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HUYỆN ỦY ĐẠ HUOAI SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ

““Đoàn kết, đồng thuận và nhất trí cao” là nền tảng quan trọng
cho sự thành công trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua”
Sáng ngày 5/6, Ban Thường vụ Huyện ủy
Đạ Huoai đã tổ chức hội nghị lần thứ 38 để
chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp lần thứ 20
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa
VIII). Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có
đồng chí Trần Văn Hiệp - UV BTV, Trưởng
ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Duy Hường -

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông
qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả giữa
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ VIII (nhiệm
kỳ 2015-2020). Đồng thời, thảo luận và phân
tích từng nội dung cụ thể, những vấn đề phù hợp
với thực tiễn của địa phương để tiếp tục bổ sung,
điều chỉnh các chỉ tiêu quan trọng, các khâu đột

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình
muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con
người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân
và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là
một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần
chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.

phá, chương trình trọng tâm, công trình trọng
điểm có tính khả thi trong triển khai thực hiện.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh yếu tố “đoàn
kết, đồng thuận và nhất trí cao” trong tập thể
lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ để có một
Đạ Huoai phát triển nhanh,...

(Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢN LOẠI SÁCH “NGƯỜI TỐT
VIỆC TỐT”, 6/1968, T. 12, TR. 550, 551. 554, 557, 558)

XEM TIẾP TRANG 2

Người trồng hoa
vẫn còn gặp nhiều khó khăn

Ông Trần
và thế trận lòng dân
Thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) là
nơi tiếp nhận các luồng di cư của
đồng bào phía Bắc nước ta, họ đã
di cư và cư trú ở miền đất lành này
qua các thời kỳ. Để khẳng định mối
tình anh em keo sơn, gắn bó ruột
thịt giữa các dân tộc, nhiều đảng
viên là người đồng bào dân tộc
thiểu số đã chung sức, đồng lòng
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,
giữ vững an ninh chính trị, chung
sức phát triển kinh tế.
TRANG 2

Ngôi trường yêu thương
TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Thầm lặng
làm sạch môi trường
TRANG 5
Trồng hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Lạc Dương. Ảnh: P.Nhân

TRANG 3

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG

Lễ dựng cây nêu của người K’Ho

Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon
Ngày Môi trường - 5/6, tỉnh Lâm Đồng
chính thức tổ chức Lễ phát động Tháng
Hành động vì môi trường và các hoạt động hưởng
ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 tại huyện
Đức Trọng. Năm nay, với chủ đề “Giải quyết ô
nhiễm nhựa và nilon” (Beat plastic pollution),
nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói
quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa.
TRANG 7

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Khó khăn trong việc thu hồi
5,8 ha đất tại Tu Tra
TRANG 6

TRANG 5
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Đảng ủy Khối Các cơ quan
tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư
chi bộ giỏi năm 2018
Sáng 5/6, Đảng ủy Khối Các cơ
quan tỉnh đã tổ chức Hội thi Bí thư
chi bộ giỏi năm 2018 vòng sơ khảo
Cụm số 1.
Hội thi nhằm mục đích nâng cao
nhận thức và năng lực kiến thức, kinh
nghiệm của đội ngũ bí thư, phó bí
thư chi bộ trong hoạt động thực tiễn.
Hoạt động này cũng tạo điều kiện để
các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ
giao lưu, học hỏi, góp phần nâng cao
chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ,
nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng
xử lý tình huống nhằm hoàn thành
chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng
thời tạo không khí thi đua sôi nổi giữa
các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
trong Khối.
Nội dung thi gồm các vấn đề liên
quan đến chức năng, nhiệm vụ của chi
bộ, bí thư chi bộ, công tác xây dựng
Đảng và tình hình thực tế của từng đơn
vị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4
khóa XII, việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần
thi gồm: Tự giới thiệu và thuyết trình
chủ đề tự chọn, trắc nghiệm các gói 10
câu hỏi và xử lý tình huống.
Vòng sơ khảo Cụm số 1 diễn ra đến
hết ngày 6/6.
Dự kiến vòng sơ khảo Cụm thi số
2 sẽ diễn ra vào ngày 8 - 9/6, vòng sơ
khảo Cụm thi số 3 sẽ diễn ra vào ngày
12 - 13/6. 
N.NGÀ

Huyện ủy Đạ Huoai...
TIẾP TRANG 1

... bền vững và đây cũng là
nền tảng quan trọng cho sự
thành công trong hơn nửa nhiệm
kỳ vừa qua.
Bên cạnh đó, đồng chí đánh
giá cao nội dung dự thảo báo
cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ đã
bám sát vào hướng dẫn của
Tỉnh ủy và Văn kiện Đại hội
Đảng bộ huyện, khái quát một
cách cụ thể, khách quan và toàn
diện việc triển khai các nhóm
nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để
phấn đấu hoàn thành 16 chỉ tiêu
quan trọng, 2 khâu đột phá và 6
chương trình trọng tâm, 6 công
trình trọng điểm. Đồng thời gợi
mở, trao đổi thêm nhiều vấn đề
và yêu cầu phải có các số liệu
cụ thể để minh chứng, so sánh
và phản ánh chính xác hiện
trạng thực tế của địa phương;
những vấn đề liên quan đến các
chủ chương, chính sách của cấp
trên đã triển khai trong nhiệm
kỳ 2015-2020 cũng cần phải
được làm rõ; đánh giá đúng vai
trò lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả
bước đầu thực hiện; có như vậy,
Đảng bộ huyện mới có cái nhìn
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội và công tác
xây dựng Đảng, chính quyền các
cấp để bổ sung cho phù hợp, từ
đó tiếp tục đưa ra các chỉ tiêu
phấn đấu và lộ trình thích hợp
trong triển khai thực hiện.

VƯƠNG TÔN KIÊN

Ông Trần và thế trận lòng dân
Thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng) là nơi tiếp nhận các luồng di cư của đồng bào phía Bắc nước
ta, họ đã di cư và cư trú ở miền đất lành này qua các thời kỳ. Để khẳng định mối tình anh
em keo sơn, gắn bó ruột thịt giữa các dân tộc, nhiều đảng viên là người đồng bào dân tộc
thiểu số (DTTS) đã chung sức, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an
ninh chính trị, chung sức phát triển kinh tế.

T

ổ dân phố 15 (TT. Liên
Nghĩa) có 381 hộ dân,
1.988 nhân khẩu, trong
đó đồng bào DTTS
người Nùng, Tày, Hoa chiếm
phần lớn. Bí thư Chi bộ, ông
Hoàng Văn Trần là người đồng
bào DTTS Nùng, đã 38 năm nay
ông lăn lội với bà con, từ thời
trai trẻ còn công tác Đoàn cơ sở
cho đến khi được vinh quang
đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Năm 1999, ông được kết nạp
vào Đảng Cộng sản Việt Nam,
kể từ đây vai trò đảng viên của
ông được khẳng định, nhất là
trong việc xây dựng một khu dân
cư đoàn kết, hòa thuận, giúp đỡ
lẫn nhau.
Một thời, ông Trần “muối mặt”
mặn chát mồ hôi đi làm công tác
vận động bà con trong khu dân
cư 775 ở TDP mình làm kinh tế.
Bà con người Nùng, Tày, Hoa ở
đây không phải là “siêng ăn nhác
làm” mà do kinh tế thị trường,
nhiều hộ phải lao đao, lận đận
vì các loại rau củ quả, nói chung
như 50 hộ dân ở khu này bảo là
không gặp thời. Thế là ông Trần
đến từng nhà dân, họp TDP, họp
khu dân cư, họp để mà phân tích
vì sao nghèo đói, vì sao họ giàu
mà mình nghèo. Nếu nghèo thì
có phương pháp nào vượt nghèo
không hay cứ để mặc cho số
phận. Ngày nào cũng đi, gặp ai
cũng nói, cuối cùng nhiều hộ
dân nghe theo ông, đoàn kết với
nhau để chia sẻ kinh nghiệm, có
sự liên kết trong sản xuất, vứt bỏ
đi cái thời mạnh ai nấy làm, con
gà chạy sang vườn người khác
bới đất đã xảy ra chuyện.
Đầu tiên, những hộ dân ở khu
dân cư này chấp nhận làm một
công việc không cần đầu tư,
không cần vốn, chỉ cần sức. Bà
con đi rừng, tìm tre nứa chẻ lạt
để bán cho các cơ sở làm rau,
hành, ngò rồi đến việc làm thuê
làm mướn. Ổn định cuộc sống,
bà con khu dân cư 775 lại quay

Ông Trần giúp đỡ những người dân địa phương có công ăn việc làm từ cơ sở
sản xuất bún của mình. Ảnh: Đ.Tú

lại với nghề làm rau, củ, quả của
mình. Đến nay, đa phần bà con
ở đây đã ổn định, nhiều người
thầm cám ơn ông vì những lời
khuyên không tiền bạc mà quá
quý báu, giúp họ tháo gỡ trong
cơn cùng quẫn.
Anh Voòng Minh Tùng, người
đồng bào DTTS Nùng tâm sự:
May mắn thay khu dân cư của
chúng tôi có một đảng viên hết
sức tận tâm với người dân, lúc
chúng tôi khó khăn, ông đến nói
chuyện, bày vẽ từng việc. Lúc
chúng tôi mà gia đình tôi đây
này, thoát được nghèo rồi, muốn
trả ơn ông một chút thôi, vậy là
ông chỉ cười rồi đi thẳng luôn.
Là một đảng viên ở cơ sở, ông
Trần luôn tâm niệm rằng bản
thân mình phải luôn cố gắng
trong mọi công việc để bà con
tin tưởng, làm theo. Phát triển
kinh tế hộ gia đình là điều đầu
tiên ông hướng đến, vì theo ông
giải thích thì đảng viên ở nông
thôn mà không phát triển kinh tế

theo kiểu chăn nuôi, trồng trọt
hay nghề truyền thống thì khó
ăn khó nói với bà con lắm. Nói
là làm, ông tích góp tiền bạc, vay
mượn họ hàng mở một trang trại
nhỏ để chăn nuôi lợn với quy mô
gần 100 con, nhưng rồi thị trấn
Liên Nghĩa hướng đến một nông
thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn
minh, theo chính sách đúng đắn
đó, ông đã hưởng ứng và “đóng
cửa” trang trại của mình vì vấn
đề môi trường, dân sinh. “Thua
keo này, ta bày keo khác”, không
thể để đất nghỉ và sức lực của bản
thân nhàn rỗi, ông mở cơ sở sản
xuất bún, bán cho các nhà hàng
và người dân, đến nay cơ sở của
ông là nơi tạo việc làm cho 6
nhân công nhàn rỗi trên địa bàn,
mỗi tháng thu nhập của họ cũng
chừng 5 triệu đồng.
Không chỉ tích cực trên mặt
trận “dân vận”, phát triển kinh tế
mà nhiều hộ dân trong TDP phải
nể phục ông vì truyền thống hiếu
học của gia đình. Năm người con

của ông đều được học tập đến
nơi đến chốn, ai cũng tốt nghiệp
đại học chính quy, trong đó có
hai người là bác sĩ, một người
đang làm công việc liên quan
đến ngoại thương, một người
là kỹ sư công nghệ thông tin,
riêng cậu con trai tật nguyền do
một căn bệnh quái ác kéo đến
lúc đang còn là học sinh trung
học phổ thông đang ở nhà cùng
ông. Ông luôn động viên con
rằng “tật nguyền nhưng không
phế”, hằng ngày cậu vẫn tích cực
giúp đỡ công việc cho gia đình,
ai đến cũng thấy cảm thương và
nể phục tinh thần vượt khó của
hai cha con.
Công việc thường xuyên của
ông là đi giao bún bằng chiếc xe
máy cũ kỹ. Làn da rám nắng và
mồ hôi nhễ nhại nhưng khi ông
đã bước lên sân khấu văn nghệ thì
“lột xác” hẳn, đến những người
hàng xóm cũng phải trầm trồ.
Công việc vất vả nhưng trong các
ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở
khu dân cư, ông luôn là hạt nhân
nòng cốt trong phong trào văn
hóa văn nghệ, hóa thân vào các
vai diễn, vở kịch hay cầm micro
thể hiện chính các ca khúc của
đồng bào DTTS để góp vui cho
ngày hội. Ông tâm sự: Một thời
làm công tác Đoàn nên tớ cũng có
một tí “máu” văn nghệ văn gừng,
cũng được phết, hát hò thấy khán
giả vỗ tay là vui rồi, mà khán giả
có ai xa lạ đâu, toàn anh em, họ
hàng, làng xóm cả.
Ông Phan Thúc Long, Phó Bí
thư Đảng ủy TT. Liên Nghĩa cho
biết: Có được những kết quả trên
là sự chung sức, đồng lòng và
nghiêm túc thực hiện các các chủ
trương, đường lối, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà
nước. Trong đó, chính yếu là xây
dựng được một khối đại đoàn kết
dân tộc, vì đoàn kết chính là sức
mạnh tạo nên mọi thành quả,
vượt qua mọi thách thức và khó
khăn. Phải khẳng định rằng để
có một thị trấn giàu đẹp, các dân
tộc anh em chung sống thuận hòa
thì vai trò của đảng viên là người
đồng bào DTTS là hạt nhân nòng
cốt “hà hơi tiếp sức” cho cộng
đồng trong mọi nhiệm vụ, trong
đó ông Trần đã tạo được thế trận
lòng dân. 
ĐỨC TÚ

Kịp thời phát hiện, nhân rộng các gương phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực
Đó là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
được đặt ra tại Hội nghị giao
ban công tác Hội Phụ nữ cụm
thi đua số 1 được Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh tổ chức tại huyện
Đức Trọng vào ngày 5/6 với
sự tham gia của 8 đơn vị: TP
Đà Lạt, các huyện: Lạc Dương,
Đơn Dương, Đức Trọng, Đam
Rông, Lâm Hà, Công an tỉnh và
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Tại hội nghị, đã đánh giá kết
quả hoạt động công tác Hội và
phong trào phụ nữ 6 tháng đầu
năm, phương hướng nhiệm vụ

6 tháng cuối năm 2018. Từ đầu
năm 2018 đến nay, Hội Liên
hiệp Phụ nữ cụm thi đua số 1
tỉnh đã triển khai có hiệu quả
các phong trào thi đua; đẩy
mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, tích cực vận
động, hỗ trợ chị em phụ nữ thực
hiện các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, rèn luyện
phẩm chất đạo đức, nâng cao
năng lực mọi mặt. Đồng thời,
tham gia xây dựng, phản biện
xã hội và giám sát thực hiện

luật pháp, chính sách về bình
đẳng giới; phát động và nhân
rộng nhiều mô hình, cách làm
hay, tạo khí thế thi đua sôi nổi
cũng như tương trợ, giúp đỡ
lẫn nhau trong các cấp hội phụ
nữ trong cụm; tích cực vận
động cán bộ, hội viên tham gia
xây dựng nông thôn mới bằng
việc thực hiện cuộc vận động
xây dựng gia đình “5 không, 3
sạch”... Qua các phong trào đã
xuất hiện nhiều gương tập thể,
cá nhân phụ nữ điển hình trên
các lĩnh vực được biểu dương,
khen thưởng.

6 tháng cuối năm, các đơn vị
trong cụm tiếp tục triển khai và
thực hiện đạt và vượt các chỉ
tiêu phong trào thi đua, 2 cuộc
vận động và các nhiệm vụ trọng
tâm của Hội đã đăng ký; tập
trung vận động cán bộ, hội viên
phụ nữ hưởng ứng đóng góp
thực hiện chương trình “Đồng
hành cùng phụ nữ biên cương,
phụ nữ vùng sâu”; duy trì và
nhân rộng mới các mô hình,
cũng như kịp thời phát hiện,
biểu dương các gương điển hình
tiên tiến trên các lĩnh vực…
N.MINH
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Người trồng hoa vẫn còn gặp nhiều khó khăn
Khó khăn chồng chất
khó khăn
Theo quy định, trong hồ sơ
nhập khẩu giống, để một giống
rau, hoa nhập vào Việt Nam là
phải có bảng phân tích nguy cơ
dịch hại của giống rau hoa đó
(viết tắt tiếng Anh là PRA - Pest
Risk Analysis). PRA do nước
xuất khẩu giống thực hiện, là
hồ sơ do 2 Bộ Nông nghiệp của
2 nước xuất khẩu và nhập khẩu
quyết định và thực hiện. Các
doanh nghiệp xuất và nhập khẩu
giống không thể tiếp cận và bị
động chờ đợi. Đây là cái khó của
doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra cho các doanh
nghiệp nhập khẩu giống của
Việt Nam là khi nào chúng ta
có được bảng PRA cho giống
cần nhập khẩu? Các nước xuất
khẩu giống có muốn làm PRA
không? Khi có được PRA rồi
thì những giống rau, hoa đó còn
giữ giá trị kinh tế trong và ngoài
nước không? Có nên mua để sản
xuất nữa không? PRA có phải là
công cụ duy nhất để kiểm soát
dịch hại không? Đó là hàng loạt
những câu hỏi và vấn đề được
đặt ra của các doanh nghiệp,
người trồng hoa ở Đà Lạt và đã
được Hiệp hội Hoa Đà Lạt gửi
đến các vị đại biểu Quốc hội
tại kỳ họp thứ 5 đang diễn ra
tại Hà Nội.
Vấn đề được các doanh
nghiệp, người trồng hoa nêu
lên là hết sức chính đáng, ngoài
ra PRA có thực sự cần thiết áp
dụng đối với những nước có
nền nông nghiệp về giống tiên
tiến, có lịch sử cung cấp giống
cho Việt Nam chưa từng phát
sinh dịch hại nghiêm trọng hay
không. Nếu thực hiện PRA
linh hoạt sẽ đem lại khá nhiều
lợi ích cho ngành rau, hoa của
Việt Nam, giúp giảm tình hình
vi phạm bản quyền giống, giúp
doanh nghiệp chủ động sản xuất
- ông Trương Đức Phú, Phó Chủ
tịch Thường trực Hiệp hội Hoa
Đà Lạt cho biết.
Ngoài ra, theo đại diện Hiệp
hội Hoa Đà Lạt thì các doanh
nghiệp đang gặp khó khăn về
thủ tục nhập khẩu giống do
hàng rào thủ tục hành chính.
Theo quy định, trước khi nhập
khẩu phải xin phép để được cấp
phép “kiểm dịch thực vật” dạng
quata, quản lý cả về số lượng,
chủng loại, xuất xứ hàng hóa
và cả hợp đồng thương mại
của doanh nghiệp. Điều này
là không phù hợp với thông lệ
quốc tế.
Qua tìm hiểu thực tế, được
biết về thủ tục cấp phép kiểm
dịch thực vật nhập khẩu, giống
hoa được chia nhỏ thành từng
nhóm như hạt, củ, hom, ngọn,
cây… có phần gây khó hiểu cho
doanh nghiệp. Ví dụ giống hoa
trạng nguyên nhập khẩu từ Italia
được phép nhập khẩu là cây có
rễ, còn chồi, ngọn thì không
được phép nhập. Hoặc như
giống hoa hồng nhập từ Hà Lan,
cây có rễ thì được phép nhập

Hiện nay, trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) trên cả nước nói chung và
ngành sản xuất rau, hoa của Lâm Đồng nói riêng, 100% giống phải nhập khẩu. Các doanh
nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục nhập khẩu giống mới, là những giống chưa
có tên trong danh sách những vật thể thực vật được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Cùng đó,
là những khó khăn chồng chất khó khăn mà doanh nghiệp, người trồng hoa gặp phải, cần
nhanh chóng được tháo gỡ.
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Nguyên Chủ tịch nước
Trần Đức Lương thăm mô hình
nông nghiệp công nghệ cao
Nguyên Chủ tịch nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Trần Đức Lương vừa có chuyến
thăm Kiến Huy Farm (Đạ Sar, Lạc
Dương), một nông trại sản xuất nông
nghiệp theo mô hình nông nghiệp
công nghệ cao (NNCNC).
Đồng chí đã tham quan trang trại,
thăm hỏi công nhân sản xuất cũng
như thưởng thức một số nông sản
được hái từ chính nông trại. Nguyên
Chủ tịch nước cho biết, đồng chí hết
sức vui mừng khi thấy nông nghiệp
Lâm Đồng phát triển vượt bậc, hình
thành những mô hình sản xuất quy
mô lớn, cung cấp cho thị trường
những nông sản chất lượng cao.
Đồng chí hy vọng Lâm Đồng tiếp tục
thúc đẩy NNCNC phát triển, hiện đại
hóa sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy
nông thôn phát triển.
D.QUỲNH

Di Linh thực hiện được gần
53% kế hoạch thu ngân sách
Trồng hoa công nghệ cao ở Đà Lạt Hasfarm. Ảnh: N.Thu

Quốc hội nên chỉnh sửa các thông tư, nghị định của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), nêu rõ
thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để tránh tình
trạng kéo dài việc cấp PRA. Cần linh hoạt áp dụng PRA
đối với các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến, quản
lý rất tốt nguồn giống và kiểm soát tốt nguy cơ dịch hại
như các nước Hà Lan, Mỹ, Nhật Bản… Với các quốc gia
này nên miễn thủ tục PRA để các doanh nghiệp có cơ
hội phát triển. Nên quản lý giống nhập khẩu một cửa là
Bộ NN-PTNT và cấp một giấy phép duy nhất.
Ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng

còn cành hoa thì không được
phép nhập. Hoặc như hoa cẩm
chướng được phép nhập khẩu
chồi, ngọn từ Kenya nhưng cây
có rễ thì lại không được phép
nhập khẩu. Ngoài ra, khó khăn
chồng lên khó khăn hiện nay, đó
là cùng một đối tượng cây trồng
để nhập khẩu doanh nghiệp phải
xin hai giấy phép qua hai cục đó
là Cục Trồng trọt và Cục Bảo
vệ thực vật. Trên thực tế, có
trường hợp cục này cho phép
nhập nhưng cục khác lại không
cho phép nhập.

Doanh nghiệp khó tiếp
cận nguồn vốn 1.000 tỷ
Tại buổi tiếp xúc cử tri
chuyên đề với Hiệp hội Hoa
Đà Lạt vừa diễn ra tháng 5,
ông Nguyễn Hữu Tâm, đại diện
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm
Đồng cho biết: Hiện tại, việc
cho vay vốn ưu đãi về NNCNC
theo Quyết định 813 còn hạn
chế, do Lâm Đồng mới có một
vùng công nghệ cao và 8 doanh
nghiệp có giấy chứng nhận ứng
dụng CNC. Việc cho vay thế
chấp tài sản hình thành trên
đất như nhà kính, nhà lưới, tài
sản khác… đang khó khăn do
nhà kính, nhà lưới dễ thu hồi,
dễ tháo dỡ… vì thế người sản
xuất phải mua bảo hiểm nhà

kính mới thế chấp được. Mặt
khác, muốn thực hiện Quyết
định 813 về tiếp cận nguồn vốn
vay 1.000 tỷ cho vay NNCNC
thì phải thực hiện theo Quyết
định số 738/QĐ-BNN-KHCN
ngày 14/3/2017 quyết định
tiêu chí xác định chương trình,
dự án nông nghiệp ứng dụng
CNC, nông nghiệp sạch, danh
mục công nghệ cao ứng dụng
trong nông nghiệp nhằm thúc
đẩy sản xuất nông nghiệp ứng
dụng CNC. Đề nghị các cơ
quan Trung ương giao việc cấp
giấy chứng nhận doanh nghiệp
ứng dụng NNCNC cho UBND
tỉnh thực hiện. Từ đó, sẽ giúp
doanh nghiệp được ưu đãi vay
vốn 1.000 tỷ này khi đã được
cấp giấy chứng nhận NNCNC.
Ôn g Ng u y ễ n T ạ o - Ph ó
Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn
Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng
cho biết, cũng kiến nghị Quốc
hội, Chính phủ, các bộ, ngành
Trung ương nên có cơ chế nới
lỏng hơn để doanh nghiệp và
người dân được tiếp cận vốn
vay ưu đãi từ nguồn vốn 1.000
tỷ dành cho sản xuất NNCNC.
Còn ông Võ Ngọc Hiệp Giám đốc Sở Công thương đề
xuất: Đoàn ĐBQH Lâm Đồng
nên đứng ra tổ chức đối thoại
trực tiếp giữa doanh nghiệp và

Cục Bảo vệ Thực vật để hai bên
lắng nghe các khó khăn, vướng
mắc và đưa ra giải pháp. Ông
Hiệp cũng đề nghị cần phải có
một cơ quan của Quốc hội giám
sát việc thực hiện các thông tư,
nghị định của Bộ Nông nghiệp
và các cục liên quan. Vì trong
các thông tư, nghị định, hướng
dẫn chưa quy định cụ thể thời
gian hoàn thành công việc.

Cần bổ sung cơ chế đặc
thù cho phát triển nông
nghiệp công nghệ cao
Thực tế hiện nay, Quyết định
1528 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển thành
phố Đà Lạt thì hầu như chỉ có
lợi cho các doanh nghiệp lớn,
còn các doanh nghiệp nhỏ và
vừa, nông dân thì chưa được
hưởng lợi.
Theo số liệu thống kê, Lâm
Đồng hiện có hơn 40.000 ha
nhà kính thì nông dân chiếm
tới 95%. Trong khi đó, nông
dân lại không thể liên hệ với
đối tác nước ngoài để nhập khẩu
nguyên bộ nhà kính mà phải
thực hiện theo cách nhập rời
từng phần của nhà kính thông
qua các công ty trung gian và
phải mua với giá cao. Thuế
nhập khẩu các mặt hàng vật tư
phục vụ NNCNC cũng rất cao
từ 7 - 17%.
Theo đó, Hiệp hội Hoa Đà
Lạt cũng kiến nghị cần bổ
sung cơ chế đặc thù phát triển
NNCNC theo Quyết định 1528,
đó là cần miễn thuế nhập khẩu
đối với nhà kính, trang thiết
bị nông nghiệp. Nên mở rộng
phạm vi áp dụng Quyết định
1528 là tỉnh Lâm Đồng, trong
đó có một số vùng đặc biệt khó
khăn để Lâm Đồng tiếp tục phát
triển và bứt phá về NNCNC.
NGUYỆT THU

Theo Văn phòng UBND huyện
Di Linh: Trong tháng 5, toàn huyện
đã thu ngân sách được trên 10 tỷ
đồng; nâng tổng thu ngân sách (do
địa phương quản lý) trong 5 tháng
đầu năm 2018 đạt gần 66 tỷ đồng,
đạt gần 53% kế hoạch cả năm, tăng
hơn 10% so cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, thuế và phí thu được trên
40 tỷ đồng, đạt 47,2% kế hoạch;
thu từ đất 22 tỷ đồng, đạt 75% kế
hoạch; thu bằng biện pháp tài chính
3,4 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch cả
năm. Đây là năm huyện Di Linh
có chuyển biến tích cực trong việc
quản lý thu ngân sách địa phương và
đạt kết quả cao hơn cùng kỳ những
năm gần đây.
Để quản lý thu ngân sách địa
phương, ngay từ đầu năm 2018,
Huyện ủy và UBND huyện Di Linh
đã tập trung chỉ đạo; Chi Cục Thuế
và các ngành liên quan cùng các xã,
thị trấn đã tích cực phối hợp trong
việc quản lý các nguồn thu, chống
thất thu, hạn chế nợ phát sinh, tập
trung thu nợ còn tồn đọng và tích
cực tổ chức bán đấu giá, giao quyền
sử dụng đất tại những khu đất đã
quy hoạch.
Cùng với việc tăng cường quản lý
thu ngân sách, huyện Di Linh triển
khai tiết kiệm chi, chống chi tiêu
lãng phí. Năm 2018, huyện phấn
đấu tiết kiệm, giảm 10% chi thường
xuyên (không kể chi lương và các
khoản chi có tính chất lương). UBND
huyện đã ban hành Chương trình
hành động về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2018. Theo đó,
trong năm nay, UBND huyện Di
Linh đã giao và sẽ quy trách nhiệm
cho người đứng đầu các cơ quan, đơn
vị trong việc thực hiện tiết kiệm chi
ngân sách; tăng cường việc kiểm tra,
giám sát trong việc quản lý, sử dụng
ngân sách; hạn chế tối đa chi phí tổ
chức hội họp, đi lại, sử dụng xe ô tô
công; hạn chế việc mua sắm phương
tiện, tài sản, trang thiết bị chưa thực
sự cần thiết; tiết kiệm trong quản lý,
sử dụng điện năng...
X.LONG
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Bảo Lộc sơ kết 2 năm
thực hiện Chỉ thị 05
Sáng 5/6, Thành ủy Bảo Lộc đã
sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05
của Bộ Chính trị.
Theo báo cáo, 2 năm thực hiện
Chỉ thị 05, Bảo Lộc đã tổ chức
được 25 lớp với hơn 3.600 cán bộ,
đảng viên quán triệt, học tập Chỉ
thị 05. Các cấp ủy Đảng đưa việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
thành một nội dung quan trọng
trong chương trình, kế hoạch hành
động thực hiện Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng và nghị quyết
đại hội các cấp, góp phần thúc
đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị
hàng năm. Đặc biệt, gắn kết chặt
chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với
việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII và các nghị quyết
Trung ương khóa XII về xây dựng
Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình
trạng suy thoái về tư tưởng, chính
trị, đạo đức, lối sống. Ban Thường
vụ Thành ủy xác định nội dung
trọng tâm nhằm tạo chuyển biến
rõ nét trong học tập làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Các tổ chức cơ sở đảng
trực thuộc thực hiện nghiêm túc
các quy định, quy chế làm việc đã
đề ra từ đầu nhiệm kỳ, gắn trách
nhiệm cụ thể của từng cá nhân,
nhất là người đứng đầu.
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05,
đã có nhiều mô hình hay, cách làm
hiệu quả, những điển hình tiên
tiến, tiêu biểu trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức và phong
cách Hồ Chí Minh.
Tại buổi sơ kết, thành phố Bảo
Lộc đã tặng giấy khen cho 36 tập
thể, 33 cá nhân và 12 hộ gia đình
tiêu biểu.
Cũng trong buổi sáng cùng
ngày, Thành ủy Bảo Lộc đã trao
Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho
4 đảng viên và Huy hiệu 50 năm
tuổi Đảng cho 20 đảng viên.

ĐÔNG ANH

Khánh thành Trung tâm
Khởi nghiệp sinh viên AM
Chiều 4/6, Công ty TNHH NC9
Việt Nam đã khánh thành Trung
tâm Khởi nghiệp sinh viên AM
về đào tạo Công nghệ thông tin
(CNTT) và Kế toán tại Đại học Đà
Lạt (ĐHĐL). Tổng lãnh sự quán
Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí
Minh đã đến tham dự buổi lễ.
Đây là trung tâm hợp tác đào tạo
về CNTT và Kế toán giữa NC9 và
ĐHĐL nhằm hỗ trợ cho công tác
đào tạo, nghiên cứu của nhà trường,
góp phần đào tạo nguồn nhân lực
cho các doanh nghiệp. Sinh viên
ĐHĐL sẽ được hướng dẫn theo
chương trình giáo dục tiên tiến và
công nghệ hiện đại. Đồng thời, có
cơ hội cùng các doanh nghiệp Hàn
Quốc tại Việt Nam nghiên cứu và
thực hành các dự án.
Tại buổi lễ khánh thành Trung
tâm Khởi nghiệp sinh viên AM,
NC9 đã bàn giao phòng máy vi
tính hiện đại trị giá hơn 500 triệu
đồng cho Trường ĐHĐL để phục
vụ công tác đào tạo về CNTT và
Kế toán cho sinh viên nhà trường.
TUẤN HƯƠNG

Ngôi trường yêu thương
Phải đi học nhờ trong những
lớp học mượn nhà dân, mượn
hội trường thôn như cô, trò
Trường Mầm non Lộc Thành
B thì mới thấu hết ý nghĩa
của ngôi trường mới, nhất là
ngôi trường được xây dựng
bởi lòng yêu thương của cộng
đồng xã hội.

T

rường Mầm non Lộc
Thành B được thành lập
từ năm 2011 trên cơ sở
tách ra từ những điểm lẻ
của Trường Mầm non Lộc Thành.
Lúc này, tất cả các điểm trường đều
phải mượn hội trường thôn hoặc
thuê nhà dân để duy trì việc dạy và
học. Trường có một điểm chính tại
Thôn 16 và 2 điểm lẻ tại Thôn 11
và Thôn 15. Bình quân mỗi năm
trường có khoảng 300 trẻ trong khu
vực theo học. Cô Hoàng Thị Sương,
Hiệu trưởng Trường Mầm non Lộc
Thành B cho biết: Việc học nhờ tại
hội trường thôn và nhà dân khiến
cô, trò gặp rất nhiều khó khăn vì
cơ sở vật chất không đảm bảo. Sau
7 năm học nhờ, niềm mơ ước của
cô, trò đã trở thành hiện thực khi từ
đầu năm học này, một ngôi trường
khang trang đã được bàn giao đưa
vào sử dụng tại điểm trường Thôn
11. Đặc biệt, vào giữa tháng 5 này,
niềm vui như được nhân đôi khi
Tổ chức Costa Foundation (Vương
quốc Anh) đã bàn giao một ngôi
trường mới hoàn toàn tại Thôn 16.
“Ngôi trường với không gian thoáng
mát, đáp ứng được công năng sử
dụng đối với bậc học mầm non đã
tạo một môi trường sư phạm tốt cho
cô, trò trong trường. Với 2 cơ sở vật
chất mới như hiện tại thì đã đáp ứng
được nhu cầu của cô, trò và của phụ
huynh trong khu vực, chủ yếu là bà
con dân tộc thiểu số” - cô Sương
cho biết thêm.
Trường Mầm non Lộc Thành B
tại Thôn 16 được xây dựng với sự
tài trợ của Quỹ Costa và Công ty
TNHH Thương phẩm Atlantic Việt

Cơ sở vật chất khang trang đã giúp cô, trò Trường Mầm non Lộc Thành B có điều kiện dạy tốt, học tốt. Ảnh: Đ.A

Nam (Acom). Trường có diện tích
sử dụng hơn 5.000 m2, gồm 6 phòng
học có nhà vệ sinh khép kín, nhà sinh
hoạt chung, bếp ăn, văn phòng làm
việc của cán bộ, giáo viên và khu vui
chơi, giải trí cho trẻ. Tổng kinh phí
xây dựng hơn 7 tỷ đồng; trong đó,
Quỹ Costa tài trợ gần 5 tỷ đồng, còn
lại là kinh phí đối ứng của huyện Bảo
Lâm. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Bảo Lâm chia sẻ: Việc có một điểm
trường khang trang, tiện nghi không
chỉ là ước muốn riêng của cô, trò
Trường Mầm non Lộc Thành B mà
còn là mong mỏi của địa phương.
Từ đây, các em học sinh có thể yên
tâm học tập, vui chơi, các cô giáo có
điều kiện dạy học tốt hơn và các bậc
phụ huynh yên tâm hơn khi con em
mình đã có nơi chăm sóc và nuôi dạy
đáng tin cậy.
Quỹ Costa thuộc Tập đoàn Costa
Foundation chuyên bán cà phê pha
chế tại Anh. Nguồn tài chính của
Quỹ được quyên góp từ Tập đoàn
Costa và các công ty kinh doanh cà
phê để hỗ trợ trẻ em trong các cộng
đồng chuyên canh cây cà phê được
tiếp cận điều kiện giáo dục chất

lượng. Tại Lâm Đồng, thông qua
Công ty Acom, Quỹ Costa đã tài trợ
xây dựng 5 ngôi trường mầm non
và tiểu học cho con em tại các vùng
chuyên canh cà phê ở Bảo Lộc, Bảo
Lâm và Lạc Dương. Ông Cao Xuân
Lộc, Giám đốc Công ty TNHH MTV
Quản lý bền vững (chuyên thực hiện
các dự án cho Acom) cho biết: Với
vai trò là nhà kinh doanh trong lĩnh
vực thu mua và xuất khẩu cà phê tại
địa bàn tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi
có trách nhiệm kêu gọi các nhà tài
trợ giúp đỡ về mặt xã hội, đặc biệt
là về giáo dục, để giúp các em vùng
sâu, vùng xa có đủ điều kiện học tập,
bắt kịp với trẻ ở các vùng văn minh
khác. Ngoài tài trợ xây dựng trường
học, chúng tôi còn triển khai các
chương trình khác như hỗ trợ kiến
thức khoa học kỹ thuật cho nông dân
trồng cà phê để vừa tiết kiệm chi phí,
vừa có thu nhập cao hơn. Bên cạnh
đó, chúng tôi còn có những dự án về
cảnh quan bền vững, dự án hỗ trợ phụ
nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn.
Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp
với chính quyền các địa phương để
xây tiếp các ngôi trường mới. Mỗi
một ngôi trường chúng tôi xây dựng

đều rút kinh nghiệm từ công trình
trước đó và làm khác đi sao cho phù
hợp với lối giảng dạy mới để các em
có một môi trường giáo dục tốt hơn.
Điều này đòi hỏi về điều kiện mặt
bằng, cần có mặt bằng rộng để xây
dựng sân chơi thoải mái cho các em
mà không gặp bất kỳ các rủi ro nào.
Chúng tôi vừa mới đi khảo sát tại
xã Tân Lâm (huyện Di Linh) và xã
Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) để xem
điều kiện về cơ sở vật chất để chuẩn
bị đầu tư xây dựng trường mới cho
các địa phương này.
Thành lập từ năm 2007, Quỹ
Costa đã tài trợ xây dựng rất nhiều
trường học tại nhiều quốc gia. Tại
Việt Nam, đến nay, Quỹ đã tài trợ
xây dựng 78 ngôi trường. Ông Piers
Alan Blake, đại diện Quỹ Costa chia
sẻ: Việc xây dựng các trường học
đều hướng đến mục tiêu tạo môi
trường tốt nhất cho các em học sinh
và các cô giáo ở vùng còn nhiều khó
khăn. Vì vậy, khi có trường học mới,
chúng tôi mong muốn các em học
sinh sẽ ngày càng có điều kiện phát
triển về mọi mặt, sẽ trở thành những
công dân có ích cho xã hội sau này.
ĐÔNG ANH

Tuyên dương 80 đội viên xuất sắc của huyện Đam Rông
Ban Thường vụ Huyện Đoàn,
Hội Đồng đội huyện Đam Rông
vừa tổ chức Đại hội đại biểu cháu
ngoan Bác Hồ huyện Đam Rông
lần thứ VI, năm 2018. Đại hội là
dịp để tuyên dương các cháu thiếu
nhi có thành tích cao trong học tập
và rèn luyện trong các năm học từ
2015 - 2018.
Trong 3 năm học vừa qua, thiếu
nhi Đam Rông đã thi đua sôi nổi
trong học tập, rèn luyện và tham gia
tích cực các phong trào như: Thiếu
nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác
Hồ dạy; Nghìn việc tốt; Nhật ký
làm theo lời Bác; Kế hoạch nhỏ; Em
yêu biển đảo Việt Nam; thực hiện
có hiệu quả phong trào đền ơn đáp
nghĩa, uống nước nhớ nguồn; Học
đi đôi với hành; Học thực chất - Thi
nghiêm túc; Hoa điểm tốt... Qua các
phong trào, hoạt động thiết thực;

Lãnh đạo huyện Đam Rông tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc.

các liên đội trường học đã gây dựng
được 90 triệu đồng từ phong trào
Kế hoạch nhỏ để trao học bổng cho
480 bạn học sinh có hoàn cảnh khó
khăn vươn lên trong học tập; các
nhà hảo tâm đã trao học bổng Thắp

sáng ước mơ thiếu nhi với tổng số
tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Trong 3 năm qua, đã có 91 em
học sinh được nhận học bổng từ
các chương trình của tỉnh và trung
ương; 35 em học sinh đạt học sinh

giỏi cấp tỉnh; nhiều em đạt huy
chương khi tham gia Hội khỏe Phù
Đổng cấp tỉnh; hằng năm có gần
38.000 hoa điểm tốt; gần 6.000 giờ
học tốt và 650 tuần học tốt; các liên
đội đã trao hơn 1.000 phần thưởng
cho các em có thành tích xuất sắc
trong học tập và rèn luyện.
UBND huyện Đam Rông đã tặng
giấy khen cho 8 tập thể liên đội
trường học, 5 giáo viên tổng phụ
phụ trách đội và 7 em học sinh vì
có thành tích xuất sắc trong công
tác đội và phong trào thanh thiếu
nhi huyện Đam Rông, giai đoạn
2015 - 2018. Ngoài ra, Hội Đồng
đội huyện đã trao giấy chứng nhận
Cháu ngoan Bác Hồ cho 80 đội viên
tiêu biểu; trao 40 suất học bổng, mỗi
suất trị giá 500 ngàn đồng cho 40 em
học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
VĂN TÂM
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Lễ dựng cây nêu của người K’Ho

ĐAM RÔNG:

Quỹ “Vì người nghèo”
năm 2017 vận động
được 320 triệu đồng

Là cư dân nông nghiệp, nên
một năm (một mùa vụ), người
K’Ho thường tổ chức nhiều lễ
hội, nghi lễ gắn liền với vòng
đời sinh trưởng của cây lúa. Khi
cây nêu đã dựng xong, bà con
thực hiện nghi lễ dựng cây nêu
để thông báo và mời gọi Yàng
“thần linh” về dự với gia chủ,
cộng đồng.

N

ghi lễ dựng cây nêu
được thể hiện rõ nét ở
các lễ hội lớn, như mừng
lúa mới (Nhô lềr bong),
uống ăn trâu (nhô sa rơpu)… mà vật
hiến sinh phổ biến là con trâu. Đây
là lễ thức không thể thiếu trong đời
sống sinh hoạt, tâm linh của người
K’Ho nhằm khấn cầu và tạ ơn các vị
thần linh đã phù hộ cho cây lúa phát
triển tốt, mùa vụ bội thu, gia đình,
cộng đồng được ấm no và bình an.
Vì thời gian khai lễ diễn ra trước
lúc mặt trời lặn, nên khi mọi công
việc chuẩn bị đã được hoàn tất, gia
chủ tiến hành dựng cây nêu và sau
đó con trâu - vật hiến sinh cũng được
buộc chặt vào cây nêu; đồng thời
thực hành nghi thức cúng Yàng với
các lễ vật gồm: chóe rượu cần, con
gà trống, chén cơm, trứng gà, trầm
hương... để thông báo, xin Yàng ban
phép cho gia chủ được tổ chức lễ hội
tạ ơn trong niềm hân hoan. Với đại
ý: Hôm nay, gia đình cũng như cộng
đồng trong bon đã kết thúc mùa vụ
sản xuất, lúa đã được mang về kho,
nên gia đình tổ chức lễ hội để tạ ơn
Yàng đã che chở, phù trợ. Vì vậy,
mời các vị thần linh đến dự... Sau
đó, các vị chủ tế lấy ly rượu cần đổ
lên đầu con trâu, cho trâu uống và
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Thực hiện nghi lễ cúng Yàng tại xã Đinh Lạc. Ảnh: L.P

một tấm ồi yual cũng được đặt lên
đầu con trâu (hàm ý đây là lễ vật
cho con trâu khi về với thần linh)
rồi “khóc trâu” tiễn biệt bày tỏ lòng
tiếc thương. Nghi lễ được tiến hành
ngay trước ngôi nhà gia chủ dưới
sự chứng kiến của đông đảo bà con
trong bon. Tiếng chiêng, tiếng trống
được cất lên chính thức báo tin trong
bon có lễ hội vui.
Con vật hiến sinh được buộc tại
cây nêu đến sáng hôm sau cho tới
khi hành lễ. Đây thật sự là những
đêm đông vui, không khí lễ hội lan
tỏa khắp vùng, và cũng là những đêm
“không ngủ” ở bon người K’Ho.
Không gian thanh vắng nơi núi rừng
được thay bằng sự náo nhiệt bởi tiếng
chiêng, tiếng trống với âm thanh
trầm bổng, xen lẫn với tiếng khèn
Mbuat, rơkèr, tiếng hát tam pla, đơs

long, pơnđik - pơnring của các “nghệ
nhân”. Các chàng trai, thiếu nữ, hòa
quyện với men say ngọt ngào của
rượu cần. Tất cả tạo nên âm hưởng
của cuộc sống đặc trưng mộc mạc nơi
núi rừng hoang sơ... Họ không phân
biệt giữa khách mời và những người
“lạ” tự tìm đến, bởi lẽ mọi người hiện
diện nơi đây với một niềm háo hức,
sự cộng cảm, chia sẻ yêu thương với
niềm vui của cộng đồng.
Sáng sớm hôm sau, con vật hiến
sinh được cúng tế thần linh, các nghi
thức cúng Yàng tiếp tục được thực
hiện; thịt con vật hiến sinh được
dâng lên Yàng, sau đó được chế biến
thành các món ăn truyền thống để
đãi khách... Đây thật sự là ngày hội
lớn của đồng bào K’Ho.
Lễ hội kết thúc, đúng 7 ngày sau
(tòm dùl poh), gia đình tổ chức lễ

hội đến mời những người có vai vế
về dự để cùng nhau thực hiện nghi
lễ tháo dỡ cây nêu. Nghi lễ này
được thực hiện khá đơn giản, trong
phạm vi gia đình, ngoài các vật cúng
tế thần linh nơi linh thiêng của gia
đình (drap me ke kuang): như con
gà, trứng gà, chuối... thì chóe rượu
cần, con vịt hay con dê là những con
vật hiến tế để xin phép Yàng được
dỡ cây nêu xuống là những con vật
không thể thiếu trong nghi thức lễ
dỡ cây nêu của người K’Ho. Cây
nêu dỡ xuống được vận chuyển ra
xa khu dân cư... Trong xã hội hòa
nhập ngày nay, nếu hộ người K’Ho
có điều kiện duy trì tổ chức lễ hội,
tuy không thực hiện bài bản như xưa
kia, nhưng họ vẫn tuân theo các nghi
thức truyền thống của dân tộc.
LAM PHƯƠNG

Thông tin từ Ban vận
động Quỹ “Vì người
nghèo”, năm 2017, Ban vận
động huyện đã vận động
được gần 320 triệu đồng.
Trong đó, cấp huyện vận
động được gần 215 triệu
đồng, cấp xã vận động được
102 triệu đồng. Tiền quỹ
còn tồn năm 2016 là 112
triệu đồng. Số tiền trên đã
được sử dụng để hỗ trợ làm
nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ làm
nhà theo Quyết định 33 của
Thủ tướng Chính phủ, hỗ
trợ tiền tết cho hộ nghèo và
người cao tuổi. Ngoài ra,
trong năm 2017, Ban vận
động Quỹ “Vì người nghèo”
huyện cũng đã tiếp nhận sự
hỗ trợ của Ban vận động
Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh
với số tiền 200 triệu đồng,
để hỗ trợ tết cho 800 hộ
nghèo đón Tết Bính Thân
2017. Nhân dịp đón Tết
Mậu Tuất 2018, Ban vận
động Quỹ “Vì người nghèo”
huyện còn nhận được sự hỗ
trợ từ Ban vân động Ngày vì
người nghèo tỉnh với số tiền
157 triệu đồng; Ban đại diện
Hội Người cao tuổi tỉnh hỗ
trợ 1 triệu đồng và Ban vận
động Quỹ “Vì người nghèo”
thành phố Đà Lạt hỗ trợ
30 triệu đồng. Số tiền này
đã được sử dụng để hỗ trợ
cho 677 hộ nghèo và 7 gia
đình chính sách trên địa bàn
huyện đón tết.
LÊ TUẤN

Thầm lặng làm sạch môi trường
Trong suốt hơn 18 năm làm
công việc vệ sinh môi trường,
chị Nguyễn Thị Thắng - đoàn
viên công đoàn cơ sở Công ty
Quản lý và Khai thác công trình
công cộng huyện Lâm Hà, luôn
cần mẫn, hết lòng vì công việc.

C

âu chuyện về chị là câu
chuyện về người công nhân
vệ sinh đầy tinh thần trách
nhiệm trong công việc. Như chính cái
nghề quét rác cần có sức chịu đựng
bền bỉ, chị làm việc hầu như không
có ngày nghỉ, dù trời mưa, trời nắng
hay đêm khuya và luôn làm hết việc
chứ không làm hết giờ. Suốt hơn
18 năm qua, chị Nguyễn Thị Thắng
chưa bao giờ xin nghỉ phép, dù có
ốm đau, bệnh tật, chị cũng cố gắng
đi làm. Nữ công nhân này vất vả và
thầm lặng nỗ lực để môi trường sống
ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Quê vợ chồng chị ở Thanh Hóa,
quanh năm “bán mặt cho đất, bán
lưng cho trời”, vất vả và cực nhọc
nhưng cuộc sống lúc nào cũng thiếu
thốn nên cả gia đình 5 người quyết
định vào Lâm Hà sinh sống. Lúc đầu,

vợ chồng chị đến với nghề này là để
mưu sinh, để có thu nhập trang trải
cho cuộc sống, song dần dần, đã trở
thành công việc yêu thích của chị và
đó cũng là lý do chị chưa bao giờ xin
nghỉ phép, dù với bất kể lý do nào.
“Rời quê vào đây, 2 vợ chồng tôi
đều xin làm công nhân vệ sinh môi
trường, làm được mấy năm thì chồng
tôi đột ngột mất vì bệnh, để lại cho tôi
3 con nhỏ đều đang tuổi ăn học. Vất
vả và khó khăn cứ thế chất chồng,
nhưng nhờ chăm chỉ làm lụng, các
con tôi cũng dần khôn lớn, cháu đầu
cũng đã theo mẹ đi làm công nhân
vệ sinh, tiền lương hàng tháng cũng
dành dụm để phụ mẹ lo cho 2 em
ăn học” - chị Thắng cho biết. Ngoài
công việc được giao tại đơn vị, thời
gian rảnh rỗi, chị lại đi nhặt thêm ve
chai, rồi ai thuê gì thì làm nấy để có
thêm đồng ra, đồng vào, trang trải
cuộc sống và lo cho các con.
Tại đơn vị, chị Thắng được các
đồng nghiệp biết đến là một tấm
gương có thành tích xuất sắc trong
lao động. Không chỉ hoàn thành xuất
sắc công việc chuyên môn, chị còn
tham gia tích cực các phong trào thi
đua của Công đoàn, Công ty và nhiều
lần được tuyên dương, khen thưởng.

Dù nắng hay mưa, chị Nguyễn Thị Thắng vẫn cần mẫn làm tốt công việc của mình. Ảnh: N.M

Anh Võ Trần Lam - Chủ tịch Công
đoàn Công ty Quản lý và Khai thác
công trình công cộng huyện Lâm Hà
cho biết, chị Thắng là công đoàn viên
tích cực tham gia các phong trào thi
đua do đơn vị và Công đoàn cấp trên
tổ chức và cũng là người luôn tìm
cách làm tốt nhất để đạt hiệu quả cao
nhất trong công việc. Chị còn được
mọi người đặc biệt yêu mến bởi có
tinh thần đoàn kết rất cao, luôn giúp
đỡ anh em đồng nghiệp trong công
việc và sẵn sàng làm thay công việc

khi đồng nghiệp đau ốm hay bận
việc đột xuất.
Vất vả và khó khăn là vậy, nhưng
bao năm qua, chị Thắng hiếm khi
than thở, dù ngoài công việc, chị
còn phải thay chồng, vừa làm cha,
vừa làm mẹ của các con. Ngay đến
căn nhà cấp 4 mẹ con chị đang ở
bây giờ cũng phải xây nối từ năm
này qua năm khác, cứ có tiền dành
dụm được, mẹ con chị lại tìm cách
xây thêm. Chị luôn quan niệm, học
Bác không ở đâu xa mà chính từ

những việc nhỏ có ích hàng ngày.
Với công việc quét rác của mình, chị
luôn cố gắng hoàn thành công việc
được phân công, góp phần làm cho
môi trường (ở những đoạn đường,
khu vực được phân công quét rác)
sạch đẹp. Với nhiều công nhân quét
rác, cái nghề nhọc nhằn này giúp họ
mưu sinh qua nhiều thế hệ, có thu
nhập nuôi sống gia đình. Chị cũng
vậy, chị cười nói vui: “Nhờ nghề
quét rác mà tôi lo được cho 3 đứa
con của mình. Ngoài cháu đầu tiếp
tục công việc như tôi, cháu thứ 2 vừa
tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao,
cháu út đang theo học năm cuối Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn
thành phố Hồ Chí Minh. Với tôi,
chỉ cần các con chăm chỉ học hành,
ngoan ngoãn, mọi mệt nhọc dường
như tan biến hết”. Đang vui, giọng
chị bỗng chùng hẳn xuống: “Nói thật,
công việc này dẫu có vất vả thế nào,
nhưng đi làm, vui có, buồn có mà vui
nhiều hơn buồn, nên tôi không bao
giờ xin nghỉ, nhưng tuổi tôi cũng lớn
rồi, nghĩ tới việc chỉ 3 năm nữa thôi,
đang đi làm vui như vầy mà sắp đến
lúc phải nghỉ hưu ở nhà rồi, tự nhiên
tôi lại thấy buồn quá!”.
NHẬT MINH
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Lâm Hà duy trì hoạt động
130 câu lạc bộ
Thống kê đến nay, huyện Lâm Hà
đang duy trì hoạt động 130 câu lạc bộ
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên
địa bàn. Trong đó gồm những câu lạc
bộ hoạt động khá hiệu quả trên nhiều
lĩnh vực như: Võ cổ truyền (Đinh Văn,
Đạ Đờn); võ vật (Tân Hà, Hoài Đức);
dưỡng sinh (Gia Lâm); hát then đàn
tính (Phi Tô); dân ca quan họ Bắc Ninh
(Nam Ban)…
Tính chung trong 10 năm qua, huyện
Lâm Hà đã có 250 buổi biểu diễn văn
hóa, văn nghệ; treo 2.400 m băng rôn,
khẩu hiệu, tổ chức hàng trăm giải thể
thao chào mừng Ngày Văn hóa các dân
tộc Việt Nam. Đặc biệt trong các ngày
lễ lớn hàng năm, huyện Lâm Hà còn
tổ chức các trò chơi dân gian: cà kheo,
ném còn, đu quay, trình diễn trang phục
truyền thống các dân tộc, các vùng miền
trên địa bàn…
Các hoạt động văn hóa hàng năm
ở huyện Lâm Hà đều gắn kết với các
chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc
phòng an ninh; các chương trình xóa
đói giảm nghèo; lồng ghép với việc
xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” ở
địa phương…
VŨ VĂN

Đam Rông trợ cấp xã hội
hàng tháng cho các đối tượng
bảo trợ xã hội
UBND huyện Đam Rông vừa ký
Quyết định phê duyệt trợ cấp xã hội
hàng tháng cho 10 đối tượng đủ điều
kiện được thụ hưởng trợ cấp bảo trợ xã
hội thuộc các xã Đạ Rsal, Đạ M’rông
và Đạ Tông. Trong đó, xã Đạ Rsal có
1 trường hợp, Đạ M’rông có 3 trường
hợp và Đạ Tông có 6 trường hợp. Đây
là những đối tượng thuộc người cao tuổi
và người đơn thân nuôi con. Theo quy
định, đối tượng người cao tuổi được
hưởng trợ cấp 270 nghìn đồng/tháng,
đối tượng người đơn thân nuôi con được
hưởng trợ cấp 540 nghìn đồng/tháng
và những đối tượng này sẽ được hưởng
tiền trợ cấp từ ngày 1 tháng 6 năm 2018.
LÊ TUẤN

Xây dựng trạm thu mua
10 tấn sữa tươi/ngày
Hợp tác xã (HTX) Bò sữa Đơn
Dương vừa được UBND tỉnh Lâm
Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư
xây dựng trạm thu mua 10 tấn sữa bò
tươi/ngày tại xã Tu Tra, Đơn Dương.
Theo đó, từ nay đến tháng 5/2019,
HTX Bò sữa Đơn Dương hoàn tất hồ
sơ thủ tục pháp lý, triển khai xây dựng
hoàn thành các hạng mục đầu tư, khánh
thành đưa vào hoạt động trạm thu mua
sản phẩm bò sữa tươi của hộ chăn nuôi
trong và ngoài thành viên HTX.
Cụ thể trên diện tích 975 m2, HTX
được phép xây dựng mật độ dưới 50%,
bao gồm các hạng mục nhà thu mua
sữa, phòng trưng bày, khu vệ sinh, khu
xử lý nước thải với tổng mức đầu tư
hơn 2 tỷ đồng.
Với dự án xây dựng trạm thu mua
sữa bò tươi nói trên, HTX Bò sữa Đơn
Dương được hưởng ưu đãi 10% thuế
thu nhập doanh nghiệp 15 năm, đồng
thời được miễn 3 năm tiền thuê đất
trong thời gian xây dựng cơ bản.

VŨ VĂN

Khó khăn trong việc thu hồi 5,8 ha đất
tại Tu Tra

T

heo trình bày của ông Hoàng
Duy Thiệu, đại diện cho 39 hộ
dân thuộc Tập đoàn 2, thôn Lạc
Nghiệp phản ánh: Năm 19771978, thực hiện chủ trương của Đảng và
Nhà nước, 39 hộ dân từ nhiều địa phương
(chủ yếu là miền Bắc) đã về khu vực thôn
Lạc Nghiệp, xã Tu Tra để khai hoang đất,
xây dựng đời sống kinh tế mới.
Đầu năm 1980, UBND huyện Đơn Dương
cho phép người dân thành lập Tập đoàn sản
xuất nông nghiệp và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất năm 1991, đứng tên chủ
sở hữu là Tập đoàn 2, thôn Lạc Nghiệp. Tới
năm 2014, do cơ sở hạ tầng của thôn Lạc
Nghiệp còn yếu kém trong khi nhiều gia
đình vẫn gặp khó khăn, không có tiền đóng
góp để đầu tư, xây dựng đường, hội trường
thôn… nên Ban thôn Lạc Nghiệp, người dân
trong Tập đoàn 2 thống nhất trước sự đồng
ý của lãnh đạo xã Tu Tra cho tư nhân thuê
lại đất thời hạn 2 năm. “Do muốn có tiền
để làm cơ sở hạ tầng, chúng tôi xin UBND
xã Tu Tra cho tư nhân thuê lại 5,8 ha đất để
làm vốn đối ứng xây dựng các công trình
nâng cấp đường, xây nhà sinh hoạt văn hóa
và việc này lãnh đạo xã thời kỳ đó họp và
đồng ý chúng tôi mới làm” - ông Thiệu nói.
Theo ông Thiệu, hết thời hạn cho thuê
đất vào tháng 7/2016 Tập đoàn 2 có đơn
kiến nghị UBND xã với nội dung tiếp tục
được canh tác trên 5,8 ha đất của tập đoàn.
Tuy nhiên, qua rà soát lại việc cho thuê đất
của Tập đoàn 2, UBND huyện Đơn Dương
ra Văn bản số 1826 hồi đáp, không chấp
nhận kiến nghị tiếp tục sử dụng 5,8 ha đất
của 39 hộ dân. Theo ghi nhận của chúng
tôi, do người dân không đồng tình với cách
giải quyết vụ việc của UBND huyện Đơn
Dương, có đơn thư gửi lên các cấp kéo dài
nên kể từ đó đến nay đã 2 năm, miếng đất
5,8 ha bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Trong khi
đó một số người dân Tập đoàn 2 cho biết
đang thiếu đất canh tác trầm trọng.
Sau nhiều lần có đơn kiến nghị, khiếu nại tới
cơ quan chức năng các cấp, ngày 21/5/2018
mới đây, ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch
UBND huyện Đơn Dương cùng cán bộ một
số phòng, ban của huyện đã có buổi đối thoại
với 39 hộ dân tại trụ sở UBND xã Tu Tra để
giải quyết vụ việc.
Tại buổi đối thoại, ông Trương Quang Tùng
(56 tuổi), tập đoàn viên Tập đoàn 2 nói: “Ngay
từ năm 1976 - 1977 chúng tôi đổ bao công sức
đi khai phá. Việc chúng tôi đem đất của tập
đoàn cho cá nhân thuê là để xây dựng cơ sở
hạ tầng, phục vụ lợi ích chung của toàn dân,
không sử dụng vào việc riêng. Nay huyện
thu hồi đất, yêu cầu chúng tôi thuê lại đất do
chính mình khai phá với giá đất hiện hành là
quá thiệt thòi cho người dân”. Đồng tình với
ông Tùng, nhiều ý kiến của các đoàn viên Tập
đoàn 2 tiếp tục đề nghị UBND huyện Đơn
Dương giao đất để người dân an tâm canh tác,

39 hộ dân thuộc Tập đoàn 2, thôn Lạc Nghiệp (xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) được
xác định là những người có công khai hoang, cải tạo 5,8 ha đất từ những năm
1978. Tuy nhiên, do sử dụng đất không đúng mục đích, hiện nay UBND huyện Đơn
Dương đang làm quy trình thu hồi mảnh đất trên và yêu cầu 39 hộ dân làm đơn
thuê lại. Trong khi đó, người dân cho rằng phải thuê lại đất do chính họ khai phá
theo giá hiện hành mà huyện đề nghị là chưa thỏa đáng, khiến việc thu hồi thửa
đất 5,8 ha tại xã Tu Tra tới nay chưa có hồi kết.

Người dân thuộc Tập đoàn 2, thôn Lạc Nghiệp đề nghị được giao lại 5,8 ha đất để tiếp tục sản xuất. Ảnh: C.P

ổn định đời sống.
Trả lời các ý kiến của người dân, ông Đinh
Ngọc Hùng khẳng định đề nghị của các tập
đoàn viên là không có cơ sở và bảo lưu quan
điểm thu hồi 5,8 ha đất của Tập đoàn 2, thôn
Lạc Nghiệp giao về cho UBND xã Tu Tra
quản lý, làm các thủ tục cho thuê theo đúng
quy định hiện hành.
“Chúng ta đang bàn với nhau chuyện
đúng, chuyện sai của tập đoàn. Theo quy
định của Luật Đất đai thì việc người dân
được giao quyền quản lý, sử dụng 5,8 ha đất
nhưng thay vì trực tiếp sản xuất lại sử dụng
không đúng mục đích (tức cho cá nhân, tổ
chức thuê lại) là chúng ta đã sai. Việc thứ
2 là người dân sử dụng đất Nhà nước giao
trong một giai đoạn khá dài, qua nhiều lần
lãnh đạo thôn Lạc Nghiệp đều tiến hành cho
thuê tới gần 11 năm (từ năm 2005 tới năm
2015). Trường hợp UBND huyện chưa tiến
hành thanh tra toàn diện thì cũng không phát
hiện ra các sai phạm trên” - ông Hùng trả
lời thông tin người dân phản ánh.
Theo ông Đinh Ngọc Hùng, những năm
vừa qua, chủ thể miếng đất 5,8 ha là Tập
đoàn 2 đã giải thể, cộng với việc người dân
sử dụng đất sai mục đích nên UBND huyện
sẽ thống nhất phương án thu hồi đất và giao
cho UBND xã Tu Tra quản lý và tiến hành
làm các thủ tục cho thuê lại là đúng với quy
định pháp luật.
Trước trao đổi, giải đáp thắc mắc của
người đứng đầu UBND huyện Đơn Dương,

39 hộ dân phản hồi sẽ tiếp tục làm đơn khiếu
nại lên các cấp cao hơn và không chấp nhận
làm đơn thuê lại mảnh đất 5,8 ha với giá
hiện hành hiện nay.
Tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng
6/2018 tại trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lâm Đồng, trả lời các thông tin báo chí
xung quanh vụ việc thu hồi 5,8 ha đất tại xã
Tu Tra thời gian vừa qua, ông Đinh Ngọc
Hùng khẳng định thêm: Tập đoàn 2, thôn Lạc
Nghiệp được Nhà nước giao quyền sử dụng
đất gần 16 ha đất với chủ thể sử dụng là Tập
đoàn 2. Trong đó, từ năm 2009 người dân Tập
đoàn 2, Ban thôn Lạc Nghiệp cho thuê đất,
sử dụng sai mục đích 5,8 ha. Riêng 11 ha đất
còn lại người dân vẫn sử dụng bình thường.
Ngoài ra, Tập đoàn 2 tới nay hồ sơ, tài liệu
không còn, nhân sự quản lý không có, cộng
với việc người dân sử dụng đất sai mục đích
nên UBND huyện Đơn Dương tạm thu hồi
5,8 ha đất giao cho UBND xã Tu Tra quản
lý, làm các thủ tục cho thuê lại, trong đó ưu
tiên 39 hộ dân thuộc Tập đoàn 2.
“Kiến nghị của người dân yêu cầu giao
lại 5,8 ha đất để tiếp tục sản xuất chúng tôi
khẳng định không có cơ sở giải quyết. Tuy
nhiên, sau khi làm các thủ tục giao về cho
xã Tu Tra quản lý, 39 hộ dân trên có thể làm
đơn thuê lại theo quy định pháp luật và giá
thuê lại cũng chỉ mang tính tượng trưng để
người dân có thể an tâm, tiếp tục sản xuất”
- ông Hùng thông tin.
C.PHONG

Bắt khẩn cấp nghi can dùng dao đâm chết người
Ngày 5/6, thông tin từ Công an huyện Lâm
Hà cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt
khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi,
ngụ xã Mê Linh, Lâm Hà), nghi can đâm chết
anh Hoàng Văn Nam (22 tuổi, ngụ TT. Nam
Ban, Lâm Hà).
Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày
23/5, Nam có mượn của Tâm chiếc điện thoại
hiệu Oppo A 83 trị giá khoảng 6 triệu đồng, rồi
mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Tâm nhiều
lần gọi điện yêu cầu Nam trả điện thoại nhưng

Nam vẫn lảng tránh, không trả. Khoảng 19
giờ ngày 4/6, Nam hẹn Tâm tới gặp để giải
quyết và cho biết đã lỡ bán điện thoại, và nói
Tâm gọi cha mẹ tới thương lượng giải quyết.
Hai bên lời qua tiếng lại và Nam đánh Tâm.
Tiếp đó, hai bên hẹn nhau ra đường vắng để
nói chuyện. Đến đoạn đường vắng, Tâm dùng
dao thủ sẵn đâm Nam, Nam bỏ chạy thì bị té
xuống mương nước, Tâm tiếp tục chạy tới
đâm Nam thêm một nhát rồi bỏ đi khỏi hiện
trường… Dù được người dân đưa đi cấp cứu

nhưng Nam vẫn tử vong sau đó.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm
Hà nhanh chóng phối hợp với Phòng PC 45
Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy bắt. Đến
21 giờ cùng ngày, qua truy xét lực lượng chức
năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Tâm khi
đang lẩn trốn tại nhà người quen trên đường
Hoàng Diệu (TP Đà Lạt).
Vụ án mạng vẫn đang được cơ quan chức
năng tiếp tục điều tra làm rõ.
THỤY TRANG
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Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon

hực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
ngày 1/1/2018 của Chính phủ về
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018,
trên cả nước đang tập trung triển khai một số
nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài
nguyên, bảo vệ MT; chủ động phòng, chống
thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo
đó, một trong những nhóm nhiệm vụ là tăng
cường triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể
trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu; trong
đó tập trung vào chất thải nhựa. Triển khai các
giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu
rác thải nhựa vào MT tự nhiên, đặc biệt áp
dụng các biện pháp nghiêm khắc đối với các
cơ quan, doanh nghiệp vi phạm các quy định
tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015
của Chính phủ về quản lý chất thải và phế
liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày
30/6/2015 của Bộ TN&MT về quản lý chất
thải nguy hại.
Từ ngày 5/6 đến hết tháng 7/2018, cả nước
đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày MT thế giới tạo thành chuỗi hoạt động
thuộc “Tháng Hành động vì MT”. Một số
hoạt động chính là: Chú trọng các hoạt động
thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh
mẽ đến nhận thức của cộng đồng; xác định
và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm
giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên,
bảo vệ MT; chủ động phòng, chống thiên
tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý,
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác
thải của địa phương; tăng cường kiểm tra,
giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy
cơ gây ô nhiễm MT cao. Cùng đó, tổ chức
các hoạt động tuyên truyền; phổ biến, giới
thiệu các mô hình tiên tiến; khuyến khích,
hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động
bảo vệ MT do người dân và cộng đồng tự
khởi xướng; lên án, tạo dư luận và áp lực
xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi,
phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm
MT. Đó còn là tăng cường kiểm soát việc
thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác
thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết
triệt để các vấn đề ô nhiễm MT từ chất
thải, rác thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến
đời sống và sinh kế của người dân; khuyến
khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn
giao các công trình bảo vệ MT phục vụ lợi

Ngày Môi trường - 5/6, tỉnh Lâm Đồng chính thức tổ chức Lễ phát động Tháng Hành
động vì môi trường (MT) và các hoạt động hưởng ứng Ngày MT thế giới năm 2018
tại huyện Đức Trọng. Năm nay, với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”(Beat
plastic pollution), nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu
dùng và thải bỏ chất thải nhựa.

Lễ ra quân nhân Ngày Môi trường thế giới 2018 tại huyện Đức Trọng. Ảnh: M.Đ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm S yêu cầu tập trung
một số nội dung sau:
- Xác định và triển khai các nhiệm vụ
trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về
quản lý tài nguyên, bảo vệ MT;
- Chủ động phòng, chống thiên tai, thích
ứng với biến đổi khí hậu;
- Quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải, rác thải tại địa phương;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý
triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm
MT cao.
- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia
trực tiếp của cộng đồng;

ích của cộng đồng... Tổ chức các hoạt động
có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như:
Chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa
dùng một lần”; Chiến dịch ra quân làm vệ
sinh MT, thu gom xử lý chất thải, rác thải,
khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương,

ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp
học giáo dục MT, thực hiện các hoạt động
thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi ni
lông tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương
mại, các khu dân cư… nhằm khuyến khích
người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các
sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ
thói quen vứt rác bừa bãi…
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, mỗi
năm, trên thế giới, có tới 300 triệu tấn nhựa
được sản xuất và hầu hết số nhựa này không
được tái chế. Hiện, 79% lượng rác thải nhựa
đang bị chôn vùi trong các bãi rác hoặc đổ
vào đại dương. Dự báo, đến năm 2050, sẽ
có hơn 13 tỷ tấn rác thải nhựa đổ ra MT.
Đáng nói là có tới hơn phân nửa số rác
thải nhựa đến từ 5 quốc gia châu Á, dẫn
đầu là Trung Quốc với 2,4 triệu tấn, chiếm
khoảng 30%; theo sau lần lượt là Indonesia,
Philippines, Việt Nam và Sri Lanka. Như vậy,
Việt Nam là nước có lượng rác thải nhựa xả
ra biển nhiều thứ 4 trên thế giới (khoảng 0,28
- 0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng
lượng rác thải nhựa xả ra biển của thế giới).
Trong lúc đó, lượng rác thải nhựa thải ở Việt

Bảo hiểm nhân thọ đi vào cuộc sống
Cuộc sống luôn vận động, phát triển, mang
theo khát vọng của mỗi một thành viên trong
cuộc sống là không ngừng phấn đấu vươn lên,
để thỏa mãn những ước mơ, nhu cầu của bản
thân, xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phấn
đấu đi lên, con người luôn phải đối diện với
những khó khăn, những rủi ro bất ngờ, cần
phải được sự hỗ trợ của cộng đồng, để tiếp tục
đi tới. Đó chính là tôn chỉ mục đích hoạt động
của loại hình bảo hiểm nhân thọ (BHNT).
BHNT là loại hình bảo hiểm mà ở đó
người tham gia bảo hiểm sẽ đóng góp những
khoản phí định kỳ trong một thời gian nhất
định được thỏa thuận trong hợp đồng vào
một nguồn quỹ do công ty bảo hiểm quản
lý. Đổi lại, công ty bảo hiểm trả một khoản
tiền như đã thỏa thuận khi kết thúc hợp đồng
bảo hiểm, hoặc khi có sự kiện bất ngờ xảy
ra đối với người được bảo hiểm, hoặc người
tham gia bảo hiểm. Đây là hình thức tham
gia mang tính tự nguyện đã xuất hiện và
tồn tại hàng trăm năm trên thế giới. Nhưng
ở Việt Nam, khái niệm BHNT còn khá mới

mẻ, chỉ mới tồn tại vài chục năm nay. Theo
đó, BHNT có mặt tại Việt Nam năm 1996,
nhằm thực hiện 3 mục tiêu chính cho người
tham gia bảo hiểm, gồm: Tiết kiệm, bảo vệ
và đầu tư. Sau gần 22 năm hoạt động, đến
nay, ước có khoảng trên 10% dân số Việt
Nam tham gia bảo hiểm tại 18 doanh nghiệp
BHNT, với doanh thu phí bảo hiểm hàng
chục ngàn tỷ đồng. So với tỷ lệ dân số tham
gia BHNT trong khu vực và trên thế giới,
thì con số trên 10% dân số Việt Nam tham
gia BHNT quả là còn khiêm tốn. Dù vậy,
hàng trăm ngàn khách hàng được thanh toán
đáo hạn, hoặc chi trả quyền lợi khi gặp rủi
ro cho người được hưởng, hoặc người tham
gia bảo hiểm một cách thỏa đáng, đã khẳng
định việc thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích khi
thành lập doanh nghiệp BHNT Việt Nam.
Đồng thời là động lực thúc đẩy số lượng
người tham gia BHNT ngày càng đông.
Tại Lâm Đồng, Công ty Bảo Việt nhân thọ
Lâm Đồng-thành viên của Tổng Công ty Bảo
hiểm nhân thọ Việt Nam được thành lập năm

Nam gần 18.000 tấn, nhưng số lượng rác thải
nhựa được tái chế còn rất thấp. Theo đánh giá
của Bộ TN&MT, lĩnh vực tái chế chất thải
nhựa của Việt Nam vẫn chưa phát triển. Tỷ lệ
phân loại chất thải tại nguồn rất thấp, hầu như
các loại chất thải được dồn chung với nhau và
được thu gom bởi các xe chở chất thải. Mặt
khác, công nghệ tái chế nhựa được sử dụng ở
các thành phố lớn đã lỗi thời, hiệu quả thấp,
chi phí cao và gây ô nhiễm MT… Đã đến lúc
Việt Nam cần nỗ lực giải quyết nhằm giảm
gánh nặng ô nhiễm từ chất thải nhựa.
Với tỉnh Lâm Đồng, tại Lễ phát động Ngày
MT, sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm S; Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn
Ngọc Phúc; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp
tỉnh, các UBND huyện, thành phố và nhiều
đơn vị liên quan của huyện Đức Trọng là một
ghi nhận về ý thức chính trị.
Phát biểu tại buổi lễ này, ông Phạm S - Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận Sở
TN&MT, huyện Đức Trọng đã tổ chức sự
kiện lễ Ngày MT thế giới hết sức có ý nghĩa,
sẽ là cú hích mạnh lan tỏa đến cộng đồng về
ý thức bảo vệ MT.
Thay đổi tiêu chuẩn cuộc sống hiện tại của
chúng ta, đòi hỏi chúng ta áp dụng các giải
pháp sáng tạo mang tính sáng kiến trong cách
sử dụng và xử lý… Đó còn là tăng cường vai
trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ
chức chính trị, kinh tế, xã hội trong công tác
bảo vệ MT…
Thay mặt lãnh đạo huyện Đức Trọng, Chủ
tịch UBND huyện Võ Văn Phương đã phát
biểu hưởng ứng Lễ phát động, kêu gọi sự quan
tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn
thể, địa phương, các tổ chức xã hội và cộng
đồng dân cư trên địa bàn huyện tiếp tục thực
hiện các biện pháp bảo vệ MT với những nội
dung cụ thể. Đoàn viên Thái Thị Thu Thắm đại diện Đoàn Thanh niên huyện Đức Trọng
cũng phát biểu hứa quyết tâm tham gia tích
cực với toàn hệ thống chính trị về công tác giữ
gìn xanh - sạch - đẹp trên địa bàn. Sau buổi
lễ, ông Phạm S; lãnh đạo Huyện ủy, UBND
huyện Đức Trọng; lãnh đạo huyện, thành phố
và các sở, ban, ngành của tỉnh cùng hàng trăm
đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân
đã ra quân thu gom rác thải nhựa, nilon ở các
tuyến đường thị trấn huyện Đức Trọng. Sở
TN&MT cũng đã trao cho huyện 30 thùng
đựng rác lớn để huyện đặt tại các địa phương.
MINH ĐẠO

ĐAM RÔNG:

1997. Sau gần 21 năm hoạt động, Bảo Việt
nhân thọ Lâm Đồng đã phục vụ cho 32.800 lượt
khách hàng, với tổng doanh thu phí bảo hiểm
hàng ngàn tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2017,
doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 307 tỷ đồng.
Điều đáng nói là trong hoạt động kinh doanh,
công ty Bảo Việt nhân thọ Lâm Đồng luôn thực
hiện tốt cam kết trong các điều khoản hợp đồng
với khách hàng, bằng việc thanh toán đáo hạn
cho 23.769 khách hàng, với tổng số tiền 426 tỷ
đồng. Cùng với đó, công ty đã chi trả quyền lợi
cho hơn 2.000 khách hàng không may gặp rủ ro
trong cuộc sống, với số tiền trên 32 tỷ đồng. Bên
cạnh đó, thông qua nguồn quỹ phúc lợi, công ty
đã tổ chức tốt các hoạt động xã hội, cộng đồng,
như: Xây tặng nhà tình thương, tình nghĩa, tặng
quà, học bổng, xe đạp… cho các gia đình chính
sách, các học sinh nghèo vượt khó, hoặc những
hộ dân gặp khó khăn trong cuộc sống.
Những hoạt động nói trên đã khẳng định
rằng, BHNT đã đi vào cuộc sống và đang phát
huy vai trò trong cộng đồng xã hội!
LÊ QUỐC SĨ

Gần 2 tỷ đồng hỗ trợ chi phí
học tập cho học sinh nghèo
Hiện nay, các đơn vị trường học
trên địa bàn huyện Đam Rông đang
triển khai cấp phát tiền hỗ trợ chi
phí học tập cho học sinh theo Nghị
định 86 của Chính phủ. Trong đó,
có trên 6.000 học sinh thuộc đối
tượng hộ nghèo ở các bậc học mầm
non, tiểu học và THCS được thụ
hưởng, với tổng số tiền hỗ trợ gần
2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà
nước. Số tiền này được chi trả cho
học sinh trong học kỳ I và học kỳ
II của năm học 2017 - 2018. Thông
qua sự hỗ trợ này nhằm giúp cho
các hộ nghèo giảm bớt gánh nặng
về chi phí học tập cho con em
mình; đồng thời, tạo động lực giúp
cho học sinh tiếp tục phấn đấu để
vươn lên trong học tập.
LÊ TUẤN
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Công ty Nhôm Lâm Đồng nhận nhiều danh hiệu
Quốc gia về phát triển nền kinh tế xanh

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng nhận danh hiệu phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia.

Tại Lễ tổng kết chương trình truyền thông
xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc
gia - Tự hào Thương hiệu sản phẩm Việt Nam
năm 2018, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm
Đồng (LDA) đã vinh dự đón nhận nhiều danh
hiệu Quốc gia về phát triển nền kinh tế xanh,
gồm: Top 10 thương hiệu vì môi trường xanh
Quốc gia, Top 20 doanh nghiệp phát triển nền
kinh tế xanh, Top 50 Nhà máy xanh thân thiện.
Riêng ông Vũ Minh Thành, Tổng Giám đốc
Công ty LDA, đã nhận danh hiệu Nhà quản
lý tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nền kinh
tế xanh Quốc gia.
Chương trình truyền thông xây dựng và
phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia do Trung
ương Hội Kinh tế môi trường Việt Nam,
Trung tâm Thông tin Truyền thông vì môi
trường phối hợp với Công ty CP Phát triển
truyền thông Đại Dương tổ chức nhằm thực
hiện tư vấn, đánh giá về quá trình xây dựng và
phát triển kinh tế xanh của các doanh nghiệp
trong cả nước, đồng thời chung tay thực hiện
thông tin tuyên truyền về mô hình phát triển
kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.
Trong năm 2018, Ban tổ chức đã nhận được
200 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình và
chọn được 100 doanh nghiệp tiêu biểu phát
triển nền kinh tế xanh Quốc gia.
Công ty LDA được thành lập và đi vào
hoạt động từ ngày 1/10/2010, do Tập đoàn
công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở
hữu toàn bộ vốn điều lệ. Từ ngày 1/10/2013
Công ty LDA bắt đầu tiếp quản Dự án tổ hợp
Bauxit - Nhôm Lâm Đồng đưa vào hoạt động
thương mại. Hàng năm, Công ty đều hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra, góp phần

không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương với mức nộp ngân sách
hàng năm khoảng trên 200 tỷ đồng, tham gia
công tác xã hội khoảng 500 triệu đồng.
Với quan điểm đặt công tác bảo vệ môi
trường lên hàng đầu và đảm bảo bảo vệ môi
trường ngày một tốt hơn, Công ty đã thực hiện
nhiều giải pháp như: Thường xuyên tổ chức
tập huấn, tuyên truyền và tham gia hưởng ứng
các ngày môi trường nâng cao kiến thức bảo
vệ môi trường cho CBCNV để mọi người
hiểu rõ tầm quan trọng cũng như sự gắn bó
sống còn của công tác bảo vệ môi trường với
sự tồn tại, phát triển của Công ty; đầu tư các
giải pháp cải tiến công nghệ, bổ sung các hệ
thống kiểm soát nguồn thải đặc biệt là các hệ
thống kiểm soát tự động nhằm kiểm soát, hạn
chế các sự cố môi trường có thể xảy ra, giảm
thiểu các tác động chủ quan của con người tới
quá trình vận hành, kiểm soát nhằm nâng cao
mức độ an toàn và tự động hóa cao trong xử
lý; hàng năm Công ty luôn bố trí nguồn kinh
phí để trồng thêm nhiều cây xanh xung quanh
Tổ hợp Bauxite Nhôm Lâm Đồng (5.000 cây
xanh, 2 ha khuôn viên, thảm cỏ) nhằm nâng
cao chất lượng môi trường, cảnh quan cho khu
vực; nhằm hạn chế bụi phát tán do quá trình
vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải, Công ty
đã chủ động tổ chức cuộc họp để thống nhất
các cam kết trong quá trình vận chuyển phải
đảm bảo chất thải thấp hơn quy định, phủ bạt
chắc chắn, gia cố thùng bưng kín khít tránh
rơi vãi, phát tán ra ngoài môi trường, hạn chế
việc lưu thông trong các giờ cao điểm và tuân
thủ đúng các quy định về an toàn giao thông…

Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm tạ đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban,
ngành, đoàn thể, của cá nhân từ cấp Trung ương thuộc Văn phòng Trung ương Đảng; của lãnh
đạo các cấp thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng; của Đảng ủy, Ban Giám hiệu các cấp chính quyền
đoàn thể Trường Đại học Đà Lạt; của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, UBMT tổ quốc
Việt Nam huyện Di Linh, của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, các ban,
ngành, đoàn thể huyện Di Linh cùng các huyện, thành phố trong tỉnh, Trung tâm Giáo dục
thường xuyên huyện Di Linh; Trường THPT Trần Phú Đà Lạt; của quí thông gia nội ngoại,
Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Di Linh và Đà Lạt, gia đình con cháu tại Đà Lạt, Bảo Lộc, Đồng
Nai và các tỉnh bạn; của bà con cụm dân cư số 2, tổ dân phố 15 thị trấn Di Linh, của Xóm 5
Minet, Tân Lạc 3, xã Đinh Lạc; của con cháu, của đại gia đình bà con nội ngoại cùng toàn thể
bà con lối xóm, bà con cộng đồng và bạn hữu gần xa đã tới phúng viếng, gửi vòng hoa, bức
trướng, điện chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông và cụ cố của chúng tôi là ông Hoàng Minh
Chân - Thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đặc biệt xin cảm ơn Quý sư chùa Thanh
Sơn và Phật tử đã quan tâm, tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn và trang
trọng. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những sơ suất gia đình mong được sự cảm
thông và lượng thứ của toàn thể quý vị. Một lần nữa thay mặt đại gia đình, chúng tôi không
biết nói gì hơn là lòng cảm ơn chân thành nhất của đại gia đình tới toàn thể quý vị.

Trưởng nam: Hoàng Đức Lâm

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

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.

ĐÔNG ANH

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Công nhận 52 sáng kiến cấp tỉnh đợt 1/2018
Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lâm Đồng vừa
công nhận 52 sáng kiến của 52 cá nhân lãnh
đạo, chuyên viên tại các sở, ban, ngành và
huyện, thành trực thuộc.
Trong đó gồm những sáng kiến của cán bộ
lãnh đạo cấp tỉnh Lâm Đồng như: “Chủ trì
tham mưu Đề án xây dựng quyết định ban
hành quy chế hoạt động thông tin đối ngoại
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” (ông Nguyễn
Viết Vân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông); “Giải pháp tổ chức đối thoại trong quá
trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa
bàn” (ông Nguyễn Đức Hưng, Chánh Thanh
tra tỉnh Lâm Đồng); “Một số giải pháp nâng
cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh
gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa
XII tại Đảng bộ huyện Đức Trọng” (ông
Phạm Thanh Quan, Giám đốc Sở Lao động

CẢM TẠ

và Thương binh xã hội Lâm Đồng).
Tiếp theo là những giải pháp, đề tài của lãnh
đạo cấp huyện trong tỉnh Lâm Đồng: “Giải
pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo
vệ rừng trên địa bàn thành phố Đà Lạt” (ông
Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND thành phố Đà
Lạt); “Nâng cao công tác giải quyết khiếu nại,
tố cáo vế đất đai thông qua tiếp công dân trên
địa bàn huyện Đơn Dương” (ông Đinh Ngọc
Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương)…
Ngoài ra còn có nhiều sáng kiến của chuyên
viên các phòng, ban cấp huyện như: “Ứng
dụng bộ phận phần mềm Better fiel rename
và A-PDF Water mark tự động hóa nghiệp
vụ đăng ký văn bản đến” (ông Nguyễn Văn
Chương, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy
Đơn Dương)…
MẠC KHẢI

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).

ª PHOÙ TOÅNG BIEÂN TAÄP PHUÏ TRAÙCH: HOÀ THÒ LAN ª GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN SOÁ 16/GP - BTTTT NGAØY 4/1/2012 (BOÄ TTTT)
ª SAÉP CHÖÕ ÑIEÄN TÖÛ TAÏI BAÙO LAÂM ÑOÀNG ª IN TAÏI XÍ NGHIEÄP BAÛN ÑOÀ ÑAØ LAÏT
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