công ty TNHH Bonnie,
Công ty Cổ phần công nghệ sinh học
Rừng hoa Đà Lạt,... xuất khẩu sang
thị trường các nước như Nhật Bản,
Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan, Hà
Lan, Trung Quốc,... Năm 2017, Lâm
Đồng xuất khẩu 331.738.116 cành,
ngọn cây hoa các loại của 24 công
ty đến 19 nước; rau các loại được
21 công ty xuất khẩu 9.444 tấn đến
6 nước và nông sản khác hơn 1.982

tấn của 12 công ty đến 19 nước.
Ông Lại Thế Hưng, Chi cục
trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV
cho biết, để nâng cao giá trị sản
phẩm rau, hoa Lâm Đồng, chủ động
hội nhập quốc tế, vấn đề đặt ra là cần
nhập nội một số giống hoa để khảo
nghiệm và mua bản quyền các loại
giống có hiệu quả, năng suất, chất
lượng và có khả năng xuất khẩu.
Hiện nay, đã nhập khẩu 11 chủng
loại giống với 270.200 cây để khảo
nghiệm với quy mô diện tích 19.300
m2. Sản lượng thu hoạch rau, hoa
350.000-400.000 cành hoa các loại
và 50-60 tấn ớt ngọt. Chuyển giao
8.160 cây giống có bản quyền cho
20-30 hộ liên kết theo chuỗi giá trị
(sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm);
mở rộng quy mô sản xuất các giống
đã qua khảo nghiệm cho năng suất,

Lợi nhuận 200 triệu mỗi tháng nhờ nuôi tằm
Hiệu quả từ việc trồng 4,5 ha
dâu và nuôi tằm từ đầu năm
2018 đến nay đã giúp gia đình
ông Vũ Xuân Trường, thôn Đạ
Mul, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam
Rông thu lợi nhuận bình quân
200 triệu đồng/tháng sau khi
đã trừ chi phí.

Ô

ng Vũ Xuân Trường cho
biết: “Gia đình tôi trồng
4,5 ha dâu, mỗi tháng
nuôi 30 hộp tằm, cho thu khoảng 1,5
tấn kén. Trừ chi phí đi thì gia đình
có mức thu nhập khoảng 200 triệu
đồng/tháng”.
Để có kết quả đó, từ đầu năm
2017, gia đình ông đã chuyển đổi
4,5 ha cà phê già cỗi sang trồng cây
dâu cao sản. Cùng với đó, gia đình
ông cũng đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để
xây dựng khu nhà xưởng với diện
tích trên 800 m2 để nuôi tằm. Nhà
xưởng được thiết kế tường xây, mái
lập tôn, nền láng xi măng với tổng
diện tích sàng nuôi tằm gần 1.000
m2. Mỗi sàng nuôi tằm có chiều dài
từ 4,5 đến 6 m, rộng 1,5 m, được bố

Ông Vũ Xuân Trường và vợ đang cho tằm ăn lá dâu. Ảnh: Đ.Trọng

trí trên những khung sắt với 4 sàng
xếp trên 1 khung, có khoảng cách
sàng cách sàng từ 60 đến 80 cm.
Mỗi ngày, gia đình ông Trường
cho tằm ăn 4 lần, mỗi lần cách nhau
6 giờ đồng hồ. Trong 24 ngày chăn
nuôi tằm kể từ khi nở trứng đến có
kén, gia đình ông Trường đặc biệt
chú ý đến công tác vệ sinh, giữ nhiệt
độ phù hợp, tránh nắng, gió, mưa dột
để tằm phát triển tốt.
Cùng với các yếu tố trên, gia đình
ông Trường cũng đặc biệt chú trọng
đến chất lượng lá dâu cho tằm ăn để

phát triển tốt. Lá dâu được gia đình
ông hái để cho tằm ăn đã được trồng
từ 6 đến 8 tháng trước đó. Bà Phạm
Thị Thoa - vợ của ông Vũ Xuân
Trường nói: “Để đảm bảo lá dâu
tăng sản lượng và chất lượng thì khi
trồng dâu được 20 cm gia đình tôi
bón phân chuồng kết hợp với phân
hóa học DAB. Gia đình tôi chỉ bón
phân 1 lần trong 1 năm, đảm bảo
cho tằm không bị bệnh thì sau khi
bón phân 20 ngày mới hái dâu cho
tằm ăn mới tốt”.
Vì vậy, 5 tháng qua, gia đình ông

Trường đều đặn mỗi tháng nuôi 30
hộp kén, mỗi hộp thu trung bình 50 kg
kén tằm. Với giá bán dao động từ 180
đến 200.000 đ/kg kén tằm như hiện
nay, đã giúp gia đình thu nhập mỗi
tháng gần 300 triệu đồng, trừ chi phí
thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Không
chỉ có vậy, phân tằm cũng đã được gia
đình ông gom lại, phơi khô và bán với
giá 15.000 đ/kg phân tằm khô để bón
cho các loại cây trồng khác.
Cùng với mô hình trồng dâu nuôi
tằm trên, hiện nay, gia đình ông
Trường còn canh tác 9 ha cà phê,
trong đó trồng xen canh 3.000 cây
mắc ca, trên 200 cây bơ ghép đã cho
thu hoạch bói để phát triển kinh tế
gia đình. Để thực hiện mô hình kinh
tế của gia đình mình, ông Trường
cũng đang giúp 15 lao động ở địa
phương có việc làm thường xuyên,
với thu nhập bình quân từ 5,5 đến 6
triệu đồng mỗi tháng.
Hiệu quả mô hình trồng dâu nuôi
tằm của gia đình ông Vũ Xuân
Trường đã được cấp ủy, chính quyền
xã Đạ K’Nàng đánh giá cao. Mô hình
trên cũng là địa chỉ quen thuộc để
nhiều người dân đến tham quan học
tập và làm theo.  ĐAM TRỌNG

chất lượng cao phù hợp với thị
trường từ 5-10 ha trong năm 2018.

Ngày 16/5/2018, Cục BVTV
cấp 8 Giấy phép KDTV nhập
khẩu cho 3 doanh nghiệp
nhập khẩu giống cho Đà Lạt
Hasfarm, Hồng Hoàng, Linh
Ngọc và hiện các doanh
nghiệp đang triển khai các
thủ tục liên quan với các đối
tác nước ngoài để nhập khẩu.
Kế hoạch trong tháng 6-9 năm
2018, các doanh nghiệp nêu trên
sẽ nhập khẩu toàn bộ 11 chủng loại
giống/270.200 cây để triển khai khảo
nghiệm trên quy mô 19.300 m2.
Lâm Đồng đã và đang tổ chức
liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp
- nông dân sản xuất các giống hoa
mới có bản quyền, phù hợp với phát
triển nông nghiệp công nghệ cao của
tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh
và xúc tiến thương mại xuất khẩu,
phát triển thương hiệu “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành”. Thông qua
công tác nhập khẩu và mua bản
quyền giống, các doanh nghiệp xây
dựng chuỗi liên kết sản xuất giữa
các doanh nghiệp với nhau; doanh
nghiệp - hợp tác xã; doanh nghiệp nông dân, là một hướng đi bền vững,
góp phần tích cực hình thành “Trung
tâm giao dịch rau, hoa Đà Lạt” và
đẩy mạnh tái cơ cấu trồng trọt của
tỉnh nhà. Bên cạnh đó, hiện đại hóa
sản xuất rau, hoa theo hướng tiếp
cận đa ngành thông qua hoạt động
nhập nội và xuất khẩu hoa theo
thông lệ quốc tế. Nâng cao trách
nhiệm của các doanh nghiệp sản
xuất rau, hoa theo bản quyền phục
vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

HOÀNG YÊN

Thu ngân sách
5 tháng đạt 46%
Tổng thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn
tỉnh trong 5 tháng
qua đạt hơn 3.079,5
triệu đồng, bằng
46% dự toán. Trong
đó, các khoản thu từ
thuế, phí và lệ phí
đạt hơn 2.746,7 triệu
đồng, bằng 46% dự
toán. Các khoản thu
thành phần cơ bản đạt
tiến độ.
Các địa phương
cũng có tiến độ thu
tốt. Trong đó, có 4 địa
phương đã đạt tỷ lệ
thu ngân sách từ 50%
trở lên là Đam Rông
(74%), Đạ Huoai
(70%), Di Linh (57%)
và Lâm Hà (54%); 3
địa phương có tiến độ
thu hơi chậm là Đức
Trọng (38%), Bảo
Lộc (39%) và Cát
Tiên (39%).
PHẠM LÊ
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CHÀO MỪNG THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯỚC CÁT (HUYỆN CÁT TIÊN)

Động lực cho sự phát triển toàn diện
Vùng đất
giàu tiềm năng
Xã Phước Cát 1 được thành lập
theo Quyết định 67 của Hội đồng
Bộ trưởng ngày 6/6/1986 trên cơ
sở chia tách xã Phước Cát thành
2 xã Phước Cát 1 và Phước Cát 2.
Xã Phước Cát 1 nằm ở vị trí cửa
ngõ phía Tây Nam của huyện Cát
Tiên, liền kề sông Đồng Nai và có
vị trí giao thương thuận lợi. Trong
kháng chiến chống giặc ngoại xâm,
nơi đây trở thành một phần của căn
cứ cách mạng, cơ quan của Khu ủy
khu VI (trên địa bàn xã Phước Cát
1 và xã Đức Phổ). Kể từ khi thành
lập đến nay, phát huy truyền thống
cách mạng, cùng với tinh thần lao
động sản xuất hăng say của những
cư dân bản địa và người dân nơi
khác di cư đến đây lập nghiệp, xã
Phước Cát 1 từ một vùng đất nghèo
khó đã vươn lên thay đổi từng ngày.
Theo những người dân đã có thời
gian gắn bó lâu dài tại vùng đất này,
Phước Cát 1 ngày nay đã thay đổi
“một trời một vực”. Từ chỗ đường
sá đi lại còn khó khăn, nay đường
nhựa, đường bê tông đã kéo dài đến
tận thôn. Từ chỗ cả xã chưa có nhà
xây và rất hiếm xe đạp thì nay nhà
lầu, xe ô tô đã không còn là điều
xa xỉ đối với nhiều người dân. Điều
này cho thấy sự phát triển đô thị và
việc nâng cao đời sống của người
dân đã được cải thiện rõ nét. Ngay
cả việc trở thành thị trấn cũng là
điều tưởng chừng xa vời nhưng
nay đã trở thành hiện thực. Từ năm
2005, khi xây dựng báo cáo chính
trị Đại hội Đảng bộ xã Phước Cát 1
khóa IV, thì ở phần phương hướng
đã xác định sẽ xây dựng Phước Cát
1 trở thành thị trấn sau này. Sau
đó, nội dung quyết tâm xây dựng
Phước Cát 1 trở thành thị trấn đã
được đưa vào Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ huyện và xã. Sau 30 năm,
từ một xã khó khăn trở thành một
thị trấn là cả một quá trình dài và
tâm lý chung của tất cả người dân
là rất tự hào về điều này.
Mặc dù là xã miền núi nhưng
Phước Cát 1 có địa hình tương đối
bằng phẳng nên thuận lợi cho phát
triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ
tầng giao thông. Chính vì vậy, xã
Phước Cát 1 đã sớm có hệ thống
đường giao thông dọc theo sông
Đồng Nai, là tiền thân của hệ thống
đường tỉnh và đường huyện hiện
nay. Các tuyến đường này đã kết
nối xã với các huyện khác trong
tỉnh và với các tỉnh lân cận. Với lợi
thế về giao thương, xã Phước Cát
1 đã trở thành đầu mối giao dịch
thương mại - dịch vụ, công nghiệp
và nông nghiệp cho 3 xã Phước
Cát 1, Phước Cát 2 và xã Đức Phổ
và là đô thị cửa ngõ nối huyện Cát
Tiên với tỉnh Bình Phước tại xã
Đăng Hà và tỉnh Đồng Nai tại xã
Đắk Lua. Theo đánh giá, Phước
Cát 1 là một trong những đơn vị
cấp xã đóng góp hàng đầu vào thu
ngân sách Nhà nước của huyện nhờ
vào sự phát triển dịch vụ - thương

Tháng 4/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Phước Cát (huyện Cát Tiên) trên
cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Phước Cát 1. Đây được xem là tiền đề quan trọng và là động lực để thị trấn Phước Cát phát triển
toàn diện cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như nâng cao đời sống của người dân trong thời gian tới.

Một góc thị trấn Phước Cát. Ảnh: Đ.A

Cơ sở vật chất trường lớp ở Phước Cát không ngừng được đầu tư trong thời gian gần đây. Ảnh: Đ.A

mại, giao lưu hàng hóa giữa các địa
phương trong và ngoài huyện. Các
chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội
hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch
giao. Tốc độ tăng trưởng giá trị
sản xuất toàn nền kinh tế giai đoạn
2014 - 2016 bình quân là 18,67%.
Kinh tế của xã duy trì tốc độ phát
triển nhanh, cân đối thu chi ngân
sách đảm bảo. Thu nhập bình quân
đầu người tăng nhanh, đạt gần 44
triệu đồng/người vào năm 2017.
Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền
vững, thấp hơn bình quân chung
của huyện. Tỷ lệ lao động phi nông
nghiệp đạt trên 65%. Cơ cấu kinh tế
dịch chuyển tăng dần tỷ trọng giá
trị ngành công nghiệp - xây dựng
và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng giá
trị ngành nông nghiệp. Bà Triệu
Thị Ánh Minh, Bí thư Đảng ủy
xã Phước Cát 1, cho biết: Tháng
11/2016, xã Phước Cát 1 đã được
UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận
đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là
thành tựu cơ bản chứng minh sự
phát triển trên tất cả các lĩnh vực
của xã về kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh. Đặc biệt,
trong lộ trình chung, từ khi xã được

công nhận là đô thị loại V vào năm
2011 đến công nhận xã nông thôn
mới và đến nay trở thành thị trấn,
cho thấy cả một quá trình nỗ lực,
cố gắng của Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân trong toàn xã. Với
tầm của một đô thị như hiện tại
thì chúng tôi đang cố gắng để đảm
bảo phát triển tất cả các tiêu chí,
nhất là phát triển kinh tế - xã hội,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉnh
trang đô thị...”.

Tiền đề phát triển
toàn diện
Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch
UBND huyện Cát Tiên cho biết:
Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội
và quá trình đô thị hóa tại xã Phước
Cát 1 đã và đang đặt ra nhiều vấn
đề mới cần giải quyết như: Quản lý
kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô
thị, kiến trúc, cảnh quan đô thị, sự
gia tăng dân số cơ học, sự chuyển
dịch cơ cấu dân cư, lao động, phòng
chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật
tự công cộng, bảo vệ môi trường...
Bộ máy chính quyền nông thôn
đang bộc lộ nhiều bất cập so với
yêu cầu quản lý và phát triển đô thị.

Chính vì vậy, việc thành lập thị trấn
Phước Cát là cần thiết, tạo tiền đề
pháp lý cho việc thiết lập mô hình
tổ chức bộ máy quản lý đô thị, phù
hợp với yêu cầu phát triển tất yếu
của thực trạng đô thị.
Để được công nhận trở thành thị
trấn, Phước Cát 1 đã có một quá
trình đầu tư và phát triển toàn diện.
Trên cơ sở đó, ngày 12/10/2011,
UBND tỉnh đã chính thức công
nhận xã Phước Cát là đô thị loại V.
Đến năm 2016, HĐND xã Phước
Cát 1 và HĐND huyện Cát Tiên
đã thông qua Đề án thành lập thị
trấn Phước Cát và Đề án này cũng
được HĐND tỉnh Lâm Đồng thông
qua vào tháng 7/2017. Đến ngày
12/4/2018, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội khóa XIV đã ban hành
Nghị quyết số 493 về việc thành lập
thị trấn Phước Cát trên cơ sở toàn
bộ diện tích 16,96 km2 và 7.204
người của xã Phước Cát 1, gồm 10
tổ dân phố. Như vậy, sau khi thành
lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát
Tiên có 2 thị trấn và 9 xã.
Theo ông Bùi Văn Hùng, thị trấn
Phước Cát được thành lập sẽ thu
hút thêm các nhà đầu tư xây dựng

các cơ sở hạ tầng, các công trình
phúc lợi xã hội, thúc đẩy sự phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh, không chỉ riêng thị trấn
Phước Cát mà còn thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của các xã lân
cận. Định hướng cơ cấu phát triển
thị trấn Phước Cát trong những năm
tới là thương mại, dịch vụ, du lịch;
đồng thời, gắn với phát triển kinh tế
đa ngành, đa lĩnh vực. Trên một số
lĩnh vực khác, thị trấn Phước Cát sẽ
tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới
giáo dục, hoàn thiện cơ sở vật chất
của các trường học, đầu tư nâng cấp
mở rộng phòng khám đa khoa khu
vực và trạm y tế thị trấn nhằm bảo
đảm chức năng khám chữa bệnh và
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân,
chủ động phòng chống dịch bệnh
và thực hiện tốt công tác y tế dự
phòng ở địa phương cũng như các
vùng lân cận. Trong công tác chăm
lo đời sống tinh thần cho người dân,
thị trấn tiếp tục đầu tư mở rộng sân
vận động, xây dựng công viên vui
chơi giải trí. Đặc biệt, để thực hiện
các định hướng trên thì việc xây
dựng hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh luôn được chú trọng với
mô hình chính quyền đô thị, đáp ứng
yêu cầu khả năng quản lý, điều hành
của chính quyền giữa đô thị và nông
thôn. “Việc thành lập thị trấn Phước
Cát là cần thiết, tạo tiền đề pháp lý
cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ
máy quản lý đô thị, nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước của chính
quyền cơ sở, phù hợp với quy luật
phát triển; tạo điều kiện khai thác tối
đa các tiềm năng và lợi thế sẵn có,
thu hút đầu tư phát triển; bảo đảm
yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật
tự, an toàn xã hội, đồng thời đáp
ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân
dân và của cấp ủy, chính quyền cơ
sở” - ông Hùng khẳng định.
ĐÔNG ANH

VĂN HÓA - XÃ HỘI

THỨ BA 5 - 6 - 2018

Lâm Hà đi đầu trong xuất khẩu lao động
Xác định công tác xuất khẩu
lao động (XKLĐ) là một trong
những nhiệm vụ quan trọng
để thực hiện chương trình
mục tiêu giải quyết việc làm
và giảm nghèo bền vững,
Lâm Hà đã có nhiều giải pháp
nhằm đẩy mạnh XKLĐ, luôn
là địa phương đi đầu về kết
quả này.

T

rong ngôi nhà mới xây
khang trang, ông Phạm
Văn Thạnh - xã Nam
Ban, Lâm Hà phấn khởi
cho biết, đó là kết quả sau 3 năm
làm việc ở Nhật Bản của hai người
con. Gia đình ông sinh sống dựa
vào mấy sào cà phê, sau khi hai
con - một học xong cao đẳng,
một trung cấp đều không xin được
việc làm, ông quyết định cho cả
hai tham gia XKLĐ tại Nhật. Với
mức thu nhập khá, chỉ sau một
năm làm việc, các con ông đã gửi
tiền về trả xong phần vay chi phí
xuất cảnh cho ngân hàng. Và đến
năm thứ 3, số tiền các con gửi về
đã giúp gia đình ông xây lại căn
nhà mới. “Tham gia XKLĐ vừa
giúp các con tôi có việc làm, vừa
phát triển kinh tế gia đình”, ông
Thạnh chia sẻ.
Nhiều năm liền, Lâm Hà luôn
là địa phương đi đầu về kết quả
XKLĐ. Hầu hết các năm đều vượt
chỉ tiêu kế hoạch đề ra khoảng
150%. Riêng năm 2017 vừa qua,
Lâm Hà đạt 160% kế hoạch tỉnh
giao với 93 lao động xuất cảnh.
Thị trường XKLĐ của Lâm Hà
chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc,
Đài Loan… Đặc biệt, những năm
gần đây, Lâm Hà “trải thảm đỏ”
mời gọi các doanh nghiệp XKLĐ
có sự phối hợp cùng một số cơ sở

Lâm Hà tập trung đào tạo nghề may công nghiệp để tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác XKLĐ. Ảnh: V.H

đào tạo để tổ chức chương trình du
học kết hợp với lao động cho học
sinh, sinh viên.
Theo bà Nguyễn Thị Năm Phó Phòng Lao động - Thương
binh&Xã hội (LĐ-TB&XH)
huyện Lâm Hà, công tác phối hợp
giữa các cơ quan, ban, ngành, các
hội, đoàn thể huyện và UBND các
xã, thị trấn trong tổ chức triển khai
thực hiện tuyên truyền về XKLĐ
là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh
việc đưa lao động đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài. Qua đó, giải
quyết việc làm, tăng thu nhập cho
người lao động, góp phần giảm
nghèo tại địa phương.
Để có được kết quả tốt trong
công tác XKLĐ ở Lâm Hà, phải
kể đến sự vào cuộc nghiêm túc của
chính quyền địa phương. Ngay từ
đầu năm, UBND huyện đã ban
hành kế hoạch triển khai công
tác XKLĐ và phân bổ chỉ tiêu cụ
thể cho các xã, thị trấn với mục
tiêu đẩy mạnh XKLĐ. Đồng thời,
Phòng LĐ-TB&XH tổ chức hội
nghị tư vấn công tác XKLĐ đến

từng xã, thị trấn cũng như trực tiếp
làm việc cùng các công ty XKLĐ,
cung cấp các thông tin, các chính
sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước
và của tỉnh cho người lao động
tham gia XKLĐ. Ngoài ra, hàng
tháng thông báo các thông tin về
thị trường lao động để người dân
trong huyện nắm bắt; đặc biệt
cho các đối tượng thanh niên dân
tộc, thanh niên thuộc hộ nghèo,
bộ đội xuất ngũ và các đối tượng
chính sách khác nhằm tạo việc
làm, tăng thu nhập góp phần làm
giàu nhanh, giảm nghèo bền vững
thông qua XKLĐ. Bên cạnh việc
tư vấn tại các xã, thị trấn, Phòng
LĐ-TB&XH thường xuyên phối
hợp với các doanh nghiệp XKLĐ
tổ chức các phiên giao dịch và
ngày hội việc làm.
Bà Năm cho rằng, tuy đạt kết
quả cao về XKLĐ, nhưng những
thị trường như Malaysia hay Đài
Loan phù hợp với phần đông lao
động, đặc biệt lao động là người
DTTS tại địa phương do chi phí
xuất cảnh thấp, yêu cầu không cao

về trình độ tay nghề, ngoại ngữ
thì lại chưa được người lao động
tham gia nhiều. Một phần do tâm
lý lo ngại, tiền lương thấp... đã ảnh
hưởng lớn đến công tác tư vấn,
tuyên truyền cho người lao động
tại địa phương. Ngược lại, đối với
các thị trường có thu nhập cao và
ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc
thì đòi hỏi khắt khe về trình độ
cũng như chi phí nên một số lao
động không đủ điều kiện tham gia
XKLĐ. Đây cũng là nguyên nhân
khiến công tác XKLĐ của Lâm
Hà vẫn gặp khó khăn. “Do vậy,
Phòng LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục
tăng cường công tác tuyên truyền,
cung cấp thông tin cho người lao
động; đồng thời, phối hợp cùng
Trung tâm nghề nghiệp của huyện
làm tốt công tác tạo nguồn nhân
lực phục vụ công tác XKLĐ, trong
đó tập trung đào tạo các nghề như
may công nghiệp, cơ khí, hàn...
nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
Hàn Quốc, Nhật Bản”, bà Năm
cho biết thêm.
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Triển lãm “Tranh - tre - nứa
- lá” trong đời sống của
đồng bào bản địa Lâm Đồng
Triển lãm giới thiệu trên 120 hiện
vật là dụng cụ lao động sản xuất,
nhạc cụ, vật dụng sinh hoạt đời
thường thân thuộc của đồng bào
được làm từ các chất liệu tre, nứa,
lá, cói, gỗ. Đó là những hiện vật đơn
sơ, giản dị gắn với từng công dụng
như: quả bầu khô đựng cháo; túi cói
đựng cơm; các loại gùi; nơm, giỏ,
đó, chúm dùng để bắt cá; chụp để
bắt mối; bu nhốt gà, chó; thúng, rổ,
rá dùng để đựng; dần, sàng, mẹt, cối,
chày phục vụ cho việc giã gạo; ống
thổi lò rèn; chiếu cói; các loại dao
phát, dao tỉa hạt, dao săn thú có cán
làm bằng lồ ô, tre, nứa... Mỗi vật
dụng được tạo tác tỉ mỉ, khéo léo,
không theo một khuôn mẫu nào, đạt
đến độ tinh xảo như một tác phẩm
nghệ thuật, không chỉ mang giá trị về
mặt công dụng, độ bền chắc, mà còn
có giá trị về thẩm mỹ. Nhiều hiện
vật đã in dấu ấn thời gian có tuổi trên
100 năm.
Triển lãm tổ chức tại Bảo tàng
Lâm Đồng. Không gian trưng bày
đặc biệt hấp dẫn, vật thì treo lơ
lửng, vật gắn trên tường, có hiện
vật đi thành từng cụm, từng chùm
mang vẻ độc đáo của nghệ thuật
sắp đặt. Bên cạnh đó, hơn 30 hình
ảnh đi kèm với các hiện vật là minh
họa sống động về công dụng của
hiện vật được cộng đồng dân tộc sử
dụng trong các hoạt động đời sống
hàng ngày.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng
6/2018. 
QUỲNH UYỂN

Sinh viên Trường CĐ
Công nghệ và Kinh tế
Bảo Lộc hiến 65 đơn vị
máu cứu người

VIỆT HÙNG

Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức dã ngoại tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Tặng cờ lưu niệm cho các cơ quan Đảng ủy Lâm Đồng tham gia giao lưu dã ngoại
ngày 2/6 tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (huyện Lạc Dương).

Tại Vườn Quốc gia (VQG)
Bidoup - Núi Bà (huyện Lạc
Dương), đã diễn ra các hoạt động
giao lưu, dã ngoại của cán bộ,
công chức, viên chức thuộc 9
đơn vị trong Khối thi đua các cơ
quan Đảng.
Tham dự hoạt động này có đại
diện lãnh đạo của 9 đơn vị và
hơn 120 công chức, viên chức
trong Khối.
Trong thời gian 1 ngày, cán bộ,
công chức, viên chức của các cơ
quan trong Khối được tham quan,
dã ngoại tìm hiểu về VQG Bidoup Núi Bà và tham gia các trò chơi vận

động như: nhảy bao bố, leo núi...
Việc tổ chức sinh hoạt giao lưu,
dã ngoại cho cán bộ, công chức,
viên chức của các cơ quan trong
Khối thi đua nhằm thắt chặt tình
đoàn kết, tạo cơ hội giao lưu, chia
sẻ kinh nghiệm công tác; từ đó
tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhau
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính
trị của đơn vị trong Khối.
Hoạt động giao lưu, dã ngoại lần
này do Báo Lâm Đồng và Ban Tổ
chức Tỉnh ủy Lâm Đồng (là 2 đơn
vị đảm nhận Khối trưởng và Khối
phó Khối thi đua) đăng cai tổ chức.

chủ bản thân, tính tự lập, cách ứng
xử, phát triển tư duy; huấn luyện
nghiệp vụ với nhiều nội dung
như: điều lệnh đội hình đội ngũ,
các thế võ tổng hợp của công an,
kỹ thuật băng bó cấp cứu, tăng
gia sản xuất. Đồng thời, lớp học
còn có các hoạt động bổ trợ khác
như: sinh hoạt chuyên đề gắn kết

tình cảm giữa các con với cha mẹ,
dân vũ, trò chơi dân gian, giao lưu
văn nghệ, thể thao, khám phá cá
tính, niềm đam mê của bản thân,
viết nhật ký, viết thư gửi người
thân; tham quan Viện sinh học
Tây Nguyên, Nhà lao thiếu nhi
Đà Lạt,...

C. THÀNH - N. NGÀ

147 em thiếu nhi học làm chiến sĩ công an
Chương trình do Tỉnh Đoàn
phối hợp với Công an tỉnh tổ chức,
nhằm tăng cường giáo dục về lịch
sử, truyền thống của lực lượng
Công an nhân dân Việt Nam; nâng
cao ý thức tự lập, kỷ luật, rèn luyện
kỹ năng sống, trải nghiệm quân
ngũ cho các em thiếu nhi.
Tham gia chương trình, 147

chiến sĩ nhỏ là các em học sinh
từ 9 - 12 tuổi sẽ được trang bị
những kiến thức về lịch sử, truyền
thống của Đảng và lực lượng công
an nhân dân; phổ biến, giáo dục
Luật Giao thông đường bộ, Luật
Phòng cháy chữa cháy, công tác
đấu tranh phòng chống tội phạm.
Cùng đó là các kỹ năng sống, làm

VIỆT QUỲNH

Sinh viên Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế
Bảo Lộc tham gia hiến máu tình nguyện.

Khoa Huyết học (Bệnh viện II
Lâm Đồng) vừa phối hợp với Đoàn
Thanh niên Trường Cao đẳng (CĐ)
Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc tổ
chức hiến máu tình nguyện cứu
người. Đông đảo cán bộ, giảng viên
và sinh viên Trường CĐ Công nghệ
và Kinh tế Bảo Lộc đến đăng ký
tham gia hiến máu.
Sau khi khám sàng lọc, ban tổ
chức đã thu được 65 đơn vị máu.
Tất cả số máu thu được sẽ chuyển
về Bệnh viện II Lâm Đồng để phục
vụ công tác chữa bệnh, cứu người.
Được biết, hàng năm Trường CĐ
Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đều
phối hợp với Bệnh viện II Lâm Đồng
tổ chức ít nhất 1 đợt hiến máu tình
nguyện.
KHÁNH PHÚC
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Xử lý 54 xe ô tô
chở quá tải trọng
Tin từ UBND thành phố Đà Lạt cho
biết, từ 1/12/2016 đến nay, thông qua
công tác tuần tra kiểm soát, Công an
thành phố Đà Lạt đã phát hiện và tiến
hành lập biên bản xử lý đối với 2.084
trường hợp xe ô tô tải vi phạm, trong
đó có 54 trường hợp vi phạm chở quá
tải trọng. Công an thành phố đã đề
xuất, ra quyết định xử phạt trên 837
triệu đồng và tước Giấy phép lái xe
47 trường hợp; đồng thời, yêu cầu hạ
tải đối với 54 trường hợp với 572 tấn
hàng hóa...
Bên cạnh đó, Công an thành phố
Đà Lạt đã phối hợp với Sở Giao
thông Vận tải lập Đoàn kiểm tra hoạt
động sản xuất, kinh doanh tại 2 mỏ
đá của Công ty TNHH Thắng Đạt và
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật
liệu xây dựng Lâm Đồng (tại đường
Nguyễn Đình Quân, Phường 5, TP
Đà Lạt) và đã phát hiện 5 lần xuất
kho, sắp xếp hàng hóa quá tải trọng.
Đoàn đã lập biên bản xử phạt 2 đơn
vị 20 triệu đồng và yêu cầu cam kết
không tái phạm.
Ngoài ra, Công an thành phố đã tiến
hành mời 45 chủ doanh nghiệp tham
gia hoạt động kinh doanh vận tải hàng
hóa trên địa bàn để tuyên truyền các
quy định của pháp luật về hoạt động
kinh doanh vận tải hàng hóa và yêu
cầu các chủ doanh nghiệp ký cam kết
thực hiện nghiêm các quy định của
pháp luật.
TỨ KIÊN

Kiểm tra nhà cho thuê,
thu nhiều hung khí
nguy hiểm
Vừa qua, từ nghi vấn tàng trữ
hung khí nguy hiểm trái phép, Đội
Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt
đã phối hợp cùng Công an Phường
4 kiểm tra ngôi nhà số 50/2, Đồng
Tâm, Phường 4.
Tại thời điểm kiểm tra, ngoài
Lương Ngọc Vĩnh Hoàng (SN
1998), hộ khẩu tại Tổ 3, thị trấn
Đinh Văn, huyện Lâm Hà - người
đứng ra thuê ngôi nhà trên, trong
nhà còn có Trần Quang Hiệp (SN
1998) trú tại thôn Tân Lập, xã Đan
Phượng, huyện Lâm Hà và Ư.A.M.
là người yêu của Hiệp.
Qua đó, lực lượng Công an thu
được 2 tuýp sắt, 3 rựa phát, 2 đao, 1
rìu và 7 cây sắt có gắn các mũi dao
nhọn ở đầu. Hoàng thừa nhận số
hung khí trên là của mình.
Hoàng khai, lên Đà Lạt thuê
ngôi nhà này từ cuối tháng 4/2018
để tìm việc làm. Về số hung khí
trên, Hoàng cho biết, ngoài việc
mua về để trưng cho đẹp còn có
mục đích khác là để phòng thân,
đề phòng có người khác gây sự sẽ
lấy ra dùng.
Được bết, Hiệp là đối tượng đang
có quyết định truy nã của Công an
huyện Lâm Hà về hành vi cố ý gây
thương tích từ 4 năm trước.
Ngay sau đó, Công an TP Đà Lạt
đã bàn giao đối tượng Hiệp cho
Công an huyện Lâm Hà để xử lý,
tạm giữ Hoàng để làm rõ hành vi
tàng trữ hung khí nguy hiểm.

ĐỨC HUY

Thuốc bảo vệ thực vật và giải pháp
bảo đảm môi trường

T

hành phần hoạt chất của
thuốc BVTV bao gồm
thuốc hóa học (vô cơ,
hữu cơ) và thuốc sinh
học nên vấn đề đặt ra là quản lý,
sử dụng và thải bỏ đúng quy định.
Mặt khác, do tích lũy trong môi
trường, gây độc cho môi trường
đất, nước, không khí, mất cân
bằng sinh thái.
Thực tế cho thấy, sau khi sử
dụng, bao gói thuốc BVTV được
xử lý bằng một số phương pháp
không đúng như: trực tiếp thải
bỏ ra môi trường gây ô nhiễm
môi trường và mất mĩ quan; xử
lý đốt sai quy định, gây tác động
xấu đến môi trường, đặc biệt là
ô nhiễm môi trường không khí;
chôn lấp, gây mất diện tích và
đặc biệt làm thoái hóa đất, ảnh
hưởng nước ngầm. Vì vậy, bao
gói thuốc BVTV cần phải thu
gom và xử lý đúng quy định. Cụ
thể, thu gom về các bể chứa, bể
chứa phải đảm bảo các quy cách
như vị trí đặt, vật liệu và hình
dạng kích thước, 1 bể chứa trên
diện tích 3 ha. Trong trường hợp
cần thiết, có thể xây dựng khu
vực lưu chứa. Việc vận chuyển
từ bể chứa, khu vực lưu chứa đến
nơi xử lý trong vòng 12 tháng.
Vì vậy, trách nhiệm các bên liên
quan bao gồm: người sử dụng
thuốc BVTV; doanh nghiệp đầu
tư trực tiếp sản xuất cây trồng
nông, lâm nghiệp; cơ quan quản
lý nhà nước. Mặt khác, đó còn
là trách nhiệm của nhà sản xuất
thuốc BVTV về triết lý kinh
doanh: uy tín, chất lượng và bền
vững; ủy ban nhân dân cấp xã
quy định về địa điểm đặt bể chứa,
tuyên truyền, vận động trong
nhân dân, tham gia giám sát và
quản lý vận chuyển, xử lý…
Đối với tỉnh Lâm Đồng, theo
số liệu từ Chi cục BVTV, Sở
TN&MT, diện tích đất gieo trồng
cây công nghiệp là 355,1 ngàn ha;
bao gồm cây hàng năm như lúa,
ngô, rau, hoa và cây lâu năm như
cà phê, chè, điều, cây ăn trái…
Diện tích sản xuất theo hướng
nông nghiệp công nghệ cao toàn
tỉnh là 51.799 ha, chiếm 18,6%;
trong đó, rau, hoa, cây đặc sản
22.750 ha; chè 6.335 ha; cà phê
19.884,9 ha; lúa 2.829, 5 ha. Tình
hình kinh doanh thuốc BVTV
hiện trên địa bàn Lâm Đồng có
146 công ty sản xuất, phân phối
(1 công ty sản xuất, 91 công ty
phân phối cấp 1 và 54 công ty qua

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhằm mục đích trừ dịch hại. Tuy nhiên, vì thành phần hoạt chất
còn tồn dư trong bao gói sau sử dụng nên ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Vì vậy, cần
nhận thức đúng, đủ và có những giải pháp đồng bộ để phát huy mặt tích cực và hạn chế tiêu
cực của thuốc BVTV.

Bao gói thuốc BVTV ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước. Ảnh: M.Đ

cấp 2). Địa bàn Lâm Đồng có 921
đại lý kinh doanh thuốc BVTV,
trong đó có 30 đại lý cấp 1; bao
gồm: vùng rau 341 đại lý; vùng
chè, cà phê 367 đại lý; vùng lúa,
cây ăn trái 156 đại lý. Theo đánh
giá của cơ quan chuyên môn,
lượng thuốc BVTV lưu hành
trên tỉnh Lâm Đồng có 997/1.714
hoạt chất và 1.300/4.013 thương
phẩm. Việc sử dụng, trung bình
hàng năm tại Lâm Đồng khoảng
4.200 - 4.600 tấn; trong đó, cây
cà phê 2.100 tấn; cây rau, hoa
1.295 tấn; cây lúa 292 tấn và còn
lại là các cây trồng khác. Lượng
bao gói phát sinh ở Lâm Đồng
theo tính toán của Chi cục Trồng
trọt và BVTV, tỷ lệ bao bì/khối
lượng thuốc BVTV đối với chai
nhựa khoảng 10%, gói và các
loại khác khoảng 5%, trong đó
chai nhựa chiếm 70%, gói và loại
khác chiếm 30%. Theo đó, lượng
bao gói thuốc BVTV thải ra môi
trường hàng năm tại Lâm Đồng
khoảng 357 - 391 tấn/năm.
Tồn tại về sử dụng và thu gom
bao gói thuốc BVTV sau sử dụng
cho thấy các vấn đề: lượng thuốc
BVTV sử dụng lớn, phối trộn
nhiều loại, tăng liều lượng, sử
dụng chưa đúng các quy định và
không quan tâm đến độ độc của
thuốc. Mặt khác, thường đổ hết

thuốc vào bình phun, không hoặc
lấy nước tráng bao bì chỉ 1 lần.

Có khoảng 90-95% được
bỏ ngay ngoài đồng ruộng
(thường gần nơi lấy nước
để pha); có khoảng 5-10%
được thu gom để đốt, chôn
lấp hoặc đưa vào khu
đựng rác.
Tác động tiêu cực của thuốc
BVTV bao gồm gây trực tiếp
hoặc gián tiếp cho người. Mặt
khác, thuốc BVTV mang tính
độc, có khả năng vận chuyển, tồn
dư nên ảnh hưởng rất lớn đến môi
trường sống và hệ sinh thái. Khi
phun thuốc cho cây trồng có tới
50% số thuốc bị rơi xuống đất,
chưa kể biện pháp rải hoặc tưới
thuốc trực tiếp vào đất. Ước tính
có tới 90% thuốc sử dụng không
tham gia diệt sâu bệnh mà là gây
ô nhiễm độc cho đất, nước, không
khí và nông sản. Ở trong đất,
thuốc BVTV được keo đất và chất
hữu cơ giữ lại, sau đó sẽ phân tán
và biến đổi theo nhiều con đường
khác nhau. Ảnh hưởng bao gói
thuốc BVTV sau sử dụng gây ô
nhiễm vì thuốc còn bám dính lại
trên vỏ bao; cùng đó là gây ảnh

hưởng đến sức khỏe con người
do bị xây xát, thương tích khi tiếp
xúc bao gói, đặc biệt là các dạng
chai thủy tinh…
Vì vậy, cảnh báo nguy cơ vứt
bao gói thuốc BVTV là ở chỗ hiện
thuốc còn trong bao gói từ 1-7%
(trung bình 5% với bao gói nhỏ và
2% bao gói lớn). Nguy cơ từ chôn
lấp bao gói ở chỗ chôn lấp đơn
giản, không đáp ứng yêu cầu an
toàn dẫn đến rửa trôi, thấm sâu và
ô nhiễm hệ sinh thái lâu dài. Đặc
biệt nguy hiểm khi chôn lấp ở trên
cao, đầu nguồn nước… Nguy cơ
đốt bao gói là phần lớn đốt không
an toàn với chất thải rắn chứa
Clo (rất nhiều thuốc BVTV, kể
cả thuốc ít độc), sẽ phát thải chất
Dioxins và Furans.
Để thực sự phát huy tính tích
cực của thuốc BVTV và hạn chế
tiêu cực từ thuốc BVTV, nhiều
giải pháp đồng bộ cần thực hiện.
Ngoài những nội dung như đã nêu
trên, đó còn là công tác thu gom
bao gói thuốc BVTV cần thực
hiện các nội dung như: làm sạch
bao gói sau sử dụng (bằng 3 lần
và 4 bước); thu gom vào bể chứa
đúng các quy trình và yêu cầu kỹ
thuật; nâng cao trách nhiệm của
các cơ quan, đơn vị liên quan như
đã nêu ở phần đầu bài viết.
ĐẠO PHAN

Cấp đất xây dựng Trung tâm cứu hộ Linh trưởng tại xã Đạ Kho, Đạ Tẻh
Theo đề xuất của Vườn Quốc
gia Cát Tiên (Vườn), UBND tỉnh
Lâm Đồng đã chấp thuận tiếp tục
giao cho Vườn này 56,81 ha đất
tại khu vực đảo Tiên, xã Đạ Kho,
huyện Đạ Tẻh để xây dựng Dự
án cứu hộ các loài Linh trưởng.
Trong đó, chủ yếu là đất rừng để
quan lý và bảo vệ (55,5 ha), còn
lại là đất xây dựng cơ sở hạ tầng.

Yêu cầu Vườn sử dụng đúng về
mục đích, diện tích, ranh giới;
tuân theo những quy định về bảo
vệ môi trường, không làm tổn hại
đến lợi ích chính đáng của người
sử dụng đất xung quanh… Ban
quản lý Vườn cho biết, hiện tại
Vườn có 113 loài thú, thuộc 38 họ
và 12 bộ; trong đó, có tới 43 loài
đang bị đe dọa tuyệt chủng trong

nước và trên toàn cầu với 38 loài
có tên Sách Đỏ Việt Nam (2007);
đặc biệt, loài Voọc Chà vá chân
đen là loài đặc hữu Việt Nam.
Trung tâm này đã được thành
lập từ nhiều năm nay, chuyên
cứu hộ, phục hồi và tạo điều kiện
để các loài Linh truởng gặp nguy
hiểm được tìm thấy tại các vùng
lân cận tái hòa nhập lại cuộc

sống hoang dã. Các loài Vượn
má vàng, Voọc Chà vá chân đen,
Khỉ châu Á, Culi đang bị buôn
bán trái phép. Được biết, đảo
Tiên nằm về phía thượng nguồn,
cách trụ sở Vườn khoảng 5 phút
đi thuyền. Hiện đang được Vườn
tổ chức tour khám phá về loài
Linh trưởng đối với khách lưu
trú tại Vườn.
MINH ĐẠO

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Cà phê Pacamara - chuyện kể từ Đà Lạt
Thông điệp từ giọt cà phê
màu cánh gián
Một ngày cuối tháng 5/2018, phóng viên
liên lạc và được trò chuyện với chủ nhân
khu vườn trồng giống cà phê Pacamara, anh
Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1962) tại nhà
riêng trên đường Lê Hồng Phong, Đà Lạt.
Lúc này vào đầu giờ buổi sáng, nhà riêng
cũng đồng thời là Câu lạc bộ cà phê của anh
Sơn sáng lập và duy trì hoạt động nên đã có
nhiều thành viên cùng pha chế, thưởng thức
và trao đổi kỹ thuật sản xuất giống cà phê
Pacamara nói riêng, cà phê Arabica đặc hữu
của Đà Lạt nói chung. Ngồi đối diện trên
một băng ghế dài của Câu lạc bộ, trên bàn
đặt mấy cuốn sách tiếng Anh hướng dẫn quy
trình canh tác cà phê đặc sản trên thế giới,
chủ nhân Sơn nói: “Hàng ngày đều có khách
khắp nơi đến Câu lạc bộ dùng cà phê miễn
phí, bàn luận, truyền đạt kiến thức trước khi
đi vườn thực hành chăm sóc một giống gốc
cà phê Arabica trồng thuần duy nhất trên độ
cao từ 1.500 m trở lên…”.
Vừa nói, chủ nhân Sơn trực tiếp pha chế
ly cà phê mời tôi cảm nhận. Đây là khu vực
“bếp núc” kế bên bộ bàn ghế dài để các thành
viên quây quần sinh hoạt Câu lạc bộ, bố trí
những chiếc máy rang, xay cà phê nhỏ gọn,
nhưng quy trình pha chế khá cầu kỳ và chi
tiết. Theo đó, cà phê Arabica nguyên vẹn
từng hạt nhân vừa rang xong, múc ra từng
muỗng xay thành bột mịn, cân định lượng
trước khi đổ trên tờ giấy hình chiếc phễu,
bên dưới là chiếc ly thủy tinh. Dùng thiết bị
đo đủ nhiệt độ nước sôi. Vài phút sau, những
giọt cà phê màu cánh gián cuối cùng đã rơi
hết xuống một phần đáy ly. Cầm chiếc ly
nhâm nhi từng ngụm nước cà phê nguyên
chất (không hòa tan đường hoặc sữa), một làn
hơi lan tỏa lên mùi hương và vị rất lạ - chua
thanh, dịu ngọt, béo thơm hòa quyện, đọng
lại khá lâu nơi đầu lưỡi…
“Cà phê Typica hơn 30 năm tuổi, thuộc một
chi của giống cà phê Arabica Đà Lạt đó. Để
có chất vị tròn đầy phải pha chế đúng tỷ lệ cà
phê bột với nước sôi từ 1/12 đến 1/18; nhiệt độ
90 - 92 độ…”, anh Sơn cho biết. Theo đó, giá
bán cà phê bột Tybica trong thời điểm tháng
5/2018 trung bình 600.000 đồng/kg. Mật độ
trồng cà phê Tybica tại vườn cà phê anh Sơn
khoảng 3.500 cây/ha, thấp hơn 1.500 cây/ha
so với mật độ trồng thông thường hiện nay.
Trồng theo quy chuẩn hữu cơ, mỗi cây cà phê
Tybica Đà Lạt, anh Sơn chỉ thu về 1 kg trái
tươi, chế biến còn 100 gam bột thành phẩm.
Cà phê năng suất thấp,
chất lượng đặc biệt
Cũng theo tiết lộ của anh Sơn, hiện nay
Trang trại Cà phê Pacamara với diện tích 4
ha của khu vực ngoài bìa rừng thông, giáp
ranh địa phận Phường 4 và xã Tà Nung, Đà
Lạt đang chăm sóc 5.000 cây cà phê Tybica,
trong đó gồm 2.000 cây đã định canh 30
năm trước đó và 2.000 cây mới nhân giống
từ 10 năm trở lại đây. Còn lại, anh Sơn thâm
canh 5.000 cây cà phê Bourbon, 2.000 cây
cà phê Caturra, Caturai và đặc biệt là 3.000
cây cà phê Pacamara. Cộng lại tất cả gồm
15.000 cây cà phê ở đây đều thuộc giống
gốc cà phê Arabica, trong đó quý hiếm nhất
trên thế giới là giống cà phê Pacamara với
chất lượng chua thanh, ngọt thơm tự nhiên
của các vị trái cây như cherry, táo, cam,
mật ong…
Chủ nhân Sơn dẫn phóng viên rời Câu
lạc bộ trên đường Lê Hồng Phong, Đà Lạt
đi thêm khoảng 5 cây số nữa đã chạm bước
vào Trang trại Cà phê Pacamara với 4 ha
ngoài bìa rừng thông nêu trên. Đây là một
không gian sinh thái gần như hoang dại
của các loài thực vật sinh trưởng bên canh
15.000 cây cà phê Arabica đặc sản trên độ
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Bất ngờ được phát hiện bên ngoài bìa rừng thông Đà Lạt, giống cà phê Pacamara
quý hiếm có nguồn gốc từ nước El Salvador (Trung Mỹ) đã và đang trở thành “lực
hấp dẫn” của những tình nguyện viên, chuyên gia, nghiên cứu sinh và khách du
lịch trong và ngoài nước tìm đến khám phá, tiếp cận những kỹ thuật chăm sóc, thu
hoạch và chế biến khá đặc biệt. Phóng viên đã tìm đến nơi và ghi nhận kết quả “di
thực” cà phê Pacamara từ 13 năm về trước…

Chủ nhân Nguyễn Văn Sơn (thứ hai từ trái sang) hướng dẫn các tình nguyện viên trải nghiệm
pha chế cà phê Tybica tại Đà Lạt. Ảnh: V.V

cao hơn 1.400 m trở lên của cao nguyên
Đà Lạt. Bước theo những luống đất bậc
thang vắt ngang sườn đồi trang trại, anh
Sơn mô tả cho tôi nhận dạng hình thái từng
hàng cây cà phê quý hiếm. Đó là giống cà
phê Pacamara có phiến lá màu xanh đậm
và to như bàn tay xòe, trái căng tròn gần
bằng đầu ngón tay cái, so sánh kích thước
lớn hơn các loại trái cà phê khác, đầu trái
gắn lên một cuống núm nhọn. Tiếp theo
các giống cà phê Tybica, Caturra, Catuai,
Bourbon dáng lá thưa và nhỏ dẹt. Riêng
hình dáng của trái cà phê Bourbon khi chín
có thể chuyển thành màu đỏ, vàng hoặc
cam; hạt nhân cà phê Tybica hình bầu dục;
còn cây cà phê Caturai và Caturra đều có
kích thước là giống cà phê thấp lùn nhất
trong các dòng cà phê Arabica…
“Đó là chưa kể trang trại đã chặt bỏ
khoảng 7.000 cây cà phê Catimor vì chất
lượng không đạt tiêu chí cà phê đặc sản
trên độ cao hơn 1.400 m của Đà Lạt so
với mặt biển. Bởi theo tài liệu của Hiệp
hội Cà phê đặc sản Hoa Kỳ (SCAA) thì
nguồn gốc giống cà phê Catimor được lai
tạo từ giống cà phê Robusta với một chi
nhỏ của giống cà phê Arabica, nên chỉ phù
hợp sinh trưởng ở vùng độ cao từ 1.000 m
trở xuống so với mặt biển…”, chủ nhân
Sơn phân tích.
Đối với chủ nhân Nguyễn Văn Sơn xây
dựng trang trại hiện có 15.000 cây cà phê
đặc sản của Đà Lạt nói riêng, của thế giới
nói chung là xuất phát bởi cơ duyên tình
cờ. Khởi sự từ năm 2005, anh Sơn lặn lội
qua một vườn ươm của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tại tỉnh Đắk Lắk mua
về 15.000 cây giống cà phê Arabica thâm
canh chuyển đổi trên khu vườn 4 ha của
mình ờ ngoài bìa rừng thông Phường 5, Đà
Lạt. Chăm sóc đến niên vụ 2010 - 2011, anh
Sơn thu hoạch nhiều sản phẩm hạt nhân cà
phê lạ mắt nên “thử vận” tham gia một hội
chợ triển lãm tại thành phố Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk. Không ngờ chuyên gia cà phê
đến từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã phát
hiện những hạt nhân cà phê lạ mắt này, sau
đó mấy ngày, họ đến trang trại anh Sơn xác
định đây là các giống gốc cà phê Arabica
đặc sản trên thế giới, trong đó giống nhánh
Pacamara có nguy cơ tuyệt chủng; bên cạnh
các giống nhánh cà phê khác như Bourbon,

Kêu gọi đầu tư mới
khu dân cư đồi An Tôn
Dự án quy hoạch chi tiết khu dân
cư đồi An Tôn, Phường 5, Đà Lạt
được UBND tỉnh Lâm Đồng phê
duyệt vào năm 1999 và điều chỉnh
đến năm 2012 với quy mô hơn
110.620 m2 gồm 124 lô đất liên kế
sân vườn, 154 lô đất biệt lập, đất
công cộng, đất xây dựng chung cư và
hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Theo UBND thành phố Đà Lạt, từ
năm 2005 đến nay, Công ty Cổ phần
Địa ốc Đà Lạt (trước đây là Công ty
Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm
Đồng) thường xuyên gặp nhiều khó
khăn, vướng mắc về bồi thường giải
phóng mặt bằng, thiếu nguồn vốn,
vướng quy hoạch đường vành đai
thành phố (đường tránh Quốc lộ 20
mới)… nên chưa đầu tư dự án theo
chủ trương thỏa thuận của UBND tỉnh
Lâm Đồng. Hệ quả khu quy hoạch
dân cư đồi An Tôn hiện bị lấn chiếm
một số diện tích, diễn ra tình trạng đổ
rác bừa bãi, ảnh hưởng vệ sinh môi
trường xung quanh; trong khi đó vẫn
chưa tìm quỹ đất tái định cư cho số hộ
giải tỏa, đền bù.
Bởi vậy, UBND thành phố Đà Lạt
vừa đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng thu
hồi thỏa thuận đầu tư với Công ty Cổ
phần Địa ốc Đà Lạt, thay vào đó kêu
gọi nhà đầu tư mới có năng lực để sớm
triển khai hiệu quả dự án khu quy hoạch
dân cư đồi An Tôn nêu trên.
VŨ VĂN

Điều chỉnh hệ số đất Đà Lạt
lên đến 5 lần

Chủ trang trại Nguyễn Văn Sơn bên hàng cà phê
Pacamara quý hiếm ở ngoài bìa rừng Phường 5,
Đà Lạt. Ảnh: V.V

Tybica, Caturra, Catuai với hương vị đặc
trưng hấp thu thổ nhưỡng, khí hậu từ độ cao
1.400 m trở lên...
Đầu năm 2012, chủ nhân Nguyễn Văn
Sơn gửi 2 mẫu cà phê Pacamara và Arabica
blend (gồm các giống Bourbon, Tybica,
Caturra, Catuai), mỗi mẫu 600 gam hạt nhân
qua Hiệp hội cà phê đặc sản Hoa Kỳ kiểm
định chất lượng. Kết quả trong thang 100
điểm thì cà phê Arabica Blend đạt 80 điểm,
cà phê Pacamara đạt hơn 90 điểm - vượt
tiêu chuẩn công nhận cà phê của Trang trại
Sơn Pacamara Đà Lạt thuộc cà phê đặc sản
thế giới…
Tiếp tục tuân thủ quy trình sản xuất cà
phê đặc sản thế giới, niên vụ 2017 - 2018
vừa qua, Trang trại Sơn Pacamara Đà Lạt
thu hoạch khoảng 3 tấn hạt nhân/4 ha, trị
giá 1,2 tỷ đồng, trừ mọi chi phí (chăm sóc
hữu cơ, thu hái bằng tay lựa chọn từng trái,
phân loại hạt nhân chế biến…), còn lại thực
lãi khoảng 400 triệu đồng. “Dẫu chưa đạt
mức gia tăng giá trị vượt trội, nhưng lợi
nhuận cà phê đặc sản hữu cơ Đà Lạt vẫn
cao hơn gần gấp đôi so với biện pháp canh
tác cà phê thông thường trên cùng khu vực
đất. Và điều đặc biệt hơn, trang trại đã bảo
tồn và từng bước nhân rộng nguồn gien cà
phê Pacamara quý hiếm, đồng thời tích cực
trao đổi kinh nghiệm và mục đích canh tác
hữu cơ thân thiện môi trường đối với nông
dân Đà Lạt…”, chủ nhân Nguyễn Văn Sơn
chia sẻ.
Ghi chép: VĂN VIỆT

Theo Bảng giá năm 2018 vừa được
UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành, đất ở
đô thị trên 12 phường thuộc thành phố
Đà Lạt được điều chỉnh từ 1,5 - 5 lần.
Theo đó, các đường phố điều chỉnh
hệ số đến 5 lần gồm: Nguyễn Hữu
Cảnh, Ngô Gia Tự, Bế Văn Đàn
(Phường 12, nhân với giá từ 604.000
đồng đến 810.000 đồng/m2); Công
Chúa Ngọc Hân, Thánh Mẫu, Cao
Thắng, Bạch Đằng, Đa Phú, Đinh
Công Tráng, Hẻm Tây Thuận (Phường
7, nhân với giá từ 424.000 đồng đến
819.000 đồng/m2);
Tiếp theo các đường phố cũng
điều chỉnh hệ số 5 lần là: Khu Quy
hoạch Bạch Đằng - Ngô Quyền, Tô
Vĩnh Diện, Yết Kiêu, Thi Sách, Lê
Thánh Tôn (Phường 6, nhân với giá
từ 1.058.000 đồng đến 2.117.000
đồng/m2); Trần Bình Trọng, Thánh
Tâm, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn
Đình Quân, Nguyễn Khuyến, Ngô
Huy Diễn, Mẫu Tâm, Ma Trang Sơn,
Dã Tượng, Hàn Thuyên, An Tôn
(Phường 5, nhân với giá từ 726.000
đồng đến 1.512.000 đồng/m2); Mạc
Đĩnh Chi, Thiện Mỹ (Phường 4,
nhân với giá từ 1.285.000 đồng đến
3.084.000 đồng/m2).
Riêng ở Phường 1, Đà Lạt với giá
quy định đất ở từ 2.457.000 đồng/m2
(đường Ánh Sáng nhánh trong, nhân hệ
số 3,5) đến 18.144.000 đồng/m2 (Khu
Hòa Bình, nhân số 3,5).
Còn lại hệ số điều chỉnh thấp nhất đất
đô thị Đà Lạt với 1,5 lần ở các đường
Vòng Lâm Viên (Phường 8, giá quy
định phân chia 3 đoạn đường từ 1,2
triệu đồng đến hơn 1,5 triệu đồng/m2);
đường vào Tà Nung (Phường 5, nhân
với giá từ 400.000 đồng đến 776.000
đồng/m2).
VŨ VĂN
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SHANGRI-LA 2018: Mỹ chỉ trích hành động

của Trung Quốc ở Biển Đông
Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 đang
diễn ra tại Singapore, đại diện các quốc gia
đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
đối thoại nhằm giải quyết những thách thức
đang đe dọa tới hòa bình, ổn định và an ninh
khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore,
bao trùm các phát biểu tại 3 phiên toàn thể
cũng như 6 phiên thảo luận, quan chức quốc
phòng của các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Australia, Indonesia… đều bày tỏ sự lo
ngại trước tình trạng leo thang căng thẳng ở
Biển Đông, đồng thời cho rằng tình hình Bán
đảo Triều Tiên tuy đã có những bước tiến triển
tích cực, nhưng cũng vẫn còn cả chặng đường
dài để đi đến mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn
toàn ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Trong bài phát biểu mở màn phiên toàn thể
thứ nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James
Mattis bên cạnh việc tái khẳng định cam kết
của nước này trong việc duy trì vai trò ở Ấn
Độ Dương -Thái Bình Dương, còn lên tiếng
chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Trung
Quốc tại Biển Đông gần đây.
Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh không một
nước nào nên và có thể giữ vai trò “thống trị”
ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nhưng người đứng đầu Lầu Năm góc cũng
thừa nhận vai trò không thể thiếu của Trung
Quốc trong việc duy trì trật tự ở khu vực và
để đi đến mục tiêu này, các bên cần phải ngồi
vào bàn đối thoại một cách cởi mở trên tinh
thần thượng tôn luật pháp quốc tế, đảm bảo
quyền bình đẳng của mỗi quốc gia, bất kể là
nước lớn hay nước nhỏ.
Trong khi đó, người đồng cấp Hàn Quốc
Song Young-moo tại phiên họp toàn thể về
“Giảm leo thang khủng hoảng Triều Tiên”
cho rằng trên cơ sở đối thoại, tình hình Bán
đảo Triều Tiên đã đạt được nhiều bước tiến
nhất định đồng thời bày tỏ lạc quan rằng cuộc
gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới sẽ đạt được

kết quả tốt đẹp.
Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng
cường xúc tiến các kênh kết nối với Triều Tiên
để cùng với cộng đồng quốc tế kiến tạo hòa
bình cho Bán đảo Triều Tiên.
Ông Song Young-moo cũng kêu gọi ủng
hộ đối thoại để giúp Triều Tiên gia nhập cộng
đồng quốc tế và theo ông, rất khó để có thể
đối thoại với Triều Tiên và tạo lập hòa bình
nếu vẫn còn hoài nghi về thiện chí của Bình
Nhưỡng trong tương lai.
Lời kêu gọi này của Bộ trưởng Hàn Quốc
được đưa ra nhằm “giải đáp” những hoài
nghi của người đồng cấp Nhật Bản Itsunori
Onodera về tuyên bố phi hạt nhân hóa của
Triều Tiên.
Theo ông Onodera, cách duy nhất để đem
lại hòa bình là đảm bảo rằng Triều Tiên có
các hành động cụ thể nhằm chấm dứt toàn bộ
chương trình hạt nhân và chương trình phát
triển vũ khí đạn đạo.
Lần đầu tiên đăng đàn tại Đối thoại ShangriLa, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt
Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhận được
sự quan tâm đặc biệt của các diễn giả, đại biểu
cũng như giới báo chí.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh thông
điệp của Việt Nam là độc lập, tự chủ và tăng
cường hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế là
nền tảng của an ninh, hòa bình và phát triển.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định việc
các bên liên quan ngồi lại với nhau, giải quyết
bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình,
thông qua đối thoại; thay vì đối đầu, đe dọa
sử dụng vũ lực hoặc hành động đơn phương
là con đường tốt nhất.
Và điều quan trọng là các quốc gia cần xây
dựng sự tin cậy lẫn nhau thông qua tham vấn,
trao đổi thông tin, tiếp xúc cấp cao và thúc đẩy
hoạt động chung giữa các lực lượng quân đội
và quan trọng nhất là các bên minh bạch hoá
chính sách, thể hiện thiện chí, quyết tâm, thực

THÔNG BÁO

V/v Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai đang thụ lý hồ sơ
xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Tuyết Nhung
thường trú tại Tổ dân phố 8, TT Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
về việc xin cấp giấy chứng nhận QSD đất mang tên hộ bà Nguyễn Thị Phú,
cụ thể như sau:
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung có nhận sang nhượng của hộ bà Nguyễn Thị
Phú theo giấy sang nhượng viết bằng tay ngày 4/9/2007 có chữ ký của bên
chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, giấy chứng nhận QSDĐ số G
890062 vào sổ cấp Giấy chứng nhận số 01183 do UBND huyện Đạ Huoai
cấp ngày 5/9/1996.
Căn cứ vào điều 82 Nghị định số 43/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính
phủ quy định. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai thông báo
tới hộ bà Nguyễn Thị Phú và những người có liên quan với hộ bà Nguyễn Thị
Phú sau khi nhận được thông báo này liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai huyện Đạ Huoai (địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Mađaguôi, huyện
Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) để làm các thủ tục chuyển quyền sử đụng đất theo
quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin nếu hộ bà Nguyễn Thị Phú và các
thành viên trong hộ có liên quan không thực hiện và không có thắc mắc, khiếu
nại, tranh chấp gì liên quan tới lô đất nói trên thuộc giấy chứng nhận QSDĐ số
G 890062 thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai sẽ thiết
lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền lập thủ tục hủy giấy chứng nhận đã cấp cho
hộ bà Nguyễn Thị Phú và cấp GCN cho bà Phạm Thị Tuyết Nhung theo quy
định, mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

hiện đúng các cam kết và nghĩa vụ pháp lý, lời
nói phải đi đôi với việc làm.
Đối với vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngô
Xuân Lịch một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam
kiên định và ủng hộ việc giải quyết tranh chấp
bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp
quốc tế.
Các bên có liên quan cần thể hiện trách nhiệm
trong việc xây dựng một trật tự trên biển, để
Biển Đông thật sự là vùng biển hòa bình, hợp
tác và hữu nghị.
Nhận định về các quan điểm này, giới phân
tích cho rằng vấn đề hiện nay là các quốc gia
cần phải biến lời nói thành hành động, hiện thực
hóa các cam kết để giải quyết xung đột và tranh
chấp; trong đó từng quốc gia phải ứng xử một
cách có tránh nhiệm, thượng tôn luật pháp quốc

tế và vì lợi ích chung của cả khu vực.
Nhìn nhận vai trò của Việt Nam trong tiến
trình này, giáo sư Richard Ravad Heydarian,
chuyên gia phân tích chính trị của Đại học Salle,
Philippines, cho rằng vị thế của Việt Nam đang
ngày càng tăng lên trong ASEAN, cũng như
trong khu vực.
Liên quan đến vấn đề Biển Đông, chuyên gia
này đánh giá cao lập trường tiên quyết của Việt
Nam rằng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên
hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS
1982), những cam kết trong ASEAN, Tuyên
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)
và tới đây là Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
(COC) là nền tảng để quản lý và giải quyết
xung đột trên Biển Đông.
TTXVN

Thảo luận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên là khởi đầu cho hòa bình
Theo hãng Yonhap, lãnh đạo Đảng Dân chủ
cầm quyền Hàn Quốc (DP) Choo Mi-ae ngày
4/6 cho rằng việc hai nước Hàn - Triều và Mỹ
thảo luận nhằm kết thúc cuộc chiến tranh Triều
Tiên 1950-1953 sẽ là điểm khởi đầu để mang
lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.
Sau cuộc gặp một quan chức cấp cao của
Triều Tiên ở Washington hồi tuần trước, Tổng
thống Mỹ Donald Trump đã nêu khả năng thảo
luận về việc chấm dứt chính thức cuộc chiến
tranh này khi ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên
Kim Jong-un vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
Ông Choo Mi-ae nhấn mạnh: “Các cuộc
thảo luận về kết thúc chiến tranh Triều Tiên
sẽ là điểm khởi đầu để thiết lập một cơ chế

hòa bình lâu dài (trên bán đảo). Đảng DP sẽ hỗ
trợ cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thành
công và góp phần thiết lập hòa bình trên bán
đảo thông qua tuyên bố kết thúc chiến tranh
và đạt một hiệp ước hòa bình”.
Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm
27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và
nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất
trí tìm cách tuyên bố chấm dứt chiến tranh
Triều Tiên trong năm nay và hợp tác hướng
tới ký kết một hiệp ước hòa bình.
Hai miền Triều Tiên vẫn còn chiến tranh về
mặt kỹ thuật do chiến tranh Triều Tiên chấm
dứt bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không
phải là một hiệp ước hòa bình.
TTXVN

Trung Quốc cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác cùng ASEAN
Tại buổi họp báo thường kỳ hôm 1/6, người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa
Xuân Oánh cho biết Trung Quốc coi trọng vai
trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN), đánh giá cao quan hệ Trung Quốc
- ASEAN và cam kết cùng ASEAN tiếp tục
tăng cường hợp tác trong 3 lĩnh vực trụ cột là
an ninh chính trị, kinh tế và xã hội.
Theo bà Hoa Xuân Oánh, nhân dịp kỷ niệm
15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
giữa Trung Quốc - ASEAN, Trung Quốc sẽ

cùng ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác
trong 3 lĩnh vực nêu trên, đề ra những đóng
góp mới cho hòa bình và phát triển trong
khu vực.
Ngoài ra, bà Hoa Xuân Oánh cho hay, Trung
Quốc cam kết cùng các bên hữu quan tiếp
tục hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy sớm đạt được
Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
(RCEP), cùng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng
Kinh tế Đông Á.
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THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT
Do sai sót trong quá trình lưu trữ hồ sơ nên Công ty đã để thất lạc bản
gốc của Quyết định số 2721/QĐ - UBND ngày 12/12/2017 của UBND
tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi một phần đất đã cho Công ty TNHH Bất
động sản Di Đức thuê tại xã Tà Năng và Đa Quyn, huyện Đức Trọng.

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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