Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

SỐ 5066 - THỨ SÁU NGÀY 8/6/2018
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2019
Họp phiên toàn thể tại Hội trường sáng
7/6, Quốc hội đã nghe Tờ trình và thảo luận
về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc
hội năm 2019.
Dự kiến, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem
xét, thảo luận báo cáo công tác năm 2019 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc,
các Ủy ban của Quốc hội; của Chính phủ, Tòa
án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thảo luận
báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước
năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân
bổ ngân sách trung ương năm 2020.
Xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ,
Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân
tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo
cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo
của Chính phủ về công tác phòng, chống tham
nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,

NHỚ LỜI BÁC DẠY

về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật, về công tác thi hành án, về việc thực
hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các
báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo
quy định của pháp luật.
Xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị
giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội
đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại
biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có);...

Ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và sống
với nhau có tình có nghĩa. Lấy gương người tốt,
việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng
viên ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách
tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin
thiết thực nhất.
(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 8

BÍ THƯ TỈNH ỦY NGUYỄN XUÂN TIẾN LÀM VIỆC VỚI THÀNH ỦY BẢO LỘC:

CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT:

Bảo Lộc đã bám sát và thực hiện
nghiêm túc các nghị quyết

Điểm sáng trong phong trào
thi đua học tập, thực hiện
6 điều Bác Hồ dạy
Là một trong những thành phố du
lịch nổi tiếng của cả nước, hàng
năm Đà Lạt đón trên 5 triệu lượt
du khách trong và ngoài nước đến
tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có
trên 600.000 lượt khách quốc tế.
Đây được xem là tín hiệu vui cho
ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng,
đồng thời đặt ra cho lực lượng Công
an thành phố nhiều khó khăn, thách
thức trong việc đảm bảo an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội
tại địa phương.
TRANG 2

Mẹ mãi là niềm tự hào
của chúng con
TRANG 7

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi, động viên các học viên đang học tại Trường Trung cấp Nghề tư thục Tân Tiến. Ảnh: H.Sang

Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

XEM TRANG 2

Trang trại chăn nuôi “thời 4.0”

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Xa rồi những cây cầu
“lỗi nhịp”

Người khuyết tật là một trong số
những đối tượng yếu thế cần được
xã hội quan tâm, sâu thẳm trong bản thân
những người khuyết tật, họ khao khát được
đối xử công bằng, được tôn trọng và được
làm công việc dựa trên chính đam mê và
năng lực của bản thân.

TRANG 5

Phụ nữ Đà Lạt giúp nhau
giảm nghèo bền vững

TRANG 6

TRANG 3
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Bảo Lộc đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết
Chiều ngày 6/6, đồng chí Nguyễn
Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đồng
chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
lãnh đạo UBND tỉnh và các sở,
ban, ngành đã có buổi làm việc với
Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh,
công tác xây dựng Đảng, xây dựng
hệ thống chính trị giữa nhiệm kỳ.
Tại buổi làm việc này, đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao
những kết quả mà TP Bảo Lộc đã đạt
được qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị
quyết 04 của BTV Tỉnh ủy. Tốc độ
phát triển kinh tế của TP Bảo Lộc
đạt khá tốt, đạt yêu cầu mà các nghị
quyết đã đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực
thương mại - dịch vụ và nông nghiệp
đã vượt chỉ tiêu đề ra. Đạt được kết
quả này là do TP Bảo Lộc đã bám
sát và thực hiện nghiêm túc các nghị
quyết của Trung ương, của tỉnh và
của địa phương; đồng thời, trong quá
trình thực hiện TP đã chú trọng đến
công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời
chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém.
Tuy nhiên, qua nửa nhiệm kỳ, TP
Bảo Lộc vẫn còn bộc lộ nhiều điểm
hạn chế là tính đột phá trong lĩnh vực

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc.

kinh tế chưa mạnh, tăng trưởng ở lĩnh
vực công nghiệp còn thấp so với kỳ
vọng, các công trình trọng điểm, nhất
là công trình cấp, thoát nước còn triển
khai chậm trễ, thu ngân sách chưa đạt
so với yêu cầu…
Trước những hạn chế đó, đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến yêu cầu TP Bảo
Lộc cần phấn đấu hơn nữa để hoàn
thành và hoàn thành vượt mức các
nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; duy trì
tốc độ phát triển kinh tế và đảm bảo
chuyển dịch kinh tế; đổi mới và cải
thiện môi trường để thu hút đầu tư;

đẩy mạnh tiến độ triển khai các công
trình trọng điểm, nhất là các công
trình đảm bảo tiêu chí đô thị loại II
của TP. Trong công tác xây dựng
Đảng, TP Bảo Lộc cần tăng cường
kỷ luật, giữ vững kỷ cương, nâng
cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú
trọng công tác xây dựng Đảng từ
cơ sở. Đặc biệt, TP cần chú trọng tổ
chức thực hiện tốt công tác tổ chức
bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 6.
Theo báo cáo của Thành ủy Bảo
Lộc, bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020,

thành phố đã triển khai, thực hiện
đồng bộ các mục tiêu nghị quyết đề
ra. Đến nay, nhiều lĩnh vực, chỉ tiêu
tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất bình
quân đạt 9,7% (Nghị quyết đề ra từ
9 - 10%); thu ngân sách nhà nước 3
năm ước đạt 2.409 tỷ đồng, tăng gần
9%/năm; thuế phí tăng bình quân
16%/năm; tổng mức đầu tư toàn
xã hội trên 9.500 tỷ đồng; số doanh
nghiệp tăng bình quân hàng năm gần
13%... Về công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị, Ban
Thường vụ Thành ủy đã thực hiện
tốt việc lãnh, chỉ đạo công tác chính
trị tư tưởng gắn với nâng cao chất
lượng lý luận chính trị, tạo sự thống
nhất cao trong cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, việc
triển khai thực hiện các nghị quyết
của Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ
chính trị về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh và Nghị quyết Trung ương 4
về xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn
được chú trọng. Việc củng cố, đổi
mới, nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở
đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ,
đảng viên được thực hiện trên tinh
thần xuyên suốt, lâu dài, gắn với
việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện tự diễn biến,
tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa
12 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng. Đặc biệt, công tác kiện toàn,
xây dựng và tinh gọn bộ máy được
triển khai, thực hiện đồng bộ gắn với
tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ
cán bộ chất lượng, quy hoạch theo
ngành, đúng vị trí.
Cũng tại buổi làm việc, nhiều ý
kiến của các ngành, địa phương đã
tập trung phân tích, đánh giá những
kết quả cũng như hạn chế liên quan
đến sự phát triển chung của TP Bảo
Lộc trong thời gian qua. Trong đó đề
cao những tiêu chí, lĩnh vực mang
tính thế mạnh của địa phương, đề cập
những khó khăn trong huy động vốn
đầu tư khởi nghiệp, lĩnh vực đất đai,
môi trường, việc ứng dụng khoa học
công nghệ cao chưa tạo được sự đột
phá, vấn đề xây dựng thương hiệu, cơ
sở hạ tầng, góp phần tiến nhanh xây
dựng Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2.
Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân
Tiến cùng đoàn công tác đã đi khảo
sát, kiểm tra thực tế tại một số dự án
trọng điểm của TP Bảo Lộc và thăm
một số cơ sở sản xuất, trường học
trên địa bàn.
ĐÔNG ANH

CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT: Điểm sáng trong phong trào thi đua

học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

T

rao đổi với chúng tôi,
trung tá Nguyễn Thanh
Nam - Phó Trưởng Công
an thành phố Đà Lạt cho
biết: Nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn
của phong trào thi đua yêu nước nói
chung và phong trào Công an Nhân
dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ
dạy nói riêng, thời gian qua, Công
an thành phố Đà Lạt đã phát động
nhiều phong trào thi đua, cuộc vận
động trong toàn lực lượng. Điển hình
như, việc ban hành Nghị quyết 41 về
nâng cao chất lượng cán bộ, chiến sỹ
trẻ đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi
trong thế hệ trẻ; hay việc phát động
thi đua hàng năm mỗi đơn vị tham
mưu ít nhất 2 sáng kiến mới nhằm
giải quyết có hiệu quả tình hình an
ninh trật tự trên địa bàn, lĩnh vực phụ
trách; cảnh sát khu vực đi bộ xuống
địa bàn có khoảng cách từ trụ sở công
an phường đến cơ sở từ 1.500 m trở
xuống; cảnh sát khu vực, trinh sát địa
bàn phải dành 1/3 thời gian xuống địa
bàn ngoài giờ vào ban đêm để sát dân,
gần dân hơn… Qua triển khai, 100%
cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng,
thu hút sự quan tâm, đồng tình ủng hộ,
hỗ trợ của đông đảo quần chúng nhân
dân và được đánh giá là chủ trương
hợp lý, phù hợp, giúp lực lượng công
an gần dân, sát dân hơn, kịp thời nắm
chắc tình hình địa bàn.
Ngoài việc tổ chức phát động các
phong trào với những mục tiêu, chỉ
tiêu thi đua sát với tình hình đặc
điểm và nhiệm vụ của từng đơn vị,
Đảng ủy, lãnh đạo Công an Đà Lạt
còn chỉ đạo toàn lực lượng phải thực

Là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của cả nước, hàng năm Đà Lạt đón trên 5 triệu lượt
du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có trên 600.000 lượt khách
quốc tế. Đây được xem là tín hiệu vui cho ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, đồng thời đặt ra cho lực
lượng Công an thành phố nhiều khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội tại địa phương.
hiện tốt khẩu hiệu hành động “Mỗi
cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố
chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách
nhiệm, hiệu quả” với tinh thần “Vì
nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Nhờ triển khai thực hiện có hiệu
quả phong trào Công an Nhân dân
học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ
dạy gắn với việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, những năm gần đây, các
mặt công tác chuyên môn của Công
an thành phố Đà Lạt được nâng lên
rõ rệt. Theo đó, các cán bộ, chiến
sỹ trong toàn lực lượng đã nêu cao
tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt
việc đeo bám địa bàn, đối tượng, giữ
vững ổn định chính trị và trật tự an
toàn xã hội, không để bị động, bất
ngờ trong mọi tình huống; làm tốt
công tác phòng ngừa, đấu tranh có
hiệu quả với các loại tội phạm, tỷ lệ
điều tra khám phá án đạt trên 90%,
trọng đó trọng án đạt 100%.
Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được
Công an thành phố Đà Lạt quan tâm
chú trọng phát triển cả về chiều rộng
lẫn chiều sâu, nhiều mô hình phòng
chống tội phạm đã được xây dựng
và nhân rộng đạt hiệu quả cao. Đơn
cử, năm 2017, Công an thành phố đã
tham mưu cho mỗi phường, xã xây

Công an thành phố Đà Lạt làm chứng minh nhân dân lưu động tại cơ sở.

dựng ít nhất 2 mô hình phòng chống
tội phạm, 2 tổ dân phố, thôn không
có tội phạm, 2 đến 3 tuyến đường
không vi phạm trật tự công cộng,
không xảy ra tình trạng vi phạm giao
thông; xây dựng mô hình lắp đặt hệ
thống camera an ninh phục vụ công
tác phòng chống tội phạm tại tất cả
các phường, xã trên địa bàn thành
phố. Từ nguồn kinh phí vận động xã
hội hóa, đến nay toàn thành phố đã lắp
đặt được 616 mắt camera, với tổng
trị giá trên 5 tỷ đồng. Việc xây dựng
thành công mô hình camera an ninh
tại 16/16 phường, xã đã phát huy hiệu

quả tích cực, phục vụ tốt công tác đảm
bảo an ninh, phòng chống tội phạm,
đảm bảo trật tự giao thông, trật tự
công cộng tại địa phương. Qua triển
khai các mô hình mới, đến nay, toàn
thành phố có 10 loại mô hình với 187
mô hình về phòng chống tội phạm.
“Với những chủ trương, biện pháp
và việc làm cụ thể, phong trào Công
an Nhân dân học tập và thực hiện 6
điều Bác Hồ dạy đã mang lại nhiều
kết quả thiết thực. Nét nổi bật là tạo
được sự chuyển biến về tư tưởng và
hành động trong toàn lực lượng, góp
phần tích cực vào việc ngăn chặn,

khắc phục một số yếu kém của đơn
vị; hầu hết cán bộ, chiến sỹ đã thể hiện
tốt tinh thần trách nhiệm, tận tụy với
công việc, vì nhân dân phục vụ... Từ
đó, xuất hiện ngày càng nhiều điển
hình tiên tiến về dũng cảm, cương
quyết tấn công tội phạm, ý chí kiên
cường, lòng trung thành tuyệt đối,
đức hy sinh, tận tụy, trí thông minh,
sự sáng tạo với tinh thần vì nước quên
thân, vì dân phục vụ của các cán bộ,
chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt” Trung tá Nguyễn Thanh Nam chia sẻ.
Ghi nhận những kết quả đó, trong
giai đoạn 2013-2018, đã có 3 năm
Công an TP Đà Lạt được nhận Cờ
thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ
Công an và Tổng Cục chính trị Công
an Nhân dân; 2 năm đạt danh hiệu
Đơn vị quyết thắng. Mới đây, tập thể
Công an thành phố cũng đã vinh dự
được Bộ Công an tặng Bằng khen
vì có thành tích xuất sắc trong thực
hiện Phong trào Công an Nhân dân
học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
giai đoạn 2013-2018…
Bám sát khẩu hiệu hành động
“Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách
nhiệm, hiệu quả”, cán bộ, chiến sỹ
trong đơn vị đã và đang tiếp tục nỗ
lực phấn đấu, học tập, thực hiện
theo 6 điều Bác Hồ dạy với nhiều
biện pháp, hình thức mới, được kết
hợp sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị
05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp
phần đảm bảo an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

HỒNG HẢI

KINH TẾ
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Trang trại chăn nuôi “thời 4.0”
Thu tiền tỷ từ
chăn nuôi
Đưa khách đi tham quan trại
gà, trại heo, vườn dâu và nhà
tằm, anh Vũ Văn Tuyên, chủ
trang trại rất tự hào chia sẻ, với
trại gà siêu trứng gần 7 ngàn
con, sau khi trừ chi phí, trang
trại thu mỗi ngày 4,1 triệu tiền
trứng. Mới lập trại gà từ cuối
năm 2017, hiện đàn gà siêu
trứng đang mang lại thu nhập
cao cho gia đình bởi ngoài
trứng gà, phân gà cũng mang
lại thu nhập không nhỏ. Anh
Tuyên chia sẻ, mỗi tháng, tiền
phân gà xấp xỉ 30 triệu đồng,
đủ cho anh trả lương cho 7
người làm thường xuyên trong
trang trại.
Thăm chuồng heo của trang
trại với 10 heo nái mẹ và gần
100 heo bột, anh Tuyên cho biết,
nhà anh nuôi hoàn toàn heo bột
từ nái của trang trại sinh ra. Cứ
4 tháng, trang trại lại được xuất
một lứa heo ước chừng 10 tấn
hơi. Ngay cả lúc giá heo xuống
thấp nhất, gia đình anh Tuyên
vẫn bình tĩnh duy trì chuồng heo
đợi giá lên, không bỏ chuồng.
Lượng phân heo lại được quay
vòng tưới cho vườn cà phê 3 ha
và vườn dâu tằm 1 ha.
Và ngay một góc trang trại
là nhà tằm với hàng chục nong
tằm đang tuổi 4. Trang trại của
anh Vũ Văn Tuyên là một trong
những hộ nuôi tằm nhiều nhất
của khu vực 5 xã kinh tế mới.
Nuôi theo phương thức gối đầu,
lứa tằm vừa chín thì anh đã nuôi
tiếp ổ mới, mỗi tháng anh Tuyên
nuôi tới 10 ổ tằm, số kén thu
được xấp xỉ 5 tạ. Để phục vụ 10
ổ tằm, anh trồng 1 ha dâu siêu
lá, dư lá dâu phục vụ cho tằm kể
cả thời điểm tằm ăn rỗi.
Anh Vũ Văn Tuyên chia sẻ,
thu nhập từ trang trại phải nói
là rất ổn. Là người dân Gia
Lâm vào xây dựng kinh tế mới
theo lời kêu gọi của Nhà nước,
anh và gia đình đều sẵn sàng
chia sẻ với cộng đồng, đóng
góp cho các phong trào của địa

Hơn 26,6 tỷ đồng nâng cấp
đường thống nhất

Quản lý trang trại bằng camera có kết nối internet, hệ thống điện nước tự động bật - tắt nên
dù ở cách trang trại cả ngàn cây số vẫn quản lý công việc như ở nhà. Đó là một phần hoạt
động của một trang trại chăn nuôi tại Thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà ứng dụng công nghệ
mới vào hiện đại hóa chăn nuôi.

Ngân hàng CSXH Đam Rông
giải ngân gần 40 tỷ đồng
Anh Tuyên bên trại gà. Ảnh: D.Quỳnh

phương cũng như hỗ trợ bà con
xung quanh.

Nông dân phải biết
ứng dụng kỹ thuật mới
Chia sẻ với mọi người, anh Vũ
Văn Tuyên nhấn mạnh: “Nông
dân thời hiện đại không phải chỉ
dùng sức làm mà cần phải biết
tính toán, áp dụng kỹ thuật cũng
như cung cách làm ăn mới. Nếu
không sẽ không thể cạnh tranh
trên thị trường”. Chính vì vậy,
khi xây dựng chuồng gà, trang
trại đã áp dụng công nghệ phù
hợp. Gà cần nhất thức ăn và
nước uống đầy đủ nên nước
uống có hệ thống tự động, mỗi
khi hết nước là tự bật, chảy vào
máng uống nước của gà, đảm
bảo không thiếu nước 24/24 giờ.
Hệ thống điện cũng tương tự với
rơle cảm ứng, khi nào ánh sáng,
nhiệt độ ngoài trời thay đổi là hệ
thống điện tự bật - tắt.
Khắp trang trại, từ vườn dâu,

chuồng gà, trại heo, nhà tằm…
đều được quản lý bằng hệ thống
camera hiện đại có kết nối
internet. Vì vậy, chỉ cần ngồi
một chỗ, người quản lý có thể
giám sát toàn bộ hoạt động của
trang trại. Anh Tuyên cười kể,
vợ anh chị Trần Thị Liên vừa có
công việc ở nước ngoài trên 10
ngày. Nhưng qua điện thoại, chị
vẫn chỉ đạo hoạt động của trang
trại rất nhanh chóng, kịp thời.
Mỗi tối, anh đều xem lại băng
ghi hình để xem còn chỗ nào hoạt
động chưa phù hợp, cần cải tiến.
Quản lý qua công nghệ thông tin
đã giúp trang trại hoạt động hiệu
quả và tiết kiệm chi phí.
Vừa áp dụng công nghệ, trang
trại vừa áp dụng phương thức
mua bán hiện đại. Anh Tuyên
cho biết, anh ký hợp đồng làm
đại lý cấp 1 với nhà máy thức ăn
gia súc. Anh gom nhu cầu của
bà con địa phương, đặt hàng với
nhà máy. Cám được anh cung

cấp cho bà con với giá xuất kho,
không ăn lời từ nông dân, trang
trại được lợi từ việc mua cám
giá rẻ và thưởng do nhà máy trả.
Vì vậy, lượng cám anh đặt mua
luôn cao và mức thưởng cũng
tăng lên. Anh chia sẻ: “Chăn
nuôi là phải xác định có thời
điểm giá lên, giá xuống. Nói
chung nông dân cứ bình tĩnh,
chăm sóc đúng kỹ thuật, tìm
nguồn cám rẻ là kể cả giá thấp
tới đâu cũng không ngại. Đừng
chạy theo thị trường, giá cao
thì nuôi, giá thấp bỏ chuồng sẽ
không hiệu quả”. Ông Đào Văn
Hinh, Chủ tịch UBND xã Gia
Lâm, Lâm Hà đánh giá, trang
trại chăn nuôi nhà anh Vũ Văn
Tuyên là trang trại được đầu tư
bài bản, áp dụng công nghệ tiến
bộ, là một trong những mô hình
điểm được nông dân trong xã
học hỏi để chăn nuôi trong thời
đại công nghệ cao.

động nghiệp vụ của Quỹ.
Được biết, cơ cấu tổ chức
Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh
Lâm Đồng có tối đa 5 thành
viên. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát
triển Lâm Đồng kiêm nhiệm
chức danh Giám đốc Quỹ khởi
nghiệp này.

Chức năng chính của Quỹ Hỗ
trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng
là sử dụng nguồn vốn hiện có
của mình để triển khai chương
trình, đề án, dự án, ý tưởng khởi
nghiệp khả thi của các tổ chức,
cá nhân trên địa bàn.

Cụ thể, phải áp dụng đầy đủ
biện pháp ứng phó sự cố môi
trường; các thành phần đất,
nước, không khí đảm bảo tiêu
chuẩn chất lượng; không sử
dụng vật liệu, thiết bị, hóa chất
cấm tại Việt Nam; xử lý nước
thải đạt quy chuẩn trước khi

thải ra môi trường; chất thải
rắn thông thường và nguy hại
cần thu gom, vận chuyển, xử lý
kịp thời theo quy định; báo cáo
diễn biến chất lượng môi trường
1 lần/năm; tuân thủ đầy đủ quy
chế quản lý khu công nghiệp.

DIỆP QUỲNH

ưu đãi của tổ chức tài chính, tín
dụng; vốn đóng góp tự nguyện,
tài trợ; vốn nhận ủy thác cấp
phát, cho vay, đầu tư, hợp vốn
của tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước. Ngoài ra, còn được
tích lũy vốn từ những khoản lãi
tiền gửi, thu nhập từ các hoạt

MẠC KHẢI

Chế biến 52.000 tấn chanh dây/năm
Công ty TNHH Thương mại
và dịch vụ Trường Hoàng vừa
được phê duyệt dự án bảo
vệ môi trường chế biến sản
phẩm chanh dây, công suất tăng
từ 26.000 tấn lên 52.000 tấn
nguyên liệu/năm tại Khu Công
nghiệp Phú Hội, Đức Trọng.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định phê duyệt thiết kế và
dự toán công trình “nâng cấp, sửa
chữa đường Thống Nhất thuộc dự án
đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa
đường Thống Nhất, huyện Đức Trọng
do Trung tâm Quản lý và Khai thác
công trình công cộng huyện làm chủ
đầu tư. Theo đó, tổng giá trị dự toán
công trình hơn 26,649 tỷ đồng bao
gồm: chi phí xây dựng trên 21,82 tỷ
đồng, tư vấn đầu tư xây dựng gần 1,4
tỷ đồng và các chi phí khác như quản
lý dự án, bồi thường giải tỏa mặt
bằng, dự phòng…
Nguồn vốn thực hiện dự án công
trình trên được bố trí từ ngân sách
tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 là 10 tỷ
đồng và trong năm 2018 bố trí 3 tỷ
đồng để thực hiện đầu tư xây dựng.
KHẢI NHIÊN

5 tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2020
Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp vừa
được UBND tỉnh Lâm Đồng
quyết định thành lập và trích chi
ngân sách 5 tỷ đồng nguồn vốn
hoạt động từ nay đến năm 2020.
Bên cạnh đó, các nguồn vốn
khác được huy động cho Quỹ
Hỗ trợ khởi nghiệp gồm: vốn vay
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Theo đó, trên diện tích 15.600
m2, Công ty TNHH Thương mại
và dịch vụ Trường Hoàng triển
khai 7 nhiệm vụ trọng tâm bảo
vệ môi trường sản xuất, chế biến
sản phẩm chanh dây mỗi năm
đạt 2.600 tấn nước ép nguyên
chất và 2.000 tấn nước cô đặc.

VŨ VĂN

Gần 40 tỷ đồng là số tiền đã được
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH
huyện Đam Rông giải ngân cho gần
1.400 hộ dân trên địa bàn huyện trong
năm 2018. Qua đó, nâng tổng dư nợ
trên địa bàn huyện đến nay lên trên
211 tỷ đồng.
Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi trong
năm 2018, các hộ dân trong đó bao
gồm cả các hộ nghèo, cận nghèo, hộ
mới thoát nghèo đầu tư chăm sóc trên
1.000 ha cà phê nhằm phát triển sản
xuất, sử dụng vốn vay để tạo việc làm
cho trên 1.300 lao động, xây dựng
645 công trình nước sinh hoạt và nhà
vệ sinh đạt chuẩn…
ĐAM TRỌNG

Giải quyết 22 thủ tục
hành chính về nông nghiệp
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
vật (BVTV) Lâm Đồng đã được
giao giải quyết 22 thủ tục hành chính
(TTHC) trên lĩnh vực nông nghiệp,
thời hạn giải quyết từ 1 ngày đến 35
ngày. Trong đó gồm 18 TTHC giải
quyết theo thẩm quyền và 4 TTHC giải
quyết theo ủy quyền.
Cụ thể, các TTHC được giải quyết
từ 15 ngày đến 35 ngày như: Cấp
Giấy công nhận vườn đầu dòng cây
công nghiệp, cây ăn quả lâu năm;
Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
phân bón. Và giải quyết từ 3 ngày
đến 12 ngày gồm: Xác nhận nội dung
quảng cáo phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật; Chứng nhận đủ điều kiện
buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật; Giấy phép vận chuyển thuốc bảo
vệ thực vật; Tiếp nhận công bố phân
bón hợp quy…
Riêng các TTHC giải quyết theo
ủy quyền của Sở NN&PTNT Lâm
Đồng đối với Chi cục Trồng trọt và
BVTV Lâm Đồng trong thời 1 ngày
làm việc là: Thẩm định hồ sơ và cho
phép về nội dung tổ chức hội thảo
hướng dẫn kỹ thuật sử dụng giống
cây trồng, khuyến cáo sử dụng phân
bón hiệu quả ở địa phương; Tiếp
nhận công bố tiêu chuẩn giống cây
rau và hoa…
VĂN VIỆT
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Ghi nhận Tháng Công nhân 2018
Tháng Công nhân 2018 vừa
kết thúc với nhiều hoạt động
thiết thực, ý nghĩa do các cấp
công đoàn trong tỉnh tổ chức,
nhằm chăm lo tốt hơn đời sống
vật chất, tinh thần công nhân
viên chức và người lao động
(CNVCLĐ) trong toàn tỉnh.

T

ại lễ phát động Tháng
Công nhân và Ngày hội
công nhân 2018 do Liên
đoàn Lao động (LĐLĐ)
huyện Đức Trọng tổ chức, hơn
1.000 CNVCLĐ trong toàn huyện
đã được tham gia nhiều hoạt động
sôi nổi như các trò chơi dân gian
đổ nước vào chai, nhảy bao bố, kéo
co; thưởng thức các tiết mục văn
nghệ do CNVCLĐ biểu diễn. Dịp
này, LĐLĐ huyện Đức Trọng phối
hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu quà tặng Giang Anh Kỳ tặng
100 phần quà lưu niệm cho đoàn
viên, CNVCLĐ. Chị Nguyễn Thị
Minh (xã Tà Năng) phấn khởi nói:
“Mỗi năm một lần, tại Ngày hội
công nhân do LĐLĐ huyện tổ chức,
chúng tôi lại có dịp gặp gỡ, giao lưu
cùng với đoàn viên công đoàn đến
từ các đơn vị trong toàn huyện, rồi
lại được tham gia các trò chơi vui
nhộn… Nói chung, ngày hôm nay
là ngày chúng tôi được cười “thả ga”
mà không cần phải suy nghĩ gì!”.
Cùng với LĐLĐ huyện Đức
Trọng, các LĐLĐ huyện, thành phố,
công đoàn ngành, CĐ viên chức
cũng đã tổ chức nhiều hoạt động

Đông đảo CNVCLĐ huyện Đức Trọng sôi nổi tham gia Ngày hội công nhân do LĐLĐ huyện tổ chức. Ảnh: N.M

thiết thực chào mừng “Tháng Công
nhân” năm 2018 kèm một số hoạt
động như: Ngày hội công nhân; tổ
chức hoạt động văn hóa, thể thao;
sinh hoạt pháp luật; thay nhớt xe mô
tô miễn phí, mở gian hàng quần áo
cũ cho công nhân lao động nghèo,
hội thi lái xe mô tô an toàn... Có
thể thấy, với phương châm hướng
về cơ sở, hướng về người lao động,
trong Tháng Công nhân năm 2018,
các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ
chức đồng bộ nhiều hoạt động thiết
thực, ý nghĩa nhằm quan tâm đến
đời sống vật chất, tinh thần, quyền
và lợi ích hợp pháp chính đáng của
người lao động, thể hiện rõ vai trò,
trách nhiệm của tổ chức công đoàn

đối với người lao động.
Nằm trong hoạt động Tháng
Công nhân năm nay, LĐLĐ tỉnh
cũng đã tổ chức thăm và tặng 130
suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn
đồng) cho 130 đoàn viên, CNVCLĐ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
như bị bệnh nan y kéo dài, hoặc là
người bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp nặng; CNVCLĐ gia đình có
người thân bị ốm đau dài ngày, gia
đình thuộc diện hộ nghèo, hoặc gia
đình vừa có biến cố lớn, đời sống
có nhiều khó khăn... Cũng trong dịp
này, LĐLĐ tỉnh đã trao 14 phần quà
cho 14 khu tập thể CNLĐ tại các
doanh nghiệp có từ 10 lao động trở
lên, mỗi suất quà gồm các dụng cụ

thể thao như: bóng đá, bóng chuyền,
cầu lông, bóng bàn, đàn ghita..., trị
giá 2 triệu đồng/suất.
Ngoài ra, các LĐLĐ huyện,
thành phố, công đoàn ngành đã
thăm và tặng 128 suất quà (mỗi
suất quà trị giá từ 500 ngàn - 1 triệu
đồng) cho CNVCLĐ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn trên địa bàn và
35 suất quà là hiện vật (mỗi suất
quà trị giá 300 ngàn đồng) cho
đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn; Công ty TNHH
MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng
và Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm
Đồng trao 13,5 triệu đồng cho con
của 1 CNVCLĐ bị chết do tai nạn
giao thông.

Cùng đó, một trong những hoạt
động được các cấp công đoàn trong
tỉnh luôn chú trọng là tổ chức các
hoạt động để người lao động có
“Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt
hơn”, cụ thể là chương trình “Phúc
lợi cho đoàn viên công đoàn”. Trong
Tháng Công nhân 2018, LĐLĐ tỉnh
phối hợp, huy động các đơn vị ký
thỏa thuận hợp tác về chương trình
phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
(Vietinbank, Viễn thông Lâm Đồng,
Bưu điện tỉnh) đồng hành cùng
LĐLĐ tỉnh tặng 30 suất quà (mỗi
suất quà trị giá 1 triệu đồng) tại Lễ
mít tinh chào mừng thành công Đại
hội IX Công đoàn tỉnh Lâm Đồng
và phát động “Tháng Công nhân”,
“Tháng hành động về an toàn vệ
sinh lao động” năm 2018; Mobifone
Lâm Đồng trao tặng 40 phần quà
cho đoàn viên, CNVCLĐ huyện
Đức Trọng. LĐLĐ thành phố Bảo
Lộc phối hợp cùng Bưu điện Bảo
Lộc thực hiện chương trình phúc lợi
cho đoàn viên công đoàn thông qua
bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công
đoàn khi mua hàng trả tiền ngay tại
các điểm giao dịch bưu điện...
Song song với đó, các cấp công
đoàn còn tổ chức hàng trăm loại hình
hoạt động thu hút hàng chục ngàn
lượt CNVCLĐ tham gia như: Các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao, các trò chơi dân gian, hội thi
CNVCLĐ với kiến thức an toàn, vệ
sinh lao động; tư vấn pháp luật lao
động, nắm bắt tâm tư, tình cảm của
người lao động, nhằm xây dựng mối
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và
tiến bộ trong doanh nghiệp...
NHẬT MINH

Phụ nữ Đà Lạt giúp nhau giảm nghèo bền vững

H

ội LHPN TP Đà Lạt hiện
có 18 cơ sở hội, có 259 chi
hội, với tổng số 24.141 hội
viên, trong đó có 30% phụ nữ sản
xuất nông nghiệp, 50% phụ nữ kinh
doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ; 20%
hội viên làm nghề tiểu thủ công
nghiệp như: đan, thêu, may móc...
Hàng năm, Hội LHPN thành phố chỉ
đạo Hội Phụ nữ cơ sở tham gia với
địa phương về cuộc tổng điều tra hộ
nghèo, bình xét một cách công khai,
dân chủ, đúng đối tượng. Các đơn vị
kết hợp ban xóa đói giảm nghèo tại
địa phương xét những hộ khó khăn
có mức thu nhập thấp theo tiêu chí
quy định, để đề xuất cấp sổ và có
chế độ ưu tiên trong công tác vay
vốn, y tế, giáo dục, có chế độ hỗ trợ
hàng tháng cho những hộ đặc biệt
khó khăn không nơi nương tựa, hộ
gia đình chính sách...
Hội vận động hội viên hưởng ứng
phong trào thi đua ái quốc “Làm
theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp
nhau giảm nghèo bền vững”, 100%
cơ sở Hội đã cụ thể hóa triển khai
cho các chi hội thực hiện các mô
hình làm theo như: phong trào nuôi
heo đất tiết kiệm, nuôi heo vàng,
nuôi heo giấy, hộp tiền tiết kiệm,
phong bì tình thương, vòng tay nhân
ái, trái tim nhân ái, chung một tấm
lòng… Qua đó, có 1.653 con heo
tiết kiệm số tiền gần 736 triệu đồng

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Lạt thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo
thông qua việc hỗ trợ cho chị em vay các nguồn vốn, đã giúp cho 718/822 phụ nữ nghèo được xóa
nghèo và đã có 309/718 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp vốn để xóa nghèo (đạt tỉ lệ 43%).
và phong trào xây dựng hũ gạo tình
thương đã góp 8.270 kg gạo, giúp
cho 1.324 lượt hội viên nghèo có
hoàn cảnh khó khăn. Hội xây dựng
mới 5 mô hình tiết kiệm làm theo
Bác ở các Phường 2, Phường 3,
Phường 6, Phường 9, xã Trạm Hành
có tên gọi: “Phụ nữ tiết kiệm giúp
nhau giảm nghèo, vượt khó”; qua
đó, có 3.536 chị tham gia tiết kiệm
được 512 triệu đồng. Hội còn giúp
xây dựng “Mái ấm tình thương” cho
hội viên phụ nữ nghèo, từ năm 2011
đến nay, Hội đã khởi công xây dựng,
sửa chữa 30 căn cho hội viên phụ nữ
nghèo trị giá 278 triệu đồng.
Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác
19/5 hàng năm, Hội LHPN TP Đà
Lạt và cơ sở Hội tổ chức Ngày hội
“Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, có
100% cơ sở tham gia ngày hội với số
tiền huy động qua 5 năm đạt gần 5,3
tỷ đồng, tiền lãi đến nay là 417 triệu
đồng, có 71.500 lượt chị tham gia.
Từ nguồn quỹ huy động này, Hội
đã tiến hành giải ngân cho 9.950 chị
vay, mức vay từ 5 - 10 triệu đồng/
chị. Đến nay, Hội tổ chức tổng kết
20 năm hoạt động Quỹ tiết kiệm vì
phụ nữ nghèo của thành phố và kịp

Biểu dương 6 tập thể Hội Phụ nữ cấp phường, xã điển hình trong phong trào
phụ nữ Đà Lạt giúp nhau giảm nghèo bền vững. Ảnh: A.N

thời khen thưởng cho 79 tập thể, 63
cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào xây dựng quỹ tiết
kiệm vì phụ nữ nghèo.
Hội Phụ nữ Đà Lạt phối hợp
với Ngân hàng Chính sách Xã hội
(CSXH) tỉnh giải quyết cho hội
viên, phụ nữ vay vốn để phát triển
kinh tế gia đình. Tính đến ngày
22/2/2018, Hội LHPN TP Đà Lạt
đã quản lý 71 tổ vay vốn trực thuộc

16 đơn vị phường, xã với 2.837 hộ
vay, tổng số tiền là 68,2 tỷ đồng (dư
nợ quá hạn 195 triệu đồng với tỷ lệ
0,29%). Đồng thời, Hội phối hợp
với Ngân hàng CSXH tiếp tục huy
động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ
vay vốn, tính đến nay có 71/71 tổ,
tổng số tiền tiết kiệm 7,1 tỷ đồng với
2.291 hộ tham gia. Bên cạnh đó, Hội
duy trì 9 tổ vay vốn tín chấp Ngân
hàng Đông Á, có 133 chị vay số tiền

trên 862 triệu đồng đầu tư vào sản
xuất, kinh doanh để phát triển kinh
tế gia đình.
Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát
triển kinh tế, nâng cao chất lượng
cuộc sống, xây dựng gia đình “5
không, 3 sạch” đã góp phần quan
trọng trong xây dựng nông thôn
mới, phường văn minh đô thị và
hoạt động giảm nghèo bền vững
của TP Đà Lạt. Đặc biệt, phong trào
xây dựng tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn
nhằm phát huy nội lực, tinh thần
“tương thân tương ái” của phụ nữ
các cơ sở Hội xây dựng với số tiền
8,8 tỷ đồng, giúp cho 4.865 lượt
hội viên phụ nữ nghèo vay, để phát
triển kinh tế gia đình. Huy động tiết
kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng tại
chi hội, kết quả có 18.363 chị tham
gia, với tổng số tiền là 7,6 tỷ đồng,
giúp cho 3.829 chị hội viên nghèo,
cận nghèo, khó khăn và giúp thường
xuyên cho 15 chị khó khăn số tiền
từ 200.000 - 500.000 đồng/tháng.
Hội xây dựng nguồn vốn nội lực
thông qua các mô hình tổ tiết kiệm
vay vốn như: tổ tiết kiệm, tổ góp vốn,
xoay vòng vốn có 175 tổ, tiết kiệm số
tiền gần 1,5 tỷ đồng, với 2.561 thành
viên tham gia. Triển khai thực hiện
mỗi chi hội xây dựng mô hình “5
giúp 1” giúp phụ nữ giảm nghèo, đến
nay có 185 mô hình tại các chi hội,...
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Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

T

hế nhưng, để có cái nhìn và
sự đánh giá công bằng của
xã hội thì cần có những
yếu tố mà chính bản thân
NKT phải tự trang bị cho mình. Một
trong những điều quyết định chính
là NKT phải tự tin, tự nỗ lực, bỏ qua
những mặc cảm về lòng thương hại,
vượt lên chính mình.

Viết tiếp giấc mơ
Đây đã là năm thứ 5 chàng trai trẻ
Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1991,
ngụ tại Phường 3, TP Đà Lạt) làm
công việc đúng chuyên ngành công
nghệ thông tin tại một chi nhánh
của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Viettel. Ngồi nhớ lại quãng thời gian
đã qua của mình, Thịnh bảo 5 năm
không trôi nhanh như một cái chớp
mắt như nhiều người vẫn nghĩ.
Đối với Duy Thịnh, để có được
một công việc như ý hiện tại là cả
một quá trình nỗ lực và đấu tranh tư
tưởng không ngừng. Căn bệnh cong
cột sống năm 12 tuổi đã khiến cậu
thanh niên 27 tuổi trông nhỏ nhắn
như một học sinh cấp II, đồng thời
lấy đi bao hoài bão của tuổi trẻ. Lần
lữa mãi chuyện có tiếp tục đi học
chương trình phổ thông hay không
do bệnh tình tái phát thất thường,
Thịnh quyết định theo học hệ trung
cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế
kỹ thuật Lâm Đồng. Cầm trong tay
tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi nhưng
Duy Thịnh cũng không thể ngờ rằng
một năm rưỡi sau, cậu vẫn trong tình
trạng thất nghiệp. Nhưng may mắn
đã mỉm cười với người biết nỗ lực.
Trải qua các vòng phỏng vấn khắt
khe, năng lực của Thịnh đáp ứng
được các yêu cầu đặt ra nên đến bây
giờ Thịnh có cơ hội làm việc như
mọi nhân viên khác.
“Bất cứ ngành nghề nào cũng đòi
hỏi chuyên môn và sức khỏe để đảm
đương yêu cầu công việc. Mình may
mắn là vẫn còn di chuyển được dù
hơi khó khăn nhưng khi đi làm cũng
được tạo nhiều điều kiện. Với người
không khuyết tật, tìm được một
công việc ưng ý, đúng chuyên ngành
đã khó, thì với NKT, khó khăn đó
lớn hơn gấp nhiều lần. Đa số NKT
mang tâm lý mặc cảm, tự ti. Nếu đã
một lần bị từ chối, rất ít người đủ tự
tin để đi xin việc ở những nơi khác”,
Duy Thịnh bộc bạch.
Trường hợp của chị Trần Thị Hòa
(36 tuổi, ngụ Phường 2, TP Đà Lạt)
lại khác. Bại liệt 2 chân, di chuyển
bằng xe lăn nên hầu như từ trước
đến nay, chị Hòa chỉ làm những

Người khuyết tật (NKT) là một trong số những đối tượng yếu thế cần được xã hội quan tâm, sâu
thẳm trong bản thân những NKT, họ khao khát được đối xử công bằng, được tôn trọng và được làm
công việc dựa trên chính đam mê và năng lực của bản thân.

Chị Hòa (bìa phải) là một thợ làm hoa đất sét lành nghề, tự tin hướng dẫn cho những thành viên mới bắt đầu. Ảnh: H.T

công việc sử dụng nhiều đến đôi
bàn tay như thêu tranh chữ thập,
may, đan len... Tuy nhiên, tất cả
đều không tạo được thu nhập ổn
định để giúp chị cùng chồng trang
trải những khó khăn của cuộc sống.
Năm 2014, chị Hòa tìm đến cơ sở
làm hoa đất sét Đà Lạt. Trải qua
quãng thời gian đầu khá bất tiện vì
di chuyển khó khăn, đôi tay lại yếu
nhưng hiện giờ, chị Hòa đã là một
người thợ lành nghề. Giấc mơ được
sáng tạo những sản phẩm của riêng
mình và xa hơn là thành lập một cơ
sở dành riêng cho chị em phụ nữ
khuyết tật đang được chị viết tiếp
mỗi ngày.
Chị Hòa chia sẻ: Tham gia sinh
hoạt trong nhiều nhóm dành cho
NKT nên mình biết, để tìm được một
công việc ổn định theo đúng sở thích
của NKT vô cùng khó khăn. Ở mỗi
dạng khuyết tật khác nhau các bạn
lại gặp phải những khó khăn riêng,
nhưng nhìn chung, công việc nào
cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên
trì học hỏi.

Tạo nghề, tạo niềm tin
Dù không may mắn mang trên
mình những khuyết tật nhưng có
một điều phải thừa nhận là không
ít NKT vẫn là những người có tay
nghề, trình độ.
Suốt 15 năm làm việc với người
lao động khuyết tật, bà Trần Thị
Trang - Giám đốc Công ty Nắng Mai

(TP Đà Lạt) nhận thấy rằng tuy sức
khỏe của NKT chỉ bằng 50-70% so
với người không khuyết tật nhưng bù
lại họ rất giàu nghị lực, có tính kiên
nhẫn và chăm chỉ nên năng suất và
chất lượng sản phẩm của NKT không
thua kém các công nhân khác.
“Một đặc điểm rất đáng lưu ý là
lao động khuyết tật ít khi thay đổi
nơi làm việc, họ gắn bó lâu dài với
công ty hơn cho đến khi điều kiện sức
khỏe và hoàn cảnh cá nhân không
cho phép như bệnh do tuổi tác, lập
gia đình hoặc gia đình neo đơn không
tiện đi làm nữa. Vì thế, nhìn chung
NKT cũng có đóng góp đáng kể đối
với cơ sở, công ty mà họ làm việc
như những người khác”, bà Trang
nhận định.
Đồng quan điểm đó, chị Huỳnh
Hoàng Vân - người làm nên hương
hiệu hoa đất sét Đà Lạt cũng luôn
dành một sự ưu ái đặc biệt cho
những thành viên là NKT trong gia
đình lớn của mình. Theo chị Hoàng
Vân, NKT thường mang những tự ti,
mặc cảm nên giao tiếp cũng không
cởi mở, tự tin. Chính vì thế, để động
viên tinh thần của các học viên và
người lao động, trong không gian
sản xuất tuy có phần nhỏ bé nhưng
bằng nhiều cách, chị đã tạo dựng
môi trường đầy ắp tiếng cười và
niềm vui. Với mỗi NKT tìm đến cơ
sở của chị trên đường Ngô Quyền,
ngoài việc được đào tạo nghề miễn
phí, những bạn ở xa, di chuyển khó

khăn có nhu cầu sẽ được bố trí chỗ
ăn, ở thuận lợi. Những năm trở lại
đây, 70% lao động tại cơ sở của chị
là NKT. Trong số đó nhiều người đã
trở thành thợ lành nghề, trở về lập
nghiệp ở địa phương.
“Với một nghề mang tính nghệ
thuật cao như làm hoa, tranh hoa đất
sét đòi hỏi một sự tỉ mẩn, khả năng
quan sát và tư duy tinh tế. Không ít
bạn là NKT nhưng lại vô cùng sáng
tạo, chăm chỉ để làm ra những sản
phẩm với chất lượng cao, đạt yêu
cầu khó tính của thị trường. Thậm
chí nhiều bạn là NKT còn học hỏi và
làm tốt hơn nhiều bạn khác. Vậy thì
không lý do gì chúng ta lại từ chối,
không tạo cơ hội cho các bạn NKT
có cơ hội, tự tin chứng tỏ khả năng
của mình”, chị Vân chia sẻ.

Cần sự chung tay
của toàn xã hội
Theo con số thống kê, trên toàn
tỉnh hiện có 10 Hội NKT, Hội Người
mù với hơn 1.700 hội viên. Ông
Trần Mạnh Thu, Chủ tịch Hội NKT
tỉnh cho biết, có nhiều nguyên nhân,
cả chủ quan và khách quan dẫn
đến NKT khó có thể tìm được cho
mình một công việc ưng ý, lâu dài.
Trong xu thế phát triển của nền kinh
tế thị trường, mỗi công ty, đơn vị
kinh doanh đều có những quy định,
nguyên tắc riêng để vận hành và phát
triển. Vẫn có những doanh nghiệp
tìm đến và đề xuất việc làm dành

cho NKT nhưng bản thân lao động
là NKT lại chưa thể đủ điều kiện để
đáp ứng yêu cầu.
Trong số những nguyên nhân được
đề cập, theo ông Thu, nguyên nhân
chủ quan từ chính bản thân NKT là
những khó khăn trong quá trình di
chuyển, trong khi cơ sở vật chất tại
các công ty, doanh nghiệp lại không
thực sự thuận lợi. NKT nhẹ có thể
tìm việc làm tương đối dễ dàng
nhưng với nhiều trường hợp khuyết
tật nặng, NKT vận động... thì rất khó.
Các nghề như thêu, dệt, đan móc
được đào tạo miễn phí... nhưng lại
thiếu định hướng về đầu mối tiêu thụ,
chất lượng không đảm bảo nên hàng
hóa làm ra không bán được dẫn đến
NKT bỏ nghề, tự tạo các việc làm tại
nhà như giúp việc, mở hàng tạp hóa
tại gia đình... Một yếu tố không thể
không kể đến là nếu NKT muốn vay
vốn phát triển kinh tế thì Hội NKT
cũng không thể đứng ra làm đại diện
mà phải thông qua một tổ chức khác
như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,
Hội Nông dân...
Còn theo bà Trần Thị Trang, trình
độ học vấn của NKT hiện nay chưa
cao, thậm chí có nhiều trường hợp
mù chữ, vì thế khả năng giao tiếp,
nhìn nhận về cuộc sống và tiếp thu
chuyên môn còn nhiều hạn chế.
NKT muốn được xã hội nhìn nhận
năng lực học tập và làm việc một
cách công bằng, điều đầu tiên là bản
thân họ cần phải biết nắm bắt cơ hội
được học tập, được đào tạo nghề
thành thạo để tự tin chứng tỏ năng
lực làm việc của họ với nhà tuyển
dụng. NKT cũng cần phải chuẩn bị
tốt tâm lý để vượt qua sự mặc cảm,
tự ti khi làm việc trong môi trường
có nhiều lao động với nhiều va chạm
trong công việc. NKT cần biết chủ
động sắp xếp cuộc sống độc lập hơn
cho riêng mình, không nên phụ thuộc
hoàn toàn vào gia đình từ việc đi lại,
ăn uống đến việc kiếm tiền lo cho
bản thân...Có như vậy, NKT sẽ tạo
ra ấn tượng tốt, lòng tin và sự đánh
giá cao của xã hội.
Song song với việc dạy nghề cho
NKT, theo ý kiến của nhiều chuyên
gia, đơn vị chức năng nên có các buổi
nói chuyện và tư vấn về mặt tâm lý
để NKT cảm thấy yên tâm hơn khi
bắt đầu mưu sinh, hòa nhập cộng
đồng. Cuối cùng, yếu tố quan trọng
nhất vẫn là sự động viên và giúp đỡ
của gia đình và xã hội dành cho NKT
trong việc hoạch định cuộc sống, việc
làm và ước mơ đóng góp cho xã hội.
HỒNG THẮM

Trung ương kiểm tra công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm
Từ ngày 6-7/6, đoàn kiểm tra công
tác phòng chống bệnh không lây
nhiễm của Bộ Y tế do GS-TS Ngô
Quý Châu - Phó Giám đốc Bệnh
viện Bạch Mai làm trưởng đoàn,
cùng các thành viên Cục Y tế dự
phòng, Bệnh viện Nội tiết Trung
ương, Bệnh viện Tâm thần Trung
ương 2, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây
Nguyên đã có đợt giám sát thực tế
tại Phường 8, Trung tâm Y tế Đà Lạt
và làm việc với Sở Y tế Lâm Đồng.
Đây là đoàn giám sát số 7 (kiểm
tra, giám sát tại các tỉnh Lâm Đồng,
Đắk Lắk, Đắk Nông) trong số 10

đoàn do Bộ Y tế thành lập để kiểm
tra công tác phòng chống bệnh
không lây nhiễm trong cả nước.
Đoàn công tác đã kiểm tra, chỉ đạo
công tác tổ chức triển khai hoạt
động phòng chống bệnh không lây
nhiễm tại địa phương. Qua đó, phát
hiện các bất cập trong cơ chế quản
lý, chính sách, pháp luật và các hoạt
động chuyên môn để kiến nghị, đề
xuất với cơ quan có thẩm quyền
các biện pháp nhằm tăng cường và
nâng cao hiệu quả công tác phòng
chống bệnh không lây nhiễm tại
cộng đồng.

Qua kiểm tra thực tế tại Lâm
Đồng, đoàn đánh giá địa phương tổ
chức thực hiện tốt công tác phòng
chống bệnh không lây nhiễm; cần
tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác điều
trị các bệnh không lây nhiễm ngay
tại cơ sở từ nguồn BHYT, đặc biệt
là 2 bệnh tăng huyết áp và bệnh đái
tháo đường, chú trọng hơn nữa trong
quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn
mãn tính (COPD) và hen; khảo sát,
đào tạo đội ngũ cán bộ y tế làm công
tác điều trị các bệnh về nội tiết tại
y tế cơ sở.
Hiện nay, các trạm y tế quản lý điều

trị các bệnh nhân mắc bệnh không
lây nhiễm. Đặc biệt, ngành y tế đã thí
điểm khám, lập hồ sơ sức khỏe cho
gần 20.000 người dân tại 3 xã Đạ Sar
(Lạc Dương), D’Ran (Đơn Dương),
Triệu Hải (Đạ Tẻh). Quản lý điều trị
bệnh tăng huyết áp tại 27 xã điểm,
với tổng số bệnh nhân được chương
trình phát hiện 19.904 trường hợp, có
17.008 bệnh nhân được theo dõi điều
trị. Thực hiện quản lý, điều trị bệnh
đái tháo đường tại 28 xã điểm, phát
hiện và quản lý điều trị bệnh đái tháo
đường cho 4.179 bệnh nhân. Khám
tư vấn và điều trị cho 662 bệnh nhân

Basedow và 339 bệnh nhân bướu cổ
đơn thuần. Triển khai chương trình
phòng chống ung thư đã ghi nhận
1.532 bệnh nhân, tử vong 411 ca.
Quản lý điều trị cho 242 bệnh nhân
bị COPD và 649 bệnh nhân hen.
Triển khai chương trình chăm sóc
sức khỏe tâm thần cộng đồng tại 129
xã, phường điểm, quản lý và điều trị
1.446 bệnh nhân tâm thần phân liệt,
1.593 bệnh nhân động kinh. Triển
khai các hoạt động truyền thông và
can thiệp phòng chống tác hại của
thuốc lá, rượu bia...
AN NHIÊN
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Huyện Đạ Huoai, Đam Rông
hưởng ứng Ngày Môi trường
thế giới 5/6
Nhân sự kiện thường niên lớn
nhất về bảo vệ môi trường (Ngày
Môi trường thế giới 5/6), huyện Đạ
Huoai đã tổ chức ra quân hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới với chủ đề
“Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”,
góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên
trong sạch và bảo vệ sức khỏe của
cộng đồng. Sau lễ phát động, Ban tổ
chức chia 3 tổ tham gia thu gom rác
thải các tuyến đường ĐT 721, quốc
lộ 20 và chợ thị trấn Mađagui.
Cùng ngày, tại xã Liêng S’rônh,
Huyện Đoàn Đam Rông đã tổ chức
lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới, yêu cầu các tổ chức
cơ sở đoàn cần tuyên truyền, vận
động đoàn viên, thanh niên và nhân
dân nêu cao ý thức, trách nhiệm, có
những hành động cụ thể, thiết thực
cùng chung tay bảo vệ môi trường…
Dịp này, hơn 100 đoàn viên, thanh
niên thuộc các cơ quan, đơn vị,
chiến sỹ lực lượng vũ trang và đoàn
viên, thanh niên tại thôn, xóm đã
tổ chức thu gom rác thải dọc tuyến
đường từ UBND xã Liêng S’rônh
đến Quốc lộ 27.

ĐẶNG DŨNG - VĂN TÂM

Đường giao thông 413
hư hỏng nặng

Đường giao thông 413 đoạn đi vào xã Ka Đơn.

Tuyến đường giao thông ĐT 413
có chiều dài gần 20 km là một trong
những tuyến đường huyết mạch của
huyện Đơn Dương được nối liền từ
Quốc lộ 27 vào các xã phía Nam
sông Đa Nhim gồm: xã Ka Đô, xã
Quảng Lập, xã Pró, xã Ka Đơn và
xã Tu Tra. Những năm gần đây, do
lưu lượng các loại xe tải vận chuyển
hàng hóa đi qua tuyến đường ĐT
413 ngày càng nhiều, thậm chí có
hàng trăm lượt xe tải vận chuyển
đất, cát ra vào thường xuyên, vì vậy
hiện tuyến đường đã hư hỏng xuống
cấp nghiêm trọng. Cụ thể, ở khu
vực xã Ka Đô đã xuất hiện hàng
chục ổ gà, ổ trâu, còn đoạn đường
giáp ranh với xã Ka Đơn nước đọng
thường xuyên, khi có mưa đường
biến thành sông. Nhằm góp phần
ngăn chặn tình trạng tai nạn thường
xuyên xảy ra, đồng thời tạo điều
kiện cho người và các phương tiện
đi lại được dễ dàng thuận lợi, đề
nghị các ngành chức năng của tỉnh
và huyện Đơn Dương cần quan tâm
hỗ trợ kinh phí, sớm có biện pháp
tu sửa lại tuyến đường giao thông
ĐT 413 để đảm bảo an toàn giao
thông cho người và phương tiện qua
lại, đó là nguyện vọng của cử tri
huyện Đơn Dương.
NGỌC THANH

Xa rồi những cây cầu “lỗi nhịp”

T

hực hiện chỉ đạo của Bộ
Giao thông vận tải, Sở
Giao thông vận tải đã
thực hiện việc tổng rà
soát, kiểm tra hiện trạng các cầu
treo trên địa bàn tỉnh, đánh giá,
phân loại và đề xuất hướng xử lý
những cầu treo trên địa bàn toàn
tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy:
Toàn tỉnh có 52 cầu dân sinh,
trong đó có 42 cầu treo dân sinh
tự phát, do người dân tự làm để
giải quyết nhu cầu đi lại và phần
lớn các cầu này đã hư hỏng nặng,
cần được thay thế và sửa chữa.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó
Giám đốc Sở GTVT cho biết,
sau khi kiểm tra cầu treo, Sở
đã có báo cáo đánh giá sơ bộ
về thực trạng cầu treo, đề xuất
hướng xử lý. Theo đó, trước
mắt phải đầu tư thay thế 15 cầu
hư hỏng nặng, có nguy cơ xảy
ra thảm họa về giao thông. Các
cầu còn lại cần phải sửa chữa,
tăng cường để kéo dài thời gian
sử dụng cho những cây cầu này
trong lúc tìm kiếm nguồn đầu
tư thay thế. Đồng thời, Sở đã có
ý kiến với các địa phương tăng
cường công tác quản lý các cầu
dân sinh, để đảm bảo an toàn
cho người dân. Với những cầu
hư hỏng nặng, tuyệt đối nghiêm
cấm người dân qua lại, các địa
phương lập các biển báo, cảnh
báo trọng tải ở tất cả cầu treo
trên địa bàn. Riêng đối với
những cầu xuống cấp nghiêm
trọng thì kiên quyết tháo dỡ
để tránh tai nạn đáng tiếc xảy
ra. Song song các giải pháp
xử lý tạm thời như cấm lưu
thông, hạn chế lưu thông, Sở
Giao thông vận tải đã có kiến
nghị với Bộ Giao thông vận
tải, UBND tỉnh thực hiện đầu
tư thay thế các cầu treo. Trong
thời gian qua, Sở Giao thông
vận tải đã đề xuất với Bộ Giao
thông vận tải, Tổng cục Đường
bộ Việt Nam đầu tư 15 cầu treo
mới, 100 cầu dân sinh khác.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng, Bộ Giao thông vận tải đã
thực hiện đầu tư 3 cầu treo mới
trên địa bàn huyện Đạ Huoai,
Đạ Tẻh (trong chương trình Đề

Ở Lâm Đồng, những cây cầu treo “độc đạo” đối với người dân lâu nay đã được thay thế từ việc
đầu tư 9 cây cầu mới được đưa vào sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh đem lại niềm vui cho người
dân đôi bờ. Từ đây cảnh người dân mỗi lần qua những cây cầu treo lắc lẻo đã không còn, thay
vào đó là những cây cầu mới vừa xây dựng kiên cố giúp bà con yên tâm khi lưu thông.

Cầu mới được xây dựng đem lại niềm vui đôi bờ. Ảnh: H.Y

án 186 cầu treo 28 tỉnh miền núi
và Tây Nguyên).

Bên cạnh việc đề xuất Bộ
Giao thông vận tải đầu
tư, Sở Giao thông vận tải
cũng đã lập dự án đầu
tư thay thế 9 cầu treo hư
hỏng nặng, có tính cấp
bách và đã được UBND
tỉnh phê duyệt dự án với
kinh phí 4,6 tỷ đồng.
Cầu treo thôn Kim Thanh, một
trong những cây cầu được Sở
Giao thông vận tải xếp loại nguy
hiểm dài trên 70 m nằm trên con
đường độc đạo vào khu sản xuất
hơn 2.000 ha trồng chè và cà phê
của người dân. Ông Nguyễn Văn
Dền cho biết, từ khi có cây cầu
này đã giúp cho bà con trong
bản đi lại được thuận tiện hơn.
Nhưng từ năm 2012 cầu bắt đầu
xuống cấp không đảm bảo an
toàn, đã có trường hợp người

đi trên cầu bị trượt chân ngã
nhưng may mắn bám được dây
cáp nên không rơi xuống sông.
Còn xe cộ qua lại cây cầu treo
này bị rơi xuống sông là chuyện
đã từng xảy ra. Khi Nhà nước
chủ trương đầu tư xây dựng cầu
mới là cầu treo dây võng thuận
lợi vận chuyển nông sản, cà phê.
Giờ có cầu đàng hoàng rồi, an
toàn rồi, trời mưa to mưa bao
nhiêu cũng đi qua.
Đến nay, cả 9 công trình đều
đã được nghiệm thu và đưa vào
sử dụng. Các cầu treo nói trên
nằm trên địa bàn các huyện Lạc
Dương, Đam Rông, Di Linh, Bảo
Lâm, Đạ Huoai và thành phố Bảo
Lộc. 2 cầu có chiều dài dưới 40 m
gồm cầu Thôn 7 (xã Lộc Quảng,
Bảo Lâm) và cầu Thôn 13 đi
Thôn 12 (xã Đinh Trang Hòa,
Di Linh) được xây dựng theo
phương án cầu giàn bailey, rộng
4,2 m; cầu còn lại có chiều dài từ
50 - 90 m, được xây dựng theo
phương án cầu treo dây võng,
rộng 2,5 m, tải trọng ô tô đơn

chiếc hoặc đoàn người đi bộ 300
kg/m2. Đó là cầu Phi Jut (xã Đạ
R’Sal, Đam Rông), cầu Đan Kia
(thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc
Dương), cầu Thôn 2 đi Thôn 7 (xã
Lộc Ngãi, Bảo Lâm), cầu Nghĩa
Tình (Madaguoi, Đạ Huoai), cầu
Sa Bung (Lộc Châu, thành phố
Bảo Lộc), cầu Kim Thanh và
cầu Nausri (Lộc Nga, thành phố
Bảo Lộc).
Tỉnh Lâm Đồng có nhiều sông,
suối nên số lượng cầu treo trên địa
bàn khá nhiều. Điều đáng nói là
phần lớn các cây cầu này đang bị
xuống cấp nghiêm trọng, không
chỉ gây mất an toàn giao thông
mà còn ảnh hưởng lớn đến phát
triển kinh tế - xã hội. Việc 9 cây
cầu treo được đưa vào sử dụng
giúp mọi hoạt động đi lại, giao
lưu hàng hóa của người dân được
thuận tiện, trẻ em không phải lo
đến trường khi mùa mưa đến,
thay vào đó là sự yên tâm của mỗi
người dân, trong việc tăng gia sản
xuất tại các địa phương.
HOÀNG YÊN

Phổ biến về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Khởi tố 2 đối tượng lâm tặc

Bảo hiểm Xã hội huyện Đam Rông vừa tổ chức đối thoại trực
tiếp, phổ biến về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại 3 xã,
gồm: Đạ R’Sal, Phi Liêng và Đạ K’nàng. Tham gia đối thoại, cán
bộ thôn, xã của 3 xã trên được lãnh đạo BHXH huyện Đam Rông
phổ biến những nội dung chính về BHXH tự nguyện và BHYT
hộ gia đình; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện công tác cấp thẻ BHYT, tham gia phát triển BHYT hộ gia
đình trên địa bàn cùng những điểm mới nhất về giá viện phí theo
Thông tư số 02/2017 của Bộ Y tế về áp giá viện phí đối với những
người đi khám bệnh, chữa bệnh không có thẻ BHYT.
Qua đó, nhằm giúp các cán bộ xã, thôn hiểu thêm về chính sách
BHXH, BHYT, trang bị thêm những kỹ năng và kiến thức cơ bản
về công tác truyền thông để tiếp cận, tư vấn, vận động người dân
tích cực ủng hộ tham gia BHXH tự nguyện và tham gia BHYT
hộ gia đình.
Được biết, Bảo hiểm Xã hội huyện Đam Rông đang chuẩn bị
tổ chức đối thoại trực tiếp, phổ biến về BHXH tự nguyện, BHYT
hộ gia đình tại 5 xã còn lại trên địa bàn huyện.

Ngày 7/6, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa
ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam
2 đối tượng: Nguyễn Văn Sỹ (SN 1979) và Trần Thanh
Giang (SN 1994) cùng trú tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên
Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại tỉnh Đắk Nông để điều
tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về khai thác
và bảo vệ rừng.
Trước đó, thực hiện chuyên án đấu tranh với các đối tượng
khai thác rừng trái phép, ngày 6/5, Công an huyện Bảo Lâm
đã bắt quả tang Sỹ và Giang đang cưa hạ 1 cây gỗ dổi tại
Tiểu khu 388, xã Lộc Bảo.
Tiến hành đấu tranh Sỹ và Giang khai nhận, từ năm 2014
đến nay, 2 người này liên tục vào khu vực thủy điện Đồng Nai
3, Đồng Nai 4 khai thác gỗ trái phép. Qua khám nghiệm hiện
trường, Công an huyện Bảo Lâm xác định Sỹ và Giang đã khai
thác 57 cây gỗ các loại với tổng khối lượng gỗ là gần 54 m3 tại
các tiểu khu 381, 382, 383 thuộc lâm phần quản lý và bảo vệ
của Công ty Lâm nghiệp Bảo Lâm.

ĐAM TRỌNG

ĐỨC HUY

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Mẹ mãi là niềm tự hào của chúng con

T

rong cơn mưa rả rích
vào một chiều đầu
tháng 6, chúng tôi tìm
đến Thôn 2 (xã Đoàn
Kết, huyện Đạ Huoai) để được
nghe Mẹ Việt Nam anh hùng
Nguyễn Thị Xoa kể về những câu
chuyện bi hùng trong cuộc đời
của mẹ. Trong căn nhà tình nghĩa
đã ngả màu thời gian, mẹ Xoa
ngồi đó, mái tóc bạc trắng, đôi
chân run run không còn đủ sức
cất bước. Năm nay, mẹ Xoa đã
bước sang tuổi 94, cái tuổi “xưa
nay hiếm” nên sức khỏe giảm
sút, lúc nhớ, lúc quên, nhưng khi
gợi nhắc đến chồng và hai người
con trai đã hy sinh thì nước mắt
mẹ lại tuôn rơi.
Mẹ Xoa sinh ra trong một gia
đình có truyền thống yêu nước
tại xã Bình Giang, huyện Thăng
Bình, tỉnh Quảng Nam. Lúc mới
15 - 16 tuổi, mẹ đã tích cực tham
gia phong trào quyên góp lương
thực, thực phẩm tiếp tế cho bộ đội
đánh Pháp. Tròn 20 tuổi, mẹ nên
duyên cùng ông Trần Đô và sinh
được 9 người con (8 trai, 1 gái).
Sống trong thời buổi bom đạn
giày xéo, nhưng mẹ vẫn tần tảo
nuôi dạy các con và cùng chồng
làm cách mạng. Mẹ Xoa nhớ lại:
Những năm 1967, 1968 chiến
tranh ác liệt, quê hương Thăng
Bình của mẹ là căn cứ cách mạng
nên bị bom đạn kẻ thù giày xéo
thường xuyên. Hòa chung khí thế
cả nước ra trận chống giặc ngoại
xâm, 2 người con trai của mẹ là
Trần Tung và Trần Văn Hùng mới
chừng 14 - 16 tuổi đã theo cha
mình làm cách mạng. Ba lần tiễn
chồng, con ra trận, mẹ không hề
rơi nước mắt, chỉ đến khi về nhà,
bao dồn nén của cuộc chia ly mới
thực sự vỡ òa. Thời gian này, mẹ
còn bị giặc Mỹ đốt hết nhà cửa vì
bị nghi có người thân làm cách
mạng. Thậm chí mẹ còn bị lính
Mỹ bắt giam, tra tấn suốt gần 1
năm, nhưng vẫn âm thầm gánh
chịu và vượt qua tất cả. Thế rồi,
lần lượt vào các năm 1968, 1969
khi hay tin ông Trần Đô và con
trai cả Trần Tung đi mãi không về
khiến lòng mẹ đau nhói. Nhưng
mẹ vẫn một lòng theo cách mạng.
Cuối năm 1969, trong hoàn cảnh
quê hương bị giặc tàn phá đốt nhà,
cướp của, mẹ phải cùng với bà
con hàng xóm đưa con trẻ rời quê
hương Thăng Bình (Quảng Nam)
ra Đà Nẵng tiếp tục hoạt động
cách mạng. Tại đây, do cuộc sống
quá khó khăn đã khiến 3 người

“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im…”. Những
câu hát trong ca khúc “Đất nước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã nói lên tất cả những vất vả,
hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của
dân tộc. Cũng như bao người Mẹ Việt Nam anh hùng khác, vì đất nước, vì khát vọng độc lập,
tự do của dân tộc, mẹ Nguyễn Thị Xoa đã 3 lần tiễn chồng và 2 con trai ra trận, rồi đau đớn đón
nhận hung tin. Cuộc đời của mẹ đã trở thành một tượng đài về sự hy sinh thầm lặng nhưng
đầy cao cả.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xoa luôn là niềm tự hào của con cháu. Ảnh: K.P

con trai của mẹ phải chịu cảnh đói
khát, bệnh tật rồi lần lượt qua đời.
Sự mất mát, đau thương của mẹ
là không gì sánh nổi, nhưng mẹ
Xoa vẫn nuốt nước mắt vào lòng
và tin vào một ngày mai hòa bình
để nuôi dưỡng những người con
còn lại nên người. Năm 1974, khi
chiến tranh đã bớt phần ác liệt, mẹ
Xoa đưa các con quay trở lại quê
hương Thăng Bình. Ngày nước
nhà thống nhất, mẹ vui mừng biết
bao khi được đón ông Trần Văn
Hùng (người con trai của mẹ) từ
chiến trường quay về địa phương
sum họp với gia đình. Nhưng rồi
niềm vui chưa đầy 2 tháng thì
ông Hùng qua đời do vết thương
tái phát.
Vậy là chiến tranh đã cướp đi 6
người thân của mẹ. Khi đất nước
thống nhất, cũng là lúc 4 người
con (3 trai, 1 gái) của mẹ đã dần
lớn khôn. Năm 1993, mẹ Xoa
đưa các con rời quê hương Thăng
Bình (Quảng Nam) vào xã Đoàn
Kết (huyện Đạ Huoai) sinh sống,
lập nghiệp. Bà Trần Thị Toàn (58
tuổi), hiện là con gái đầu của mẹ,
tự hào: “Sau chiến tranh, vì cuộc
sống ở quê quá khó khăn, nên mẹ
đã dắt chị em chúng tôi vào vùng
kinh tế mới lập nghiệp. Tại đây, mẹ
luôn nhắc nhở chị em tôi phải cố
gắng tu chí làm ăn để không phụ

công hy sinh của cha và các anh.
Khắc sâu lời dạy của mẹ, chị em
chúng tôi không ngừng cố gắng
vươn lên trong nghèo khó. Giờ
đây, cả 4 chị em đều đã có gia
đình và có thêm được 11 đứa cháu
cho mẹ. Dù cuộc sống làm nông
nghiệp còn nhiều vất vả, nhưng chị
em chúng tôi luôn noi gương của
mẹ để chăm sóc, nuôi dưỡng con
cháu học tập tốt. Chúng tôi luôn
cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi
được làm con, cháu của mẹ”.
Theo ông Trần Văn Phong,
con trai thứ bảy của mẹ Xoa chia
sẻ: “Giờ thì mẹ đã yếu và trí nhớ
không còn minh mẫn nữa rồi.
Nhưng cách đây khoảng 4 năm
về trước, cứ mỗi lần đến giỗ cha
và các bác, khi con cháu tề tựu
đầy đủ là mẹ lại kể về những câu
chuyện trong chiến tranh, ôn lại
thời khắc bi hùng của gia đình
và đất nước. Mẹ luôn dặn dò con
cháu phải phấn đấu làm ăn, học
tập tiếp nối truyền thống gia đình
trở thành những công dân tốt có
ích cho xã hội để không phụ công
lao hy sinh xương máu của ông,
cha và các bác…”.
Suốt những năm tháng sinh
sống, lập nghiệp trên quê hương
mới xã Đoàn Kết, mẹ Xoa luôn
nhận được sự quan tâm, chăm lo
thường xuyên của các đoàn thể và

chính quyền địa phương cùng sự
đong đầy tình nghĩa ấm cúng của
xóm làng. Ông Lưu Tiến Chinh,
Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai
cho biết: “Toàn huyện Đạ Huoai
có 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng,
nhưng hiện tại chỉ còn mẹ Nguyễn
Thị Xoa còn sống. Ngoài các chế
độ phụng dưỡng mẹ theo quy
định của Đảng, Nhà nước thì địa
phương còn thường xuyên đến
thăm hỏi, chia sẻ, động viên mẹ
cùng gia đình và cắt cử đơn vị đỡ
đầu mẹ. Đặc biệt, hàng năm, vào
dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ và Giải phóng miền Nam
thống nhất đất nước, địa phương
đều tổ chức tri ân các Mẹ Việt
Nam anh hùng và các Anh hùng
liệt sĩ để cán bộ, đảng viên và nhân
dân cùng “khắc cốt ghi tâm” học
tập, phấn đấu và noi theo. Riêng
đối với mẹ Nguyễn Thị Xoa, ngoài
danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt
Nam anh hùng” đã được Chủ tịch
nước trao tặng thì mới đây mẹ còn
được Đảng, Nhà nước tôn vinh
trao tặng Huân chương Độc lập
hạng Ba theo Quyết định số 05/
QĐ - CTN ngày 4/1/2018 của Chủ
tịch nước. Đây không chỉ là niềm
tự hào của mẹ Xoa và gia đình, mà
còn là vinh dự to lớn của Đảng bộ,
chính quyền và nhân dân huyện
Đạ Huoai”.
KHÁNH PHÚC

ĐÀ LẠT: Xây dựng mô hình giáo xứ sáng - xanh - sạch - đẹp
Vừa qua, tại Phường 7, thành
phố Đà Lạt, đã diễn ra buổi lễ
ra mắt Mô hình giáo xứ Thánh
Mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp của
Tổ dân phố 1 và 2 - Thánh Mẫu.
Đây là một hoạt động chào mừng
Ngày Môi trường thế giới 5/6,
đồng thời phát huy vai trò của các
tôn giáo trong việc bảo vệ môi
trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu, giữ gìn an ninh trật tự.
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Giáo xứ Thánh Mẫu với hơn
70% người dân sinh sống tại Tổ
dân phố 1 và 2 là đồng bào Công
giáo; vì thế, việc phát động xây
dựng mô hình giáo xứ Thánh
Mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp
nhằm mục đích huy động sức
mạnh nhân dân và phát huy vai
trò của các chức sắc, chức việc
trong việc tuyên truyền và thực
hiện bảo vệ môi trường, ứng phó

với biến đổi khí hậu, giữ gìn an
ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao
thông tại khu dân khu. Được biết,
đã có 100% người dân hai Tổ dân
phố 1 và 2 Thánh Mẫu, các đoàn
thể địa phương đã cùng ký cam
kết thực hiện mô hình với trách
nhiệm cụ thể trong việc thu gom,
xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải
đồng ruộng, giữ gìn cảnh quan đô
thị sáng xanh - sạch - đẹp. Đồng

thời, tham gia tích cực vào việc
phòng chống các tệ nạn xã hội,
giữ vững trật tự, an toàn xã hội
tại địa phương.
Đây là một trong số 21 mô hình
tôn giáo đồng hành cùng Ủy ban
MTTQ VN tỉnh trong việc bảo
vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật
tự tại các địa bàn khu dân cư tỉnh
Lâm Đồng.
N.THU

Sở Khoa học và Công nghệ
giải quyết 46 thủ tục
hành chính “một cửa”
Theo danh mục mới ban hành từ
UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa học
và Công nghệ Lâm Đồng và đơn vị trực
thuộc với thẩm quyền giải quyết “một
cửa” 46 thủ tục hành chính (TTHC),
gồm 4 lĩnh vực hoạt động khoa học và
công nghệ; sở hữu trí tuệ; năng lượng
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân;
tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Cụ thể Bộ phận Tiếp nhận và trả kết
quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng Lâm Đồng (số 18, Trần
Phú, Đà Lạt) tiếp nhận hồ sơ TTHC giải
quyết từ 1- 2 ngày như: Đánh giá chất
lượng hàng hóa nhập khẩu dựa trên kết
quả chứng nhận, giám định hoặc thừa
nhận của tổ chức, cá nhân; Cấp lại Giấy
phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các
chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ
(thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc
loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ, đường sắt và đường thủy
nội địa…
Hoặc giải quyết TTHC trong 30 ngày
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm
Đồng (số 36, Trần Phú, Đà Lạt): cấp
Giấy phép và gia hạn Giấy phép tiến
hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị
X-Quang chẩn đoán trong y tế)…
MẠC KHẢI

ĐAM RÔNG:

Tăng cường công tác
chống đuối nước cho trẻ em
Thông tin từ UBND huyện Đam
Rông cho biết, vào các kỳ nghỉ hè
nhiều em học sinh trong huyện thường
ra các khu vực ao, hồ, sông suối, lưu
vực thủy điện để tắm, đánh bắt cá nên
tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao.
Trước thực trạng đó, UBND huyện
Đam Rông đã chỉ đạo các cơ quan chức
năng, các địa phương phối hợp cùng
gia đình tăng cường công tác giáo dục,
nâng cao ý thức cho bố mẹ trong việc
phòng đuối nước cho trẻ em; dạy trẻ
em biết bơi, kỹ năng cấp cứu khi đuối
nước; hướng dẫn học sinh khi qua các
bến đò ngang cần chấp hành nội quy
của đường thủy, phải mặc áo phao để
tự bảo vệ mình... Ngoài ra, huyện cũng
yêu cầu các đơn vị thi công các công
trình xây dựng làm hàng rào, cắm biển
báo các vùng tụ nước sâu, cắm biển
báo tại các vùng sông suối nguy hiểm
để phòng tránh đuối nước.
VĂN TÂM

Xã có 23 hộ tái nghèo
Theo số liệu thống kê của UBND xã
Đạ Tông, từ đầu năm 2018 đến nay, tỷ
lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới toàn xã
có 632 hộ, trong đó có 23 hộ tái nghèo.
Nguyên nhân được xác định là do cơn
bão số 12 xảy ra vào cuối năm ngoái
gây thiệt hại lớn về cây trồng, vật nuôi,
diện tích đất nông nghiệp bị đất đá vùi
lấp nên đời sống của các hộ dân gặp rất
nhiều khó khăn. Để chia sẻ những khó
khăn đó với các hộ thuộc diện hộ nghèo
và hộ tái nghèo, xã Đạ Tông đã có nhiều
chính sách hỗ trợ cho nhân dân vươn lên
phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống,
sớm thoát khỏi đói nghèo.
V.TÂM
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Quốc hội thảo luận... 

THẾ GIỚI

Nhật Bản, Mỹ nhất trí quan điểm
về phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Ngày 6/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro
Kono (Ta-rô Cô-nô) và người đồng cấp Mỹ
Mike Pompeo (Mai Pom-peo) nhất trí sẽ hối
thúc Triều Tiên phi hạt nhân hóa “toàn diện,
có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”
trong khi vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt
đối với Bình Nhưỡng.
Phát biểu với phóng viên sau cuộc hội đàm,
Ngoại trưởng Kono cho biết, hai quan chức
sẽ gặp nhau thêm một lần nữa sau cuộc gặp
thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra
vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
Cuộc hội đàm diễn ra một ngày trước
cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Nhật Bản
Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) và Tổng thống
Mỹ Donald Trump ở Washington với mục
đích tăng cường sự phối hợp song phương
trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Theo kế hoạch, ông Abe và ông Trump sẽ
tái khẳng định tầm quan trọng của việc kêu
gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt
nhân và tên lửa.
Cùng ngày, hãng tin CNN dẫn hai nguồn
thạo tin cho biết, các quan chức Mỹ đã chuẩn
bị cho phương án kéo dài cuộc gặp giữa
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo
Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) tại
Singapore sang ngày thứ hai nếu hai nhà lãnh
đạo này mong muốn tiếp tục cuộc thảo luận.

Theo lịch trình chính thức, ông Trump
và ông Kim Jong-un sẽ gặp nhau ngày 12/6
ở Singapore, và Tổng thống Trump sẽ quay
trở về nước một ngày sau đó. Tuy nhiên, các
quan chức Mỹ tại Singapore đã vạch ra một
kế hoạch đối phó với tình huống bất ngờ, theo
đó cho phép hai nhà lãnh đạo tiếp tục kéo dài
cuộc thảo luận sang ngày thứ hai. Tổng thống
Mỹ trước đó đã bày tỏ mong muốn có sự linh
hoạt trong các cuộc đàm phán.
Nhà Trắng chưa đưa ra phát biểu gì về
các thông tin trên.
Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn
kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc cũng
trong ngày 6/6, Tổng thống Nga Vladimir
Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) kêu gọi Mỹ đưa
ra cam kết chắc chắn về đảm bảo an ninh
cho Triều Tiên nếu Washington muốn đạt
một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa với Bình
Nhưỡng. Ông Putin bày tỏ hy vọng cuộc gặp
thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Donald
Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ đem
lại nhiều kết quả tích cực. Ông Putin hoan
nghênh những bước tiến “chưa từng có”
của Triều Tiên, trong đó có việc dừng thử
hạt nhân, tên lửa và phá bỏ bãi thử hạt nhân
Punggye-ri (Pung-ghê-ri). Tổng thống Putin
cho rằng đây là những cử chỉ thiện chí vô
cùng quan trọng.
TTXVN

Phụ nữ Đà Lạt...
... giúp được 219 lượt chị với số tiền 775
triệu đồng. Xây dựng và duy trì 57 mô hình
phát triển kinh tế; 352 tổ sấy hồng khô, tổ đặc
sản, tổ tiết kiệm, xoay vòng vốn, tổ đan len,
móc len, tổ may mặc, tổ vần đổi công có 983
chị tham gia. Hội đã thành lập Tổ hợp tác liên
kết tại các Phường 11, Phường 3 để giải quyết
nhu cầu hợp tác tăng cường nguồn lực trong
sản xuất cho hội viên, nhất là cung cấp cây
giống, kinh nghiệm và công lao động, đã tạo
thêm việc làm cho 135 lao động nữ.
Hội Phụ nữ cơ sở chủ động phối hợp với
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,
Phòng Nông nghiệp, Hội Nông dân tổ chức
62 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho
3.365 lượt chị. Hội giới thiệu tạo việc làm
cho 870 hội viên phụ nữ vào các tổ đan,
móc, sấy hồng khô, đặc sản, làm công nhân
tại các doanh nghiệp trên địa bàn và thành
lập 7 tổ vần đổi công có 320 chị tham gia.
Hội đã tư vấn, giúp đỡ cho 13 hội viên phụ
nữ khởi nghiệp với nhiều hình thức hỗ trợ
như: địa điểm buôn bán nhỏ, vốn sản xuất...
Các chị khi được tiếp cận các nguồn hỗ trợ
đã đầu tư, mua sắm nguyên vật liệu để kinh
doanh, đầu tư sản xuất, thu nhập hình quân
từ 100 - 300 ngàn đồng/chị/ngày. Cụ thể: chị
Đỗ Thị Hương, ở Phường 3 được vay 30 triệu
đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Đông Á và
vay từ nguồn vốn tiết kiệm của Hội 10 triệu
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đồng để mở cơ sở dịch vụ nấu ăn; chị Phạm
Thị Hương ở xã Tà Nung được vay 12 triệu
đồng từ nguồn vốn của NHCSXH cho vay
đối tượng phụ nữ khó khăn để đầu tư 1 xe
nước mía và 1 tủ bánh mì, tạo thu nhập cho
gia đình 400.000 đồng/tháng.
Bà Hoàng Nhật Lệ - Chủ tịch Hội LHPN
Đà Lạt cho biết kinh nghiệm qua 5 năm
triển khai chương trình vận động phụ nữ
giúp nhau giảm nghèo bền vững, đó là: Để
thực hiện chương trình dịch vụ ủy thác cần
có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội LHPN các
cấp với NHCSXH và công tác lựa chọn đối
tượng, hỗ trợ nguồn vay vốn để sử dụng
đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực
cho chị em. Có sự chỉ đạo hỗ trợ sâu sát của
các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương
quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo.
Để công tác xóa đói giảm nghèo có hiệu
quả, các cấp Hội phải thường xuyên phối
hợp với Trung tâm Khuyến nông, Hội Nông
dân mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ
thuật trong sản xuất, chăn nuôi, trao đổi
kinh nghiệm trong cách làm ăn, Hội thường
xuyên quan tâm đến chị em nghèo không
có điều kiện sản xuất để hỗ trợ phát triển
kinh tế gia đình, giúp chị em vay vốn đồng
thời được tham gia sinh hoạt Hội và nâng
cao kiến thức về mọi mặt.
AN NHIÊN

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.

... xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề bức xúc,
nổi lên từ kết quả giám sát của Hội đồng Dân
tộc, các Ủy ban của Quốc hội (nếu có).
Xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc
giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp
thứ 7, việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố
cáo; tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời
chất vấn của đại biểu Quốc hội và giám sát
chuyên đề.
Đối với việc lựa chọn nội dung giám sát
chuyên đề trong chương trình giám sát năm
2019, Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết,
việc lựa chọn nội dung giám sát phải dựa trên
tiêu chí là vấn đề bức xúc nổi lên ở tầm vĩ mô
hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã
hội, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân
quan tâm; gắn với việc xây dựng, thi hành pháp
luật; không trùng với các chuyên đề giám sát
đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc
hội tiến hành giám sát trong thời gian 18 tháng
tính đến thời điểm đề xuất; bảo đảm cân đối,
phù hợp giữa các lĩnh vực và phạm vi giám
sát phù hợp với điều kiện thực hiện của các cơ
quan của Quốc hội.
Căn cứ vào kết quả hoạt động giám sát những
năm vừa qua và tình hình thực tế năm 2019,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội
giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp trong năm.
Trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêu chí lựa chọn
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và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội
xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung là: Việc
thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy,
chữa cháy giai đoạn 2011-2018. Việc thực hiện
chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý,
sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018.
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu
số, miền núi giai đoạn 2011-2018. Việc thực
hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử
dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân
sách nhà nước giai đoạn 2011-2018.
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản
tán thành với chương trình giám sát năm 2019
như Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
cho rằng về tổng thể dự kiến chương trình giám
sát năm 2019 của Quốc hội là phù hợp, bám sát
quy định của Luật Hoạt động giám sát, gắn với
những vấn đề bức xúc nổi lên được đại biểu và
cử tri quan tâm.
Một số ý kiến đại biểu đề nghị Quốc hội
tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc thi
hành pháp luật, công tác hướng dẫn và triển
khai Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội,
đồng thời tăng cường hơn nữa khâu hậu giám
sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các kết luận,
kiến nghị giám sát ở Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.
(Theo chinhphu.vn)
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V/v Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Hộ bà Phạm Thị Thu Thủy được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ
số hiệu R 255951 ngày 22/12/2000, vào sổ theo dõi số 382, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 14, xã Đinh Trang Thượng, diện tích: 19.000 m2
CLN. Nay thuộc một phần thửa 49, tờ bản đồ số 48 đo năm 2016.
- Thời hạn sử dụng: đến 15/10/2043 đối với đất CLN.
Năm 2012, hộ bà Phạm Thị Thu Thủy chuyển nhượng QSDĐ cho ông Yên Văn
Mậu thường trú tại Thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, trong
quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo
quy định của pháp luật và hộ bà Phạm Thị Thu Thủy đã giao giấy chứng nhận QSDĐ
cho ông Yên Văn Mậu.
Hiện nay, hộ bà Phạm Thị Thu Thủy ở đâu liên hệ với UBND xã Đinh Trang Thượng
hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển
nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên, nếu không có
tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh
lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm
Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho ông (bà): Yên
Văn Mậu theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
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.
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