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CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 23 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X):

Nâng cao trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển
văn học nghệ thuật
Sáng 12/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã
tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn
tỉnh theo hình thức trực tuyến nhằm tổng
kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của
Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây
dựng và phát triển văn học, nghệ thuật
trong thời kỳ mới”.
Các đồng chí: Trần Đức Quận - Phó
Chủ trì hội nghị. Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - UVBTV,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan
Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ
trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các
đồng chí là UVBTV Tỉnh ủy, đại diện
lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tại các
đầu cầu có đầy đủ lãnh đạo địa phương,
đơn vị văn hóa, nghệ thuật các huyện,
thành phố...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực
hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục
vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt
đối không thể lừng chừng.
(ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 12/1958, T. 9, TR. 285, 286, 288, 290)

Đạ Quyn về đích nông thôn mới

ĐẠ ĐỜN: Phát huy tính

tiên phong, gương mẫu
của đảng viên ở khu dân cư
Nhiều đảng viên ở xã Đạ Đờn
(Lâm Hà) đã và đang phát huy vai
trò của mình trên mọi phương diện,
trong đó có việc xây dựng đời sống
văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa
dân tộc. Với tinh thần tiên phong,
gương mẫu, những đảng viên ở Đạ
Đờn được xem là sợi dây kết nối
giữa ý Đảng với lòng dân, cùng nhau
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
ở khu dân cư.

TRANG 2

Thông báo đường dây nóng
tiếp nhận thông tin liên quan
đến Kỳ thi THPT quốc gia
2018 tại Lâm Đồng
TRANG 7

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phường 3
với cách làm dân vận mới
Đồng lòng và tích cực hoàn thiện tiêu chí giao thông . Ảnh: Minh Đạo

TRANG 3

Níu giữ tiếng chiêng ngân

TRANG 4

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI HIẾN MÁU 14/6

Thủ lĩnh của phong trào hiến máu tình
nguyện Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

KỲ CUỐI: BIẾN DI SẢN THÀNH TÀI SẢN
Thực ra, diễn tấu cồng chiêng
là một loại hình nghệ thuật.
Thế nên, muốn thưởng thức nghệ thuật,
khán giả phải trả tiền. Đó là điều hết
sức bình thường. Bởi vậy, cần thay đổi
thói quen xem nghệ thuật miễn phí của
người xem để người nghệ sĩ có thể sống
được bằng nghề.
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Quyết tâm không để tội phạm
“tín dụng đen” lộng hành
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Kinh doanh từ niềm
đam mê lan rừng
TRANG 4

TRANG 7

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

2

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ TƯ 13 - 6 - 2018

ĐẠ ĐỜN: Phát huy tính tiên phong, gương mẫu

của đảng viên ở khu dân cư

X

ã Đạ Đờn có 3.031 hộ
dân với 14.151 nhân
khẩu, là địa bàn sinh
sống của nhiều dân tộc
anh em. Với phương châm đảng
viên đi trước, làng nước theo sau,
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư” đã nhận được sự đồng tình,
hưởng ứng tham gia tích cực của
cán bộ, đảng viên và quần chúng
nhân dân, góp phần củng cố khối
đại đoàn kết và khơi dậy sức mạnh
toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời
sống văn hóa ở địa phương.
Để phong trào phát huy hiệu quả,
có sức lan tỏa trong đời sống của
người dân địa phương, ngay từ đầu
năm, các chi bộ thôn đã xây dựng kế
hoạch cụ thể; chỉ đạo các đoàn thể,
đảng viên quán triệt, tuyên truyền
phổ biến sâu rộng nội dung phong
trào, cuộc vận động đến từng người
dân; phân công các đảng viên phụ
trách, giúp đỡ các hộ gia đình.
Đảng viên K’Rong, Chi bộ thôn
Đạ R’Kốh chia sẻ: Trong cuộc sống
hàng ngày, ngoài chăm lo phát triển
kinh tế gia đình, nuôi dạy bảo ban
con, cháu học hành tốt, bản thân
tôi cùng các đảng viên trong chi
bộ thường xuyên đến từng hộ gia
đình để tuyên truyền, vận động bà
con nhân dân mạnh dạn chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư
phát triển kinh tế. Đồng thời, tích
cực tham gia hòa giải những vấn
đề vướng mắc, tranh chấp giữa
các hộ dân trong thôn hay những
mâu thuẫn nội bộ gia đình của các
cặp vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng
trẻ mâu thuẫn, sau khi được tuyên

Nhiều đảng viên ở xã Đạ Đờn (Lâm Hà) đã và đang phát huy vai trò của mình trên mọi phương diện,
trong đó có việc xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Với tinh thần tiên
phong, gương mẫu, những đảng viên ở Đạ Đờn được xem là sợi dây kết nối giữa ý Đảng với lòng dân,
cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các đảng viên
cao tuổi
ở xã Đạ Đờn
tham gia văn nghệ,
góp phần xây dựng
đời sống văn hóa
ở khu dân cư.
Ảnh: Đ.Tú

truyền, vận động, hòa giải, đến nay
đã sống với nhau hạnh phúc. Ngoài
ra, chúng tôi đang tích cực vận động
người dân trồng hoa quanh khuôn
viên nhà, đường làng ngõ xóm và
hạn chế việc thả lợn rông gây ô
nhiễm môi trường, mất mỹ quan
thôn xóm.
Điều đáng nói, muốn người dân
tin tưởng, làm theo thì mỗi cán bộ,
đảng viên trong chi bộ phải là người
tiên phong, gương mẫu thực hiện.
Cụ thể như trong xây dựng gia đình
văn hóa, các đảng viên trong mỗi
chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Đạ
Đờn đã tích cực vận động các thành
viên trong gia đình, những người

xung quanh chấp hành tốt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, các
quy định của địa phương, hương
ước của thôn; xây dựng gia đình
hạnh phúc, giáo dục con cháu chăm
ngoan, hiếu thảo; tham gia giữ gìn
trật tự an toàn xã hội, giữ gìn nếp
sống văn minh, lành mạnh. Đặc
biệt, trong việc cưới, việc tang,
lễ hội, mừng thọ hàng năm, các
đảng viên trong chi bộ luôn chấp
hành thực hiện tổ chức gọn nhẹ,
tiết kiệm, lành mạnh, không phô
trương, lãng phí.
Không chỉ tích cực vận động các
hội viên tham gia hoạt động phát

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23... 
...Theo báo cáo tại hội nghị,
qua 10 năm triển khai thực hiện
Nghị quyết 23, các hoạt động
văn hóa nghệ thuật (VHNT) từ
tỉnh đến cơ sở đã có chuyển biến
tích cực. Thành lập năm 1987,
đến nay Hội Văn học Nghệ thuật
Lâm Đồng đã xây dựng được
đội ngũ văn nghệ sĩ hùng hậu
gồm 273 hội viên. Riêng trong
10 năm qua Hội kết nạp được
120 hội viên mới, đa phần là
hội viên trẻ, người DTTS. Các
hoạt động trong lĩnh vực này
ngày càng phát triển và có tính
chuyên nghiệp hơn. Số lượng và
chất lượng các tác phẩm VHNT
ngày càng tăng. Nhiều tác phẩm
đoạt giải tại các cuộc thi trong và
ngoài nước. Để có được kết quả
đó, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh
và các địa phương tạo điều kiện
tốt nhất cho đội ngũ văn nghệ sĩ
tổ chức các trại sáng tác, tham
gia các hoạt động thực tế để các
văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế,
trau dồi kiến thức, cuộc sống của
nhân dân các dân tộc trong tỉnh,
từ đó sáng tạo những tác phẩm
có giá trị phản ánh chân thực và

sinh động đời sống xã hội…
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng
đánh giá: một số cấp ủy đảng,
chính quyền chưa quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
Nghị quyết. Công tác giáo dục
chính trị tư tưởng đối với đội
ngũ văn nghệ sĩ chưa thường
xuyên. Hội VHNT tỉnh chưa có
những bài viết chất lượng trên
lĩnh vực phê bình, thiếu những
bài viết có chất lượng đấu tranh
phản bác với những luận điệu
xuyên tạc của thế lực thù địch…
Tại hội nghị, các cơ quan quản
lý cũng như các địa phương đã
có nhiều ý kiến tham luận, đề
xuất, kiến nghị sát với thực tế
để thực hiện tốt Nghị quyết 23.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã
trực tiếp trả lời một số vấn đề,
đề xuất của các đại biểu đặt ra
tại hội nghị.
Để tiếp tục thực hiện tốt nội
dung, tinh thần Nghị quyết 23
của Bộ Chính trị trong thời gian
tới, đồng chí Trần Đức Quận
nhấn mạnh: Cần nâng cao trách
nhiệm của cấp ủy, chính quyền,
đoàn thể các cấp và văn nghệ

TIẾP TRANG 1

sĩ… để tạo chuyển biến mạnh
mẽ trong thực hiện nhiệm vụ
phát triển VHNT. Các cơ quan
tham mưu đề xuất ban hành các
cơ chế chính sách phù hợp điều
kiện địa phương để tạo điều
kiện thuận lợi cho các hoạt động
VHNT. Đẩy mạnh xã hội hóa
trong xây dựng các công trình
nghệ thuật, thiết chế văn hóa
để phát triển VHNT. Cơ quan
quản lý nhà nước về VHNT, các
cơ quan truyền thông cần phối
hợp chặt chẽ với hội VHNT để
quảng bá những sản phẩm chất
lượng góp phần định hướng
thẩm mỹ cho quần chúng. Hội
VHNT tỉnh tập trung kiện toàn
nâng cao chất lượng vai trò của
Hội, chú trọng phát triển đội
ngũ hội viên trẻ, hội viên người
DTTS và hội viên mạnh về
nghiên cứu, lý luận, phê bình
VHNT...; sáng tạo ra nhiều
sản phẩm sắc bén và mang
đậm tính nhân văn. Các vấn đề
được đề xuất sẽ được tiếp thu
và xin ý kiến Ban Thường vụ
Tỉnh ủy để có phương án giải
quyết sớm nhất. 
N.NGÀ

triển kinh tế, ông Nguyễn Văn
Nhậm, Bí thư Chi bộ thôn Tân
Tiến còn là đảng viên tiêu biểu,
gương mẫu đi đầu trong việc xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư. Vừa qua, ông đã cùng với các
đảng viên, cán bộ hưu trí của thôn
thành lập Câu lạc bộ (CLB) dưỡng
sinh của thôn với hơn 50 thành viên
tham gia. Ông Nhậm tâm sự: Tưởng
chừng như dưỡng sinh chỉ có ở các
thành phố, các đô thị phát triển
nhưng ở nông thôn, đặc biệt là vùng
có đông đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống chúng tôi vẫn xây dựng
được câu lạc bộ. Có thể nói đây là
sự khác biệt ở thôn, xã, tạo ra nhiều

thích thú cho người dân, đặc biệt là
những người cao tuổi.
Luôn đi dầu, tiên phong, nói
ít làm nhiều chính là đảng viên
K’Tăm ở Chi bộ thôn R’Lơm.
Trong thời gian qua, K’Tăm đã
tích cực vận động đồng bào dân tộc
thiểu số gốc Tây Nguyên gìn giữ
và phát huy nét đẹp truyền thống
cồng chiêng, duy trì các đội cồng
chiêng ở địa phương. Đặc biệt hơn,
việc anh tích cực vận động, tuyên
truyền bà con thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
đã được các cấp, ban, ngành ở địa
phương ghi nhận và đánh giá cao.
Ông Nguyễn Hữu Hoa - Phó Bí
thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ
Đờn khẳng định: “Luôn tiên phong,
gương mẫu đi trước, làm trước và
tích cực tuyên truyền, vận động
nhân dân chấp hành tốt các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; thi
đua lao động sản xuất, phát triển
kinh tế; thực hiện tốt các phong trào,
cuộc vận động ở địa phương… là
những gì mà các đảng viên trong
Đảng bộ thực hiện trong thời gian
qua. Điều này không chỉ được ghi
nhận bằng những con số mà thiết
thực hơn địa phương đã có những
CLB, mô hình rất đa dạng, trên
nhiều lĩnh vực như: CLB Cồng
chiêng; CLB Dệt thổ cẩm; CLB
Mây, tre, đan; mô hình thôn xanh
- sạch - đẹp, mô hình đường hoa…
thu hút được sự quan tâm tham gia
của cộng đồng; qua đó đã tạo nên
diện mạo nông thôn mới cho xã
Đạ Đờn”. 
ĐỨC TÚ

BẢO LỘC: 9 tập thể và 19 cá nhân được khen thưởng

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
thi đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018.

Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 - 11/6/2018), chiều ngày
11/6, UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức
gặp mặt, giao lưu các điển hình tiên
tiến trong phong trào thi đua yêu nước
TP Bảo Lộc giai đoạn 2013 - 2018.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông
Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch UBND
TP Bảo Lộc nhận định, các phong
trào thi đua yêu nước đã giúp TP thực
hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế
- xã hội, quốc phòng - an ninh, văn
hóa - thể thao... góp phần đưa Bảo
Lộc đạt các tiêu chí về văn minh đô

thị. Ông Nguyễn Quốc Bắc cũng đề
nghị: Trong thời gian tới, các đơn vị,
phòng, ban trên địa bàn TP cần tiếp
tục đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước để xây dựng Bảo Lộc ngày
một văn minh, giàu đẹp.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu còn
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm triển
khai phong trào thi đua yêu nước tại
các cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.
Dịp này, UBND TP Bảo Lộc đã tặng
giấy khen cho 9 tập thể và 19 cá
nhân điển hình trong phong trào thi
đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018.
TRỊNH CHU

KINH TẾ
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Đạ Quyn về đích nông thôn mới

Đ

ạ Quyn có tổng diện
tích đất tự nhiên hơn
17.026 ha, trong đó,
đất nông nghiệp gần
3.813 ha được trồng các loại cây
chủ lực như cà phê, lúa, rau…
và đất lâm nghiệp gần 12.447
ha, còn lại các loại đất khác. Xã
có 8 thôn, gồm: Ma Bó, Makir,
K67, Toa Cát, Chơ Ré, Tân Hạ,
Tơmang và Chơ Rung. Tổng dân
số cả xã có 1.069 hộ với 4.285
nhân khẩu; gồm 8 dân tộc: Chu
Ru chiếm 34,4%; K’Ho 36,5%;
Kinh 16,9%; Tày, Nùng 6,08%,
còn lại 6,17% là các dân tộc Hoa,
Raglai, Chăm. Không chỉ là vùng
sâu, vùng xa nhất của huyện, mà
bức tranh dân cư cũng cho thấy,
tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số
của xã Đạ Quyn chiếm rất lớn,
hơn 83%.
Vậy làm thế nào để Đạ Quyn
vượt lên hoàn thành các tiêu
chí xây dựng NTM trong những
tháng đầu năm 2018 này? Chủ
tịch UBND xã, Trưởng Ban quản
lý các chương trình mục tiêu Ya
Thương cho biết: Trước hết, cả
hệ thống chính trị biết tận dụng
và phát huy tích cực những mặt
thuận lợi như sự quan tâm, chỉ
đạo của Huyện ủy, UBND huyện
và Ban chỉ đạo NTM các cấp để
hiện thực hóa bằng việc phân
công nhiệm vụ cụ thể đến từng
thành viên trong xã. Mặt khác,
đó còn là sự hưởng ứng, đóng góp
nhiệt tình của nhân dân trong xã.
Đồng thời, Đạ Quyn cũng nhìn
nhận, phân tích những khó khăn
của mình để đề ra những giải pháp
phấn đấu khắc phục, đem lại hiệu
quả nhất. Đó là, tác động của thời
tiết gây nên hạn hán kéo dài ảnh
hưởng đến sản xuất nông nghiệp;
cự ly cách xa trung tâm huyện nên
khó khăn trong tiêu thụ nông sản;
năng lực tiếp cận và lĩnh hội trình
độ khoa học - kỹ thuật trong sản
xuất của nông dân hạn chế; nguồn
kinh phí đầu tư xây dựng, nâng
cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu hạn
chế, không kịp thời theo tiến độ…

Đạ Quyn được thành lập từ tháng 3/2009, là địa phương có vị trí cách thị trấn huyện Đức Trọng xa
nhất với hơn 60 km. Là xã khó khăn, thuộc khu vực III; có nhiều thôn đặc biệt khó khăn (6/8 thôn
vào năm 2013 và 4/8 thôn năm 2017)… Với quyết tâm chính trị của huyện và xã, cùng những
hành động kiên trì, quyết liệt, đến nay, xã Đạ Quyn đã hoàn thành chương trình xây dựng nông
thôn mới (NTM), góp phần quan trọng để Đức Trọng tiến tới được công nhận huyện NTM thứ hai
của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng lòng và tích cực hoàn thiện tiêu chí giao thông. Ảnh: M.Đạo

Để cụ thể hóa các chủ trương,
chính sách về chương trình xây
dựng NTM, ngày 15/8/2011,
Đảng ủy xã đã ban hành Quyết
định thành lập Ban chỉ đạo và
các năm sau đó tiếp tục kiện
toàn, cùng ban hành các Nghị
quyết, đặc biệt là Nghị quyết
số 46-NQ/ĐU ngày 9/7/2014
“Về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng huy động mọi nguồn lực
xây dựng xã Đạ Quyn đạt chuẩn
NTM vào năm 2020” và Nghị
quyết chuyên đề số 25b “Về nâng
cao chất lượng và xây dựng xã Đạ
Quyn đạt 19/19 tiêu chí NTM vào
năm 2018”. Đồng thời, UBND
xã cũng xây dựng các hế hoạch
hành động cụ thể, thành lập Ban
quản lý các chương trình mục tiêu
để thực hiện 2 chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng NTM
và giảm nghèo bền vững. Sau khi

xây dựng các kế hoạch, công tác
truyền thông, đào tạo, tập huấn
đồng thời được tích cực triển khai
đồng bộ trong toàn xã. Sự chuyển
biến trong nhận thức và tính mạnh
dạn, quyết tâm trong hành động
ngày càng trở thành phong trào
lan tỏa sâu rộng và có hiệu quả.
Mặt khác, xã Đạ Quyn cũng đồng
lòng trong cả hệ thống chính trị
và toàn dân tích cực thực hiện các
chương trình, các dự án, kế hoạch
phát triển sản xuất, phát triển
ngành nghề, trong đó chú trọng
đến lĩnh vực mũi nhọn của xã là
sản xuất nông nghiệp bằng việc
chuyển đổi được 13 ha cây trồng
và ứng dụng nông nghiệp công
nghệ cao nhân rộng dần. Với đà
này, năm 2017, xã đã thành lập
được một hợp tác xã dịch vụ nông
nghiệp - tổng hợp. Hiện nay, Đạ
Quyn đang xây dựng mô hình liên

Đầu tư “Nông nghiệp thông minh và an toàn thực phẩm
bằng trí tuệ nhân tạo”
Ngày 12/6, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm
S cùng lãnh đạo các sở, ngành
liên quan, UBND thành phố Đà
Lạt tiếp xã giao Đoàn Công tác
Trường Đại học Bách khoa thành
phố Hồ Chí Minh và Viện Công
nghệ Kyushu, Nhật Bản về Dự
án “Nông nghiệp thông minh và
an toàn thực phẩm bằng trí tuệ
nhân tạo”.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã
thông tin khái quát về tiềm năng,
thế mạnh của Lâm Đồng với tốc
độ tăng trưởng trung bình 8%/
năm, đứng đầu trong 5 tỉnh Tây
Nguyên. Trong tổng số 300.000
ha đất sản xuất nông nghiệp, toàn
tỉnh Lâm Đồng đang phát triển
gần 60.000 ha ứng dụng công

nghệ cao. Giá trị thu nhập trên
đơn vị diện tích đất ứng dụng
nông nghiệp công nghệ cao ở
Lâm Đồng đạt ở mức cao trong cả
nước gồm: rau trồng trên đất nhà
kính (25.000 USD/ha); hoa (100
- 150.000USD/ha); rau thủy canh
nhà kính (400.000 USD/ha)…
Lâm Đồng đang xây dựng và
phát triển thương hiệu “Đà Lạt
- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
cho 4 sản phẩm rau, hoa, cà phê
Arabica và du lịch canh nông.
Hiện thu hút 80 dự án FDI với
tổng nguồn vốn đầu tư khoảng
500 triệu USD, trong đó có 11
nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Với
nền tảng ứng dụng nông nghiệp
công nghệ cao của mình, Lâm
Đồng sẵn sàng đón nhận nhà đầu
tư nông nghiệp thông minh 4.0,

bởi đây là xu hướng phát triển
khoa học công nghệ toàn cầu.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai
Thanh Phong, Hiệu trưởng
Trường Đại học Bách khoa thành
phố Hồ Chí Minh cám ơn UBND
tỉnh Lâm Đồng cùng các sở,
ngành và UBND thành phố Đà
Lạt đã tạo điều kiện cho đội ngũ
chuyên gia của trường mình phối
hợp cùng các chuyên gia của
Viện Công nghệ Kyushu (Nhật
Bản) khảo sát, xây dựng Dự án
“Nông nghiệp thông minh và an
toàn thực phẩm bằng trí tuệ nhân
tạo” trên địa bàn. Và bày tỏ hy
vọng khi Dự án được thông qua
và đi vào thực hiện sẽ đóng góp
thiết thực cho sự phát triển của
nền nông nghiệp Lâm Đồng…
VĂN VIỆT

kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông
sản chủ lực để đảm bảo tính bền
vững với Công ty Trường Hoàng
ở xã Phú Hội. Khi nông nghiệp
từng bước đi đúng hướng, vững
chắc thì cộng đồng nhân dân có
mức thu nhập nâng lên, niềm tin
xác lập bền vững, sự đồng thuận
về chủ trương xây dựng NTM
ngày càng phát huy hiệu quả.
Dẫn mấy số liệu sau để minh
chứng quá trình 7 năm xây dựng
NTM của Đạ Quyn rất đáng trân
trọng: thu nhập bình quân đầu
người/năm từ 10 triệu đồng (năm
2011) lên 35,2 triệu (năm 2018);
tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 48,1%,
trong đó đồng bào dân tộc thiểu
số 55,22% (năm 2011) giảm toàn
xã còn 6,92% (năm 2017) sau khi
đã trừ hộ thuộc diện chính sách
bảo trợ xã hội, và dự kiến còn 6%
vào cuối năm 2018. Kết quả huy

động nguồn lực xây dựng NTM
từ năm 2011-2017 Đạ Quyn đạt
108,251 tỷ đồng (bao gồm ngân
sách trung ương, tỉnh; vốn lồng
ghép, vốn doanh nghiệp đóng góp
và riêng vốn dân tham gia quy ra
2,471 tỷ đồng)...
Đến nay, kết quả xây dựng
NTM của xã Đạ Quyn đã cán các
đích là niềm vui không chỉ đối
với xã mà cả với huyện và tỉnh.
Chủ tịch UBND xã Ya Thương
cho biết, cả 19/19 tiêu chí xã tự
đánh giá và thống nhất cao đều
“đạt”. Có thể nêu một ít con số
khái quát nhất: 100% đường xã
và đường từ trung tâm xã đến
đường huyện được nhựa hóa hoặc
bê tông hóa (gần 11 km); gần
91% đường trục thôn, bản và liên
thôn (bản) được cứng hóa (gần 30
km)…; 81,2% đất sản xuất nông
nghiệp được tưới và tiêu nước chủ
động; 98,22% hộ sử dụng điện
thường xuyên và an toàn; hơn
70% trường học các cấp có cơ
sở vật chất và thiết bị đạt chuẩn
quốc gia; 100% thôn (bản) có nhà
văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn
hóa - thể thao cộng đồng; 76,7%
hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 99%
trong độ tuổi lao động có việc
làm; 89,7% tốt nghiệp THCS;
100% người dân tham gia bảo
hiểm y tế; 81,6% hộ được dùng
nước hợp vệ sinh và nước sạch;
100% tổ chức chính trị - xã hội
đạt loại khá trở lên…
Tiếp tục phát huy những mặt
đã thực hiện được đó là định
hướng của xã Đạ Quyn. “Tiếp
tục tập trung nâng cao phát triển
sản xuất theo hướng coi trọng giá
trị gia tăng, phát triển bền vững;
nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo
cán bộ NTM, đào tạo nghề cho
lao động nông thôn, giảm nghèo;
nâng cao chất lượng hoạt động
các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an
ninh trật tự xã hội…”, Chủ tịch
xã Ya Thương cho biết về những
nội dung để nâng cao chất lượng
các tiêu chí từ nay về sau.
MINH ĐẠO

Sản xuất gần 37 ngàn tấn sữa tươi nguyên liệu
UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin,
quí 1 và 2 năm 2018, lượng sữa tươi
nguyên liệu Lâm Đồng sản xuất đạt
xấp xỉ 37 ngàn tấn, chủ yếu bán cho
các công ty sản xuất sữa lớn đang
thu mua trên địa bàn. Để cung cấp
lượng sữa tươi trên, đàn bò sữa Lâm
Đồng hiện đang có 20.137 con, nuôi
theo hai mô hình là quy mô lớn tại
các công ty và tại các trang trại quy
mô nhỏ trong dân. Tuy nhiên, đàn
bò sữa Lâm Đồng đang có xu thế

chững lại do các doanh nghiệp thu
mua sữa tăng cường kiểm soát chất
lượng sữa tươi, siết chặt các khâu
thu mua làm ảnh hưởng tới thu
nhập của người chăn nuôi. Ngành
nông nghiệp Lâm Đồng xác định
không tăng đàn một cách thiếu kế
hoạch, loại thải những cá thể bò
cho năng suất sữa thấp, đảm bảo
chất lượng sữa nhằm tăng trưởng
ngành chăn nuôi bò sữa một cách
bền vững.
D.Q

Người dân
chăm sóc bò sữa.
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Phường 3 với cách làm dân vận mới

B

í thư Đảng ủy Phường 3 Trần
Anh Tuấn cho biết: Đảng bộ
phường hiện có 26 chi bộ
trực thuộc với 440 đảng viên, trong
đó 19/19 tổ dân phố đều có chi bộ
độc lập. Khối dân vận phường với
37 thành viên, phường cũng đã được
chọn làm điểm về thành lập tổ dân
vận (năm 2012), đến nay 19/19 tổ
dân vận thường xuyên được kiện
toàn và duy trì hoạt động đạt kết quả.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
thường xuyên của Ban Thường vụ
Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy về
công tác dân vận; Đảng ủy, khối dân
vận và hệ thống chính trị từ phường
đến các cấp ủy chi bộ, tổ dân vận tổ
dân phố luôn xác định rõ vai trò, vị
trí và tầm quan trọng của công tác
dân vận trong tình hình mới nên đã
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công
tác dân vận hoạt động đạt kết quả
tốt nhất. Cụ thể đã thường xuyên
phối hợp với Ban Dân vận Thành
ủy, các đoàn thể thành phố để định
hướng hoạt động cho các đoàn thể
của phường và hệ thống tổ dân vận
ở tổ dân phố. Phát huy vai trò phản

Quá trình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh hàng năm đã
được Đảng ủy Phường 3 (Đà Lạt) triển khai tốt thông qua cách làm dân vận mới, nhằm tạo sự đồng
thuận cao trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị của địa phương.
biện của Mặt trận và các đoàn thể
nhân dân trong quá trình triển khai
các nhiệm vụ phát triển về kinh tế,
xã hội, giữ vững quốc phòng - an
ninh của địa phương
Phường 3 nằm ở cửa ngõ của
thành phố Đà Lạt, có diện tích
tự nhiên là 2.700 ha, dân số toàn
phường là 4.801 hộ với 21.824 nhân
khẩu, có 18 cơ sở tôn giáo và các
dòng tu (trong đó có 2 nhà thờ và 5
chùa). Bà con theo đạo Thiên chúa
giáo có 763 hộ với 3.154 khẩu; Tin
lành có 32 hộ với 157 khẩu; Phật
giáo có 1.415 hộ với 6.834 khẩu;
Cao đài có 169 hộ với 891 khẩu.
Cơ cấu kinh tế chính của Phường
3 chủ yếu là thương mại, dịch vụ
và một phần sản xuất nông nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp. Trong những
năm qua, kinh tế địa phương đã có
những chuyển biến tích cực, nông
nghiệp và dịch vụ du lịch đã có sự

Đoàn Phường 3 phát huy tinh thần tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên thường xuyên
đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn phường.

thay đổi hàng năm theo hướng tăng
dần, tạo thêm nhiều việc làm, đời
sống của nhân dân ngày càng ổn
định và từng bước phát triển, toàn

phường hiện nay còn 1 hộ nghèo và
6 hộ cận nghèo.
Sau khi Nghị quyết 25-NQ/TW
của Trung ương và Chương trình

hành động số 66-CTr/TU của Tỉnh
ủy, Chương trình hành động số 49CTr/TH.U của Thành ủy Đà Lạt;
Đảng ủy Phường 3 đã tổ chức triển
khai quán triệt đồng bộ tới toàn thể
cán bộ, đảng viên, chỉ đạo chính
quyền, MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội phường tổ chức triển khai
quán triệt đến cán bộ công chức,
người lao động trong cơ quan, đoàn
viên, hội viên và nhân dân. Cụ thể
hóa nghị quyết, chương trình hành
động thành chính sách, văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn thực hiện của địa
phương, đơn vị để thực hiện. Trên
cơ sở đó, các cấp ủy chi bộ, chính
quyền, Mặt trận các đoàn thể đã cụ
thể hóa thành kế hoạch chi tiết để
triển khai thực hiện, đồng thời có
những giải pháp về công tác vận
động quần chúng nhân dân phù hợp
và sát với tình hình thực tiễn tại các
khu dân cư, tổ dân phố trên toàn địa
bàn phường.
Địa phương đã phát huy quyền
làm chủ của nhân dân trong việc
xây dựng và quản lý chính quyền,...
XEM TIẾP TRANG 8
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Thủ lĩnh của phong trào hiến máu tình nguyện
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
Tham dự lễ tôn vinh 100 người
hiến máu tiêu biểu Việt Nam
năm 2018 do Trung ương Hội
Chữ thập đỏ tổ chức có 1 đại
biểu của tỉnh Lâm Đồng là
anh Lê Xuân Sơn - Bí thư Đoàn
Trường Cao đẳng Sư phạm
(CĐSP) Đà Lạt.

C

ông tác ở Trường CĐSP
Đà Lạt, là Bí thư Đoàn
Trường - Phó Giám đốc
Trung tâm Thông tin và
Thư viện, Lê Xuân Sơn (sinh năm
1985) đã 20 lần hiến máu tình
nguyện (HMTN), chủ yếu hiến máu
tại trường và thỉnh thoảng tham gia
hiến máu khẩn cấp tại Bệnh viện
Đa khoa (BVĐK) tỉnh, nhiều nhất
4 lần/năm.
Tại trường có CLB máu sống
được thành lập từ năm 2012, hiện
do anh Sơn làm chủ nhiệm. CLB
này luôn sẵn sàng cử thành viên hiến
máu cấp cứu khẩn cấp cho BVĐK
tỉnh, là nơi quy tụ các đoàn viên
sinh viên thường xuyên hiến máu
cứu người, là lực lượng nòng cốt
để tuyên truyền về ý nghĩa nhân đạo
sâu sắc của HMTN. CLB hoạt động
hiệu quả, có đợt kêu gọi chỉ 1 buổi
đã hiến 45 đơn vị máu cho bệnh viện
đang cần máu kịp thời cấp cứu bệnh
nhân. Trong tình trạng khẩn cấp, Hội
CTĐ tỉnh, BVĐK tỉnh gọi điện cho
anh Sơn là anh sẵn sàng cử ngay
sinh viên, thành viên CLB lên bệnh
viện hiến máu kịp thời cứu người.
Anh Sơn cho biết: “Với cương vị
Bí thư Đoàn trường, bản thân tôi luôn
nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của

Anh Lê Xuân Sơn (giữa) tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

HMTN. Thấm nhuần “Mỗi giọt máu
cho đi, một cuộc đời ở lại”, vì vậy,
công tác đầu tiên là vận động, tuyên
truyền trong sinh viên nhận thức
được vai trò to lớn đó để khi Đoàn
trường phát động, các bạn hăng hái
đăng ký tham gia”. Trường CĐSP
Đà Lạt có đến 95% là nữ và các bạn
nữ tham gia HMTN rất nhiều, mặc
dù biết nữ giới có nhiều khó khăn,
trở ngại hơn nam giới, tuy nhiên, với
trách nhiệm của Đoàn trường, CLB
HMTN đã làm tốt công tác vận động
HMTN trong trường. Mỗi năm, tại
Trường CĐSP Đà Lạt tổ chức 2 đợt
vận động HMTN vào dịp khoảng
tháng 11 và tháng 4, mỗi đợt huy

động 500 bạn trẻ tham gia hiến trung
bình 350 đơn vị máu trong 1 buổi
tổ chức. Hiện nay, toàn trường có
số lượng sinh viên chính quy 1.300
sinh viên là lực lượng được vận động
tham gia HMTN và gần 120 cán bộ
giảng viên của trường tham gia. Lực
lượng cán bộ, giảng viên nhận thức
tốt về ý nghĩa của việc HMTN nên
rất nhiều người hiến máu nhiều lần,
cụ thể như: anh Nguyễn Đức Nhật
Huy, sinh năm 1988, đã 12 lần hiến
máu, cũng vinh dự được chọn tôn
vinh người hiến máu tiêu biểu của
tỉnh và nhận Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh tại lễ tôn vinh dịp 14/6
được tổ chức ở Lạc Dương. Và còn

nhiều tấm gương cán bộ, giảng viên
của trường dù tuổi tương đối cao vẫn
tình nguyện tham gia hiến máu như
anh Nguyễn Kim Thắng hiến 5 - 6
lần, riêng lực lượng cán bộ, giảng
viên trẻ đều tham gia HMTN 2 - 3
lần trở lên, trong đó, anh Sơn đang
giữ kỷ lục của trường với 20 lần hiến
máu tình nguyện.
Là đơn vị dẫn đầu phong trào
HMTN của tỉnh, Trường CĐSP Đà
Lạt chỉ có 1.300 sinh viên đã hiến
500 đơn vị máu/năm. Từ năm 2012
đến nay, riêng đơn vị Đoàn Trường
CĐSP Đà Lạt đã vận động, tổ chức
HMTN cung cấp hơn 3.000 đơn vị
máu cho bệnh viện cứu sống nhiều

bệnh nhân. Đặc biệt, trong tình
huống khẩn cấp, dù ban ngày hay ban
đêm, hay khi đang trong giờ học thì
nhà trường vẫn tạo mọi điều kiện huy
động sinh viên tham gia hiến máu.
Ngoài ra, Trường CĐSP Đà Lạt phối
hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức
các chương trình HMTN lớn, cụ thể
đã 4 năm phối hợp tổ chức thành
công chương trình Hành trình đỏ Kết nối dòng máu Việt - Giọt hồng
thành phố Hoa, năm 2018 chương
trình sẽ diễn ra từ ngày 20 - 21/6 này.
Anh Sơn chia sẻ: “Việc ưu tiên
cứu người là trên hết, đó là ý nghĩa
cao đẹp của hiến máu, bởi máu
là thứ quý nhất chúng ta còn cho
được, do đó, nhà trường luôn chú
trọng công tác HMTN. Bản thân
tôi có hiểu biết đúng về việc hiến
máu không ảnh hưởng tới sức khỏe,
mỗi lần hiến máu sẽ giúp cơ thể tái
tạo máu lưu thông tốt hơn. Qua quá
trình tham gia và tổ chức phong trào
HMTN, tôi nghĩ để phát huy được
công tác HMTN, bản thân những
người hiến máu không chỉ dừng lại
ở việc hiến máu nhiều lần mà còn
là tuyên truyền viên tích cực trong
công tác này, vận động bạn bè,
người thân, gia đình cùng tham gia”.
Cá nhân anh Sơn cũng đã vận
động người chị vợ và vợ mình tham
gia HMTN. Được tôn vinh là người
hiến máu tiêu biểu của cả nước, anh
Sơn bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vinh
dự, gia đình tôi cũng cảm thấy rất tự
hào. Từ đây, tôi nhận ra trách nhiệm
của mình cần sâu sát phong trào hơn
nữa, làm tốt việc tuyên truyền, vận
động để mỗi người tham gia đều là
tuyên truyền viên tích cực trong hoạt
động HMTN”.
AN NHIÊN
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Níu giữ tiếng chiêng ngân
Kỳ cuối: Biến di sản thành tài sản
Thực ra, diễn tấu cồng chiêng
là một loại hình nghệ thuật.
Thế nên, muốn thưởng thức
nghệ thuật, khán giả phải trả
tiền. Đó là điều hết sức bình
thường. Bởi vậy, cần thay đổi
thói quen xem nghệ thuật
miễn phí để người nghệ sĩ có
thể sống được bằng nghề.
Đảm bảo đời sống cho
nghệ nhân cồng chiêng
Ông Vũ Văn Tự, chuyên viên
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
Cát Tiên, nêu ví dụ: “Cứ như đi
làm thuê chẳng hạn, giá ngày công
cho một lao động theo thời giá hiện
tại là 150.000 đồng. Mà một đội
cồng chiêng ít nhất 6 người, chưa
kể những người múa xoang. Nếu
lấy giá ngày công của lao động phổ
thông, không cần xét đến yếu tố lao
động đặc thù, để trả cho 6 người
trong đội cồng chiêng, số tiền đã
gần 1.000.000 đồng”. Theo ông
Tự, mặc dù không đặt nặng vấn đề
tiền bạc, nhưng rõ ràng nếu muốn
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
cồng chiêng, không thể không tính
đến yếu tố bảo đảm đời sống cho
nghệ nhân cồng chiêng.
Ý kiến này nhận được sự ủng
hộ của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó
Trưởng Ban quản lý Khu di tích
quốc gia đặc biệt Cát Tiên. Ông
Tiến chia sẻ: “Việc trả tiền cho nghệ
nhân cồng chiêng là hoàn toàn hợp
lý. Bởi, những lao động khác đều
được trả tiền, chẳng lẽ diễn tấu
cồng chiêng thì không? Sự bất cập
đó cần sớm được khắc phục”. Thầy
giáo Nguyễn Ry, cựu Hiệu trưởng
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú
huyện Bảo Lâm, bày tỏ sự đồng tình
khi cho rằng: “Ông bà ta từng nói:
Có thực mới vực được đạo. Do vậy,
chúng ta không thể nào bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng
mà chỉ dựa trên nhiệt huyết của nghệ
nhân được”. Ông K’Thế, Phó Giám
đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao
huyện Lâm Hà, chia sẻ thêm: “Sở dĩ

Nghệ nhân cồng chiêng K’Bon (bên trái) đang chỉnh âm cho cồng chiêng.

lâu nay công tác bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa cồng chiêng vẫn chỉ
ở mức độ cầm chừng, một phần là
do chế độ đãi ngộ đối với người làm
văn hóa còn thấp, trong khi chế độ
dành cho nghệ nhân - những người
đang thực hành, nắm giữ tri thức,
truyền dạy tinh hoa văn hóa cồng
chiêng tới các thế hệ kế cận - thì
không có hoặc ở mức rất thấp, dưới
hình thức hỗ trợ”.
Từ đó, ông Thế đề nghị: “Nhà
nước cũng phải có nguồn kinh phí
nhất định để duy trì các hoạt động
này ở cơ sở”. Ông Trần Viết Danh,
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin
huyện Đạ Tẻh thông tin: “Mỗi năm,
chúng tôi duy trì tổ chức lễ hội văn
hóa cồng chiêng một lần. Mục đích
là tạo sự giao lưu, học hỏi, gắn kết
giữa các dân tộc là chủ nhân của
Không gian văn hóa cồng chiêng
Tây Nguyên với nhau; qua đó, phát
huy những giá trị đặc hữu của di sản
này trong đời sống hiện đại. Tuy
nhiên, ngành văn hóa địa phương
Đạ Tẻh cũng rất trăn trở về vấn đề
kinh phí để duy trì các hoạt động
bảo tồn tại cộng đồng dân cư, nơi
có đông người dân tộc bản địa sinh
sống”. “Cơ quan quản lý Nhà nước

Ngày 22/2/2018, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký
Quyết định phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, với mục đích:
- Kiểm kê, đánh giá lại thực trạng di sản này trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số.
- Phục dựng một số lễ hội đang có tình trạng mai một và tiến hành ghi
âm, ghi hình các lễ hội này đưa vào ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi
vật thể để lưu giữ, bảo tồn.
- Tiếp tục tổ chức truyền dạy cồng chiêng cho lực lượng thanh, thiếu niên
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh trong các trường dân tộc
nội trú.
- Duy trì, thành lập mới và phát triển các loại hình câu lạc bộ văn nghệ, đội
cồng chiêng trong vùng dân tộc thiểu số.
Từ đó, từng bước khôi phục các giá trị của Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên ở Lâm Đồng, góp phần phát triển văn hóa - du lịch trong
thời kỳ hội nhập.

không nên dừng lại ở cấp độ tìm
nguồn kinh phí hỗ trợ nghệ nhân để
nghệ nhân thực hiện tốt công tác trao
truyền, mà nên lựa chọn phương án
giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực văn hóa du
lịch đảm bảo cuộc sống cho nghệ
nhân cồng chiêng. Cốt lõi của vấn
đề là, nghệ nhân cồng chiêng phải
sống được bằng việc diễn tấu cồng
chiêng”, thầy giáo Ry thẳng thắn.

Cồng chiêng và
múa xoang
trong lễ hội
do xã Đinh Lạc
tổ chức.

Phát triển nhưng phải
đậm chất bản địa
Theo thầy giáo Ry, ngoài yếu tố
năng lực tài chính, doanh nghiệp
còn có những thuận lợi khác, như
khả năng kết nối tour trải nghiệm,
tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhất
là không gian sẵn có rất phù hợp để
phát triển loại hình du lịch văn hóa
gắn với hoạt động âm nhạc cồng
chiêng. “Nếu doanh nghiệp đứng
ra kết nối cho các nghệ nhân cồng
chiêng tham gia biểu diễn mỗi khi du
khách có nhu cầu thưởng thức nghệ
thuật cồng chiêng, thì việc nghệ nhân
cồng chiêng sống được bằng nghề sẽ
có tính khả thi cao trên thực tế”, thầy
giáo Ry nói. Ông K’Thế thừa nhận:
“Đưa âm nhạc cồng chiêng vào hoạt
động tại các điểm, khu du lịch là một
cách quảng bá cồng chiêng tốt. Tuy
nhiên, vấn đề ở đây là làm sao giữ
cho âm nhạc cồng chiêng không bị
biến dạng, nhất là tránh tình trạng di
sản bị xem thường”.
Trăn trở của ông K’Thế hoàn toàn
hợp lý và có trách nhiệm. Bởi thật
khó để loại trừ khả năng âm nhạc
cồng chiêng sẽ không bị nghiêng
hẳn về xu thế sân khấu hóa, trình
diễn hóa một khi đã tham gia sân
chơi du lịch và rồi việc đánh mất
tính thiêng trong âm nhạc cồng

chiêng là tất yếu. Trước trăn trở đó,
bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
tỉnh Lâm Đồng thừa nhận: “Ở huyện
Lạc Dương trước đây đã có tình
trạng người dân sử dụng một số bài
chiêng, điệu xoang không đúng với
nguyên gốc trong hoạt động phục
vụ du khách. Ngoài ra, vì mang
tính tự phát nên những điểm tổ chức
trình diễn âm nhạc cồng chiêng đó
cũng không đáp ứng được yếu tố
không gian diễn xướng. Phạm vi
tổ chức thường nhỏ lẻ, không gian
diễn xướng chỉ bó hẹp trong gia
đình. Nhưng rồi thông qua các hoạt
động thẩm định nội dung hàng năm,
chúng tôi đã hướng dẫn, tạo điều
kiện thuận lợi để các hoạt động cồng
chiêng đi theo đúng truyền thống”.
Qua đấy cho thấy rõ một điều
rằng, việc đưa di sản cồng chiêng
trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn
níu giữ du khách thật ra không khó,
nếu có sự định hướng, quản lý ngay
từ bước đầu. Trong triển khai tổ chức
các hoạt động diễn tấu cồng chiêng
phục vụ du khách thì nên xem cái
gì hợp lý, cái gì chưa phù hợp rồi
có định hướng chỉnh sửa dần. Bà
Nguyên cho biết: “Chúng tôi đang
đề xuất và huyện Lạc Dương đã có
đề án nghiên cứu bố trí quỹ đất để
hình thành một không gian văn hóa
cồng chiêng đúng nghĩa với tính
thiêng. Bên cạnh đó, chúng tôi đang
vận động các khu, điểm du lịch trong
tỉnh có điều kiện về không gian: Khu
Du lịch đồi Mộng Mơ, Khu Du lịch
rừng Madagui, Khu Du lịch Lang
Biang, Khu Du lịch Đam B’ri, Khu
Du lịch làng Cù Lần... quan tâm quy
hoạch quỹ đất cũng như cố gắng
phục dựng không gian sinh hoạt của
người bản địa trước đây: nhà dài, nhà
sàn, chiêng, ché, rượu cần... nhằm tạo
điều kiện cho cồng chiêng có một
không gian diễn tấu phù hợp”.
Theo bà Nguyên, một khi quy
hoạch được một không gian văn
hóa gắn với thiên nhiên, rừng núi,
tính thiêng, chắc chắn công tác bảo
tồn di sản cồng chiêng sẽ ngày một
tốt hơn. “Trong khi khai thác các
giá trị văn hóa cồng chiêng phục
vụ du khách, chúng tôi chỉ đạo các
điểm, khu du lịch đặc biệt quan tâm
đến yếu tố bài chiêng gốc, điệu múa
xoang gốc, bên cạnh giới thiệu đến
du khách những nét đặc trưng về ẩm
thực đậm chất bản địa”, bà Nguyên
nhấn mạnh. Cuối cùng, bà Nguyên
cho rằng: “Bảo tồn và phát huy giá
trị Không gian văn hóa cồng chiêng
Tây Nguyên không chỉ là công việc
của mỗi cơ quan quản lý Nhà nước
mà nó cần sự chung tay của cả cộng
đồng. Trong đó, doanh nghiệp là
nguồn lực rất thuận lợi. Ngành văn
hóa địa phương hết sức khuyến
khích các doanh nghiệp có điều kiện
tham gia công tác bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa cồng chiêng
bằng việc đưa âm nhạc cồng chiêng
vào hoạt động du lịch. Như vậy, việc
duy trì và phát huy giá trị di sản này
sẽ đem lại một sự hoàn mỹ”.
TRỊNH CHU - NDONG BRỪM
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Kiểm soát cung đường phượt
Tà Năng - Phan Dũng
Ngày 12/6, bà Nguyễn Thị Nguyên
- Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng
cho biết, đã đạt được thỏa thuận với cơ
quan cùng cấp của tỉnh Bình Thuận về
việc thống nhất kiểm soát bằng cách
lắp đặt các biển chỉ đường, cảnh báo
nguy hiểm, thông tin hướng dẫn bằng
song ngữ Việt - Anh tại cung đường
phượt Tà Năng - Phan Dũng.
Hiện, cung đường Tà Năng (huyện
Đức Trọng, Lâm Đồng) tới xã Phan
Dũng (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình
Thuận) có 3 hướng đi: hướng vào thác
La Phào, đây là khu vực đặc biệt nguy
hiểm (nơi anh Thi An Kiện, phượt thủ
đến từ TP Hồ Chí Minh tử nạn vào
tháng 5 vừa qua), các bên thống nhất
lắp biển cảnh báo cấm vào; hướng đi
vào khu vực thác Yatly, sẽ được lắp
đặt một số biển chỉ dẫn đường vào
thác; và cuối cùng là khu vực đường
Bo, đây là đường dễ đi nhất để xuyên
qua hai tỉnh Lâm Đồng và Bình
Thuận. Thống nhất các bên cùng lắp
biển thông tin hướng dẫn chỉ đường
và số điện thoại đường dây nóng để hỗ
trợ du khách.
Ngoài ra, ngành Du lịch hai tỉnh
thống nhất lắp đặt một trạm kiểm soát
khu vực đầu tuyến tại xã Tà Năng để
kiểm soát các đoàn phượt thực hiện
theo đúng nội quy. Dựng hai điểm
tập kết rác tại địa phận hai tỉnh và
cử người thường xuyên thu gom rác.
UBND huyện Đức Trọng và UBND
huyện Tuy Phong, UBND xã Tà Năng
và UBND xã Phan Dũng, các ban
quản lý rừng có trách nhiệm phối hợp,
tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ
khi có sự cố xảy ra đối với du khách
tham gia phượt trên tuyến đường này.
Điều kiện để được tham gia tour đi
bộ vượt rừng Tà Năng - Phan Dũng
là du khách phải tuân thủ theo hướng
dẫn của đơn vị tổ chức tour trekking
hoặc người dẫn đường. Trang bị đầy
đủ vật dụng cần thiết, dụng cụ hỗ
trợ, bảo đảm an toàn trước khi vào
rừng. Phải có hướng dẫn viên hoặc
người địa phương có kinh nghiệm đi
cùng. Ngoài ra, du khách còn phải
nghiêm túc chấp hành các quy định
về bảo vệ các loại động, thực vật,
phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ
sinh môi trường...
Cung đường phượt Tà Năng - Phan
Dũng bắt đầu từ tỉnh Lâm Đồng với
thời gian 3 ngày 2 đêm. Từ khi cung
đường này trở nên nổi tiếng, rất nhiều
bạn trẻ ở các tỉnh phía Nam đổ lên, tự
phát tổ chức tour đi xuyên rừng. Trong
vòng hơn một năm qua đã có hai người
tử vong trong lúc “phượt” chinh phục
đường rừng Tà Năng - Phan Dũng.

VĂN BÁU

Gần 3 ngàn tỷ đồng
doanh thu hoạt động vận tải
Thông tin từ Sở Giao thông vận tải
(GTVT) cho biết, ước 6 tháng đầu
năm 2018, doanh thu hoạt động vận
tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận
tải ước đạt xấp xỉ 3 ngàn tỷ đồng,
tăng 10,2% so cùng kỳ 2017. Trong
đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt
1.972 tỷ đồng, doanh thu vận tải hàng
không đạt 934 tỷ đồng, doanh thu
kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận
tải đạt 142 tỷ đồng.
Được biết, ngành giao thông đang
tích cực mở rộng và kiện toàn mạng
lưới GTVT.
D.Q

Quyết tâm không để tội phạm
“tín dụng đen” lộng hành

Q

ua tìm hiểu chúng tôi
được biết, hoạt động
của các băng nhóm,
đối tượng cho vay theo
kiểu tín dụng đen, cho vay vốn
không thế chấp, tổ chức chơi huê
hụi... trên địa bàn diễn ra phức
tạp bắt đầu từ cuối năm 2017 tới
nay. Tại Đà Lạt, qua công tác nắm
tình hình, chính quyền và các cơ
quan chức năng đã xác định 22 đối
tượng có biểu hiện hoạt động tín
dụng đen, xuất phát từ 20 vụ việc
liên quan dẫn tới các hành vi vi
phạm pháp luật.
Thượng tá Phan Tất Chí, Phó
Trưởng Công an TP Đà Lạt nhận
định: Đặc trưng cơ bản của tín
dụng đen là giao dịch vay, mượn
tiền “ngầm”, người vay và người
cho vay đều không muốn tiết lộ
thông tin. Lãi suất huy động cho
vay cao hơn rất nhiều so với lãi suất
ngân hàng, thủ tục đơn giản, đôi khi
không cần điều kiện đảm bảo nào.
Biểu hiện rõ nhất là việc các đối
tượng thuê người dán quảng cáo
với nội dung “cho vay không cần
thế chấp”, “giải ngân trong ngày”
cùng với số điện thoại giao dịch
được dán trên cột điện, bờ tường,
cây xanh… nhiều nơi trong thành
phố, nhất là nơi có đông người lao
động, sinh viên sinh sống.
Không chỉ diễn ra ở Đà Lạt, thời
gian qua, tại một số địa phương
trong tỉnh, hoạt động cho vay
nặng lãi cũng có chiều hướng diễn
biến phức tạp. Các hoạt động liên
quan tới tín dụng đen được các đối
tượng triển khai thông qua nhiều
hình thức từ phát, dán tờ rơi nơi
công cộng cho đến sử dụng mạng
xã hội. Một số còn núp bóng dưới
dạng tiệm cầm đồ hoặc công ty
trách nhiệm hữu hạn...
Theo đại úy Nguyễn Văn Cao,
Đội trưởng Đội Hình sự Công
an huyện Di Linh, hoạt động tín
dụng đen trên địa bàn thời gian
gần đây gây rất nhiều khó khăn
cho lực lượng công an trong việc
xác định hành vi phạm tội của các
đối tượng. Nguyên nhân là việc
cho vay và vay tiền ngoài các tổ
chức tín dụng là quan hệ dân sự,
không phải hành vi bị cấm. Các
hoạt động trên chỉ vi phạm pháp
luật khi việc cho vay được xác
định có lãi suất vượt quy định và
có tính chất “bóc lột”. Điều đáng
quan tâm là những vụ cho vay có
lãi suất “cắt cổ” thường chỉ bị phát
giác khi hậu quả đã thành những
hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Gần đây, tại một số địa phương trong tỉnh, tình trạng các tổ chức tín dụng mang màu sắc “tín
dụng đen” (cho vay nặng lãi) nhắm tới người lao động nghèo, nông dân, sinh viên có chiều
hướng diễn biến phức tạp. Trước tình trạng này, lực lượng công an các địa phương đã và đang
triển khai nhiều giải pháp xử lý, quyết tâm không để tội phạm tín dụng đen có cơ hội phát triển.

Quảng cáo rác cho vay tiền “giải ngân trong ngày”, “thủ tục đơn giản”
thường gắn liền với hoạt động tín dụng đen. Ảnh: C.P

ĐAM RÔNG: Tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm “tín dụng đen”
Nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu
tranh, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động “tín
dụng đen” trên địa bàn huyện, UBND huyện Đam
Rông đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường
công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn
hoạt động của bọn tội phạm và các hành vi vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”;
qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân biết để
cảnh giác và tố giác các hành vi vi phạm cho các
cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, UBND huyện
Để đẩy lùi vấn nạn trên, Công
an huyện Di Linh đang tiếp tục
đẩy mạnh công tác phối hợp
với các cơ quan liên quan tăng
cường thông tin tuyên truyền,
vận động người dân không vay
tiền theo hình thức trên; khuyến
khích người dân tố giác những đối
tượng có liên quan đến tín dụng
đen tới cơ quan chức năng. Các
phường, xã, tổ dân phố, lực lượng
đoàn viên, thanh niên... tổ chức ra
quân bóc, xóa tờ quảng cáo “cho
vay không thế chấp” dán tại trụ
điện. Trong tháng 3/2018, Công an
huyện Di Linh đã tổ chức theo dõi,
phát hiện và bắt quả tang 3 nhóm
thanh niên, bắt 6 đối tượng có hành
vi vi phạm hành chính dán tờ rơi
lên trụ điện, cột tín hiệu giao thông.
Hiện tại, vấn nạn liên quan tới loại
tội phạm này đang có chiều hướng

còn yêu cầu Công an huyện nắm chắc tình hình
địa bàn, thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm; đồng thời, tăng cường
các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xử lý nghiêm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cũng như
các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động “tín
dụng đen”, cho vay nặng lãi hoặc lợi dụng hình
thức đáo hạn ngân hàng để thực hiện các hành vi
vi phạm pháp luật.

giảm mạnh trên địa bàn.
Tại TP Đà Lạt, chính quyền
thành phố đã ra nhiều văn bản chỉ
đạo Ủy ban nhân dân các phường,
xã và đơn vị liên quan, đặc biệt là
lực lượng công an thường xuyên
kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp
thời đấu tranh ngăn chặn liên quan
tới hoạt động cho vay nặng lãi gây
mất trật tự, an ninh xã hội. Thượng
tá Trí cho biết, từ đầu năm tới nay,
Công an TP Đà Lạt đã triển khai
đồng bộ các biện pháp đấu tranh
với hoạt động cho vay nặng lãi,
tín dụng đen. Cụ thể như: Thường
xuyên phối hợp với Phòng Văn
hóa Thông tin, Đài Phát thanh
truyền hình Đà Lạt tuyên truyền về
hoạt động cho vay không thế chấp
tới người dân, vận động người dân
tố giác tội phạm; tổ chức rà soát,
dựng hồ sơ lý lịch các đối tượng

LÊ TUẤN

hoạt động trong lĩnh vực tín dụng
đen. Thường xuyên gọi răn đe, yêu
cầu viết cam đoan, cam kết không
cho vay nặng lãi.
Về kết quả xử lý, từ đề xuất của
Công an thành phố, Phòng Văn
hóa Thông tin TP Đà Lạt đã phối
hợp với các nhà mạng xử lý cắt
liên lạc hoàn toàn của 78 số điện
thoại có liên quan đến rác quảng
cáo, trong đó có nhiều số điện
thoại có dấu hiệu cho vay nặng
lãi. Cơ quan điều tra Công an TP
Đà Lạt đã khởi tố 3 vụ việc với 8
bị can ở các tội danh cướp tài sản,
cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự
công cộng; lập hồ sơ xử lý hành
chính 4 vụ với 7 đối tượng về hành
vi xâm hại sức khỏe người khác,
đập phá tài sản công dân và hiện
đang lập hồ sơ tiếp tục xử lý 3 vụ...
C.PHONG

Xử phạt 28 triệu đồng, do vận chuyển lâm sản trái phép
Ngày 12/6, UBND TP Đà Lạt
cho biết vừa ra quyết định xử phạt
hành chính đối với ông Lê Thái
Nhân (sinh năm 1992, ngụ tại 118
An Dương Vương, Phường 2, TP
Đà Lạt) về hành vi vận chuyển lâm
sản trái phép, với tổng số tiền phạt
28 triệu đồng. Ngoài ra, tiến hành
tịch thu 1 phách gỗ xẻ thông 3 lá

(thuộc nhóm 4) khối lượng 0,0266
m3 và 15 hộp phách gỗ xẻ lim
(nhóm IIA), đây đều là gỗ thuộc
loài nguy cấp, quý hiếm.
Trước đó, vào khoảng hơn 20 giờ
ngày 17/5, Hạt Kiểm lâm TP Đà
Lạt kiểm tra, phát hiện ông Lê Thái
Nhân có hành vi vận chuyển lâm
sản trái pháp luật, gồm 1 phách gỗ

xẻ thông 3 lá, có khối lượng 0,0266
m3 (khối lượng quy tròn hơn 0,0426
m3) và 1,052 m3 gỗ xẻ phách lim
(khối lượng quy tròn hơn 1,683 m3).
Tại thời điểm kiểm tra ông Nhân
là chủ lâm sản, không xuất trình
được giấy tờ chứng minh nguồn
gốc của toàn bộ số gỗ trên. Căn cứ
vào Nghị định 175/2013/NĐ-CP

ngày 11/11/2013 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành
chính về quản lý rừng, phát triển
rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm
sản, UBND TP Đà Lạt quyết định
xử phạt hành chính đối với ông
Nhân với tổng số tiền phạt 28 triệu
đồng về hành vi vận chuyển lâm
sản trái phép.
TIẾN DÂN
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Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan
đến Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lâm Đồng
Để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị
liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia năm
2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GDĐT
đã thông báo thông tin đường dây nóng và
cán bộ trực thanh tra thi.
Theo đó, đường dây nóng là số điện thoại
Thanh tra Sở: 02633.531.842 tiếp nhận
thông tin, phản ánh, kiến nghị trong giờ
hành chính. Hoặc hộp thư điện tử: thanhtra.
solamdong@moet.edu.vn.
Thông tin cán bộ trực thanh tra thi: Bà Lê
Thái Loan - Chánh Thanh tra Sở, điện thoại:
02633.505.507 và bà Lê Thị Hồng Vũ - Thanh
tra viên Sở, điện thoại: 01667.899.931.
Việc thông tin cán bộ trực thanh tra thi và
đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản
ánh, kiến nghị liên quan đến Kỳ thi THPT
quốc gia 2018 thực hiện theo Công văn của
Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm
tra thi THPT quốc gia 2018.
TUẤN HƯƠNG

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra an toàn, khách quan, nghiêm túc.
Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến (bìa trái) kiểm tra cơ sở vật chất tại một số điểm thi.

Kinh doanh từ niềm đam mê lan rừng

Đ

ang dở tay ghép từng nhánh
lan rừng nhập giống từ Thái
Lan sau 2 tháng ươm mầm,
anh Hải ngượng ngùng bảo:
Giá mà anh chị ghé sớm hơn chút, tôi mới
xuất lô hàng đi miền Bắc, giờ đang sửa
sang lại giàn để trồng thêm 6.000 giò lan
mới nên còn đôi chút lộn xộn, không được
đẹp mắt. Nhìn quanh khu vườn rộng gần
1.000 m2, anh Hải đã thiết kế giàn treo, phủ
lưới, lắp đặt hệ thống tưới tự động cho hàng
ngàn giò lan rừng gồm các loại ngọc điểm,
giả hạc, thủy tiên…
Dù có niềm đam mê với lan rừng từ lâu
nhưng ban đầu, anh Hải chỉ đứng ra thu
mua lan của người dân địa phương mang
về từ rừng rồi đem bán lại cho những người
có cùng đam mê ở các nơi. Mỗi đợt hàng
như thế anh không quên giữ lại cho mình
những giò lan đẹp nhất, quý nhất. Cả anh
Hải và vợ phải tranh thủ thời gian rảnh
ngoài giờ làm việc để “nuôi dưỡng” niềm
đam mê này. “Rồi càng làm càng mê, mình
quyết định mở rộng vườn, phát triển theo
hướng ươm giống để bán cho những người
có nhu cầu, đồng thời vừa có lợi nhuận
để mình sưu tầm thêm các giống khác mà
mình chưa có”, anh Hải cho biết.
Cũng như hầu hết những người mới
vào nghề, anh chàng cử nhân luật đi khắp
các vườn lan rừng ở Bảo Lộc, Bảo Lâm
để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng anh bảo
không phải cái gì học được áp dụng cũng
thành công. Những khác biệt về khí hậu
nên ít nhiều anh cũng chịu những thất bại
bởi cây chết, chậm phát triển… Thời gian
ban đầu bắt tay vào thuần dưỡng lan rừng,
anh Hải đã phải rất vất vả vì chưa có nhiều
kinh nghiệm, nhất là trong 2 tuần đầu khi
mới đưa lan về vườn. Anh Hải cho biết
phải để cây có thời gian hồi phục sau đó
mới ghép lên trên thân gỗ, sử dụng phân
bón lá và thuốc sát khuẩn để chăm sóc.
Với anh, từng giò, từng nhánh lan rừng
như đứa con mọn chưa kịp lớn. Chẳng
phải tiêu tốn quá nhiều sức lực nhưng đòi
hỏi công chăm sóc tỉ mỉ, kiên nhẫn theo
dõi. “Hằng ngày mình phải quan sát quá
trình sinh trưởng, phát triển để thông qua
biểu hiện của lá, nếu có dấu hiệu bị bệnh
thì cũng kịp thời phát hiện và “cấp cứu”,
anh Hải chia sẻ.
Để khách hàng có thêm sự lựa chọn, ngoài

Từ niềm đam mê, anh Nghiêm Văn Hải (sinh năm 1987), ngụ Tổ dân phố 10, thị
trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai đã có được lợi nhuận kinh tế cao từ việc thuần
dưỡng lan rừng. Hiện, sau hơn 4 năm bén duyên với các loại lan rừng, anh đang
tiến đến mục tiêu thành lập vườn bảo tồn - lưu giữ các nguồn gen lan rừng quý
hiếm trước nguy cơ cạn kiệt.
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Đánh giá hoạt động phong trào
phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 12/6, Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức
hội nghị đánh giá hoạt động phong trào
phụ nữ 6 tháng đầu năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm, phong trào
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và
cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” được phát động
đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ trong
toàn tỉnh. Hội cũng đã phát động và tổ
chức hội thi “Nhà sạch, nhà đẹp” qua
ảnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và xây dựng các mô hình tham gia
xây dựng nông thôn mới tại 24 xã điểm
thuộc 12 huyện, thành phố.
Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng
rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự
trọng, trung hậu, đảm đang” với chỉ tiêu
100% cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình
thực hiện cuộc vận động, đến nay, 12/12
huyện, thành triển khai hướng dẫn xây
dựng các mô hình phù hợp tình hình
thực tế tại địa phương...
Hội tiếp tục tín chấp với Ngân hàng
Chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ
nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. Đến
nay, tổng dư nợ toàn tỉnh là trên 1.119
tỷ đồng với 37.160 hộ vay có 930 tổ, nợ
quá hạn 2,4 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 0,21%).
Tiếp tục thu hồi và giải ngân Quỹ Hỗ
trợ phụ nữ nghèo với dư nợ trên 5,8 tỷ
đồng có 1.707 thành viên tham gia vay
vốn; duy trì hoạt động Quỹ quay vòng
vệ sinh với dư nợ 2,4 tỷ đồng cho 339
thành viên vay.
Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động
hội viên tham gia xây dựng các mô hình
tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tổ quay vòng
vốn tại 1.576 chi, tổ hội và đã thành lập
mới 17 tổ tiết kiệm có 293 thành viên
tham gia với số tiền 217 triệu đồng giúp
37 chị vay phát triển kinh tế.
Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội
đã phát triển mới 1.200 hội viên, nâng
tổng số hội viên toàn tỉnh 164.406 hội
viên phụ nữ.
AN NHIÊN

Hơn 10 tỷ đồng trợ giá
giống cây trồng ở vùng khó khăn

Anh Nghiêm Văn Hải đang có thu nhập khá cao từ nghề thuần dưỡng lan rừng. Ảnh: H.Thắm

việc sử dụng và nhân giống các loại lan rừng
trong nước, anh Hải còn kết hợp với một số
đầu mối tại TP Hồ Chí Minh để nhập khẩu
thêm một số loại giống từ Thái Lan. Trong
diện tích khoảng 1.000 m2, vườn lan của
anh có khoảng 200 loài với tổng giá trị lên
đến hơn 1 tỉ đồng. Với mong muốn đưa lan
rừng đến với đông đảo người chơi nên anh
Hải cũng hướng tới đối tượng bình dân, mỗi
giò lan nhỏ có giá trị từ vài trăm cho tới vài
triệu đồng. Dẫu vậy, số lượng vài ngàn giò
mỗi năm vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu
thị trường, nhất là các tỉnh miền Bắc và TP
Hồ Chí Minh.
Theo anh Hải, với đặc điểm khí hậu
nóng ẩm đặc trưng của xứ nóng nên các
huyện phía Nam Lâm Đồng là môi trường
cực kỳ thích hợp để thuần dưỡng các loại
hoa lan rừng. Những năm gần đây, số
người chơi tìm đến lan rừng ngày một
nhiều, điều này chứng tỏ tiềm năng phát
triển của ngành này rất lớn. Tuy không giữ

được hoa nở tươi lâu như những loài lan
khác nhưng đặc trưng của lan rừng là tỏa
hương thơm ngát, nao lòng khách gần xa
nên 4 năm nay, dịp tết nào anh cũng trong
tình trạng “cháy hàng”.
Anh Hải đang hướng đến mơ ước ban
đầu là thành lập vườn bảo tồn 2.000 giống
lan rừng. Với những gì đang có được, anh
Hải tự tin thực hiện mục tiêu này trong
tương lai gần. “Tài nguyên rừng ngày càng
cạn kiệt, các loại cây rừng cũng từ đó bị
ảnh hưởng, nhiều loại trở nên khan hiếm
và có nguy cơ biến mất khỏi thị trường.
Bảo tồn các nguồn gen quý hiếm - đây có
lẽ chẳng phải mong muốn của riêng mình
tôi mà của chung tất cả những người có
chung niềm đam mê này. Nếu làm được thì
mình sẽ có cơ hội giao lưu quốc tế, đưa các
giống lan nước ngoài về Việt Nam cũng
như đưa lan rừng của Việt Nam đến với
bạn bè quốc tế”, anh Hải chia sẻ.
HỒNG THẮM

Phương án trợ giá giống cây trồng cho
hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số vùng khó
khăn trên địa bàn Lâm Đồng năm 2018
vừa được phê duyệt với tổng kinh phí
hơn 10,3 tỷ đồng.
Trong đó giống cây bơ ghép, sầu
riêng… được trợ giá trên tổng diện tích
1.050 ha, tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng,
định mức không quá 0,5 ha/hộ. Tiếp
theo, với kinh phí gần 1,2 tỷ đồng hỗ
trợ nông hộ trồng mới 140 ha cà phê vối
ghép cao sản và 130 ha cà phê vối thực
sinh. Mật độ trồng 1.100 cây/ha, hỗ trợ
mỗi hộ 2,2 triệu đồng tiền giống cà phê
trồng trên diện tích từ 0,5 ha trở xuống
(trợ giá 4.000 đồng/cây). Riêng cà phê
giống Catimor với mật độ 5.000 cây/ha,
tổng kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng trên
40 ha. Mức trợ giá 1.000 đồng/cây.
Các loại cây giống tiếp theo như điều
ghép cao sản, mắc ca ghép, dâu tằm
được hỗ trợ lần lượt trên diện tích tương
ứng với kinh phí là: 150 ha (270 triệu
đồng), 100 ha (250 triệu đồng) và 20 ha
(hơn 200 triệu đồng). Ngoài ra còn hỗ
trợ 50 tấn giống bắp lai (750 triệu đồng)
và 840 tấn lúa giống (4,2 tỷ đồng)…
VĂN VIỆT
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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi tuyển chức danh
Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Thực hiện Quyết định số 1116-QĐ/TU ngày 29/5/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó chánh
Văn phòng Tỉnh ủy và Quyết định số 1126-QĐ/TU ngày 4/6/2018 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức
danh Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy năm 2018;
Hội đồng thi tuyển thông báo thi tuyển chức danh Phó chánh Văn
phòng Tỉnh ủy như sau:
1. Vị trí thi tuyển: 2 vị trí gồm:
- Phó chánh Văn phòng phụ trách tham mưu tổng hợp.
- Phó chánh Văn phòng phụ trách công tác hành chính, công nghệ
thông tin, cơ yếu, văn thư, lưu trữ.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 11/6/2018 đến hết
ngày 25/6/2018.
3. Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 10, đường Lê
Hồng Phong, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
4. Thời gian thi: Từ ngày 11/7/2018 đến 15/8/2018; Hội đồng sẽ
thông báo cụ thể đến từng thí sinh theo quy định.
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy và các
điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể được đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh
Lâm Đồng, trang tin điện tử của Tỉnh ủy http://ldo.dcs.vn và niêm yết
tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Hội đồng thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy thông
báo để các thí sinh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết thực hiện.

Phường 3 với cách làm...
... tạo điều kiện cho nhân dân thực
hiện quyền và nghĩa vụ trong phát
triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm
nghèo bền vững, tham gia xây dựng
Đảng, thực hiện công tác giám sát
cán bộ, đảng viên, phát hiện và đấu
tranh chống lại các biểu hiện quan
liêu, tham nhũng, tăng cường, củng
cố mối quan hệ gắn kết giữa nhân
dân với Đảng. Đồng thời, tập trung
giải quyết kịp thời, có hiệu quả những
bức xúc chính đáng của nhân dân.
Đảng ủy đã phân công đồng chí Phó
Bí thư Thường trực phụ trách về công
tác dân vận.
Phường 3 tăng cường và đổi mới
công tác dân vận của các cơ quan nhà
nước, đây là nét mới và tạo hiệu quả
rõ rệt, qua đó đã tạo sự chuyển biến
tích cực như tổ chức triển khai thực
hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh. Chính
quyền, công an lắng nghe ý kiến, giải
quyết nguyện vọng của nhân dân.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả quy chế dân chủ trong cơ quan,
quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy
quyền làm chủ trong việc lựa chọn,
bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ
2015-2017 và 2017-2019, bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần

tích cực trong việc xây dựng Đảng,
chính quyền địa phương trong sạch,
vững mạnh.
Phường đội và công an phường
đã quán triệt và thực hiện nghiêm
túc nhiệm vụ công tác dân vận với
phương châm hướng về cơ sở; phối
hợp với Mặt trận và các ban, ngành,
đoàn thể, làm tốt công tác dân vận
tại các tổ dân phố, để lại những ấn
tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Vận động nhân dân đóng góp ngày
công, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng
phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống,
đây được đánh giá là công việc có ý
nghĩa thiết thực. Huy động sự đóng
góp chí tình của cán bộ, chiến sĩ để
giải quyết kịp thời những khó khăn
về đời sống của nhân dân. Giúp đỡ
di dời nhà cửa, khắc phục hậu quả
thiên tai, bão lụt, cứu nạn... Công
tác dân vận của lực lượng vũ trang
đã trở thành điểm sáng, tạo niềm tin
đối với nhân dân về công tác dân vận
của Đảng.
Kết quả, đến nay, Phường 3 thành phố Đà Lạt đã được công nhận
Phường đạt chuẩn văn minh đô thị;
các tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn
hóa; cơ quan đều đạt cơ quan văn hóa;
trường học đạt trường học có đời sống
văn hóa tốt; công sở xanh - sạch - đẹp;

TIẾP TRANG 4

Mặt trận, các đoàn thể đều được đánh
giá vững mạnh và vững mạnh xuất sắc
hàng năm; tập thể phường đạt tập thể
lao động tiên tiến, xuất sắc.
Trao đổi về những nhiệm vụ, giải
pháp cần tập trung trong thời gian tới,
Bí thư Đảng ủy Phường 3 Trần Anh
Tuấn cho biết thêm: Đảng ủy, cấp ủy
các chi bộ sẽ tiếp tục tăng cường chỉ
đạo thực hiện có hiệu quả Chương
trình hành động số 49-CTr/ThU của
Thành ủy, Chương trình hành động
số 66-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị
quyết số 25 NQ/TW ngày 03/6/2013
về công tác dân vận trong tình hình
mới. Trong sinh hoạt của các cấp ủy,
chi bộ sẽ kiểm điểm đánh giá công
tác dân vận, chú trọng nội dung, yêu
cầu về đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác dân vận. Tập trung
thực hiện các giải pháp tạo điều kiện
cho nhân dân phát triển kinh tế - xã
hội, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, đẩy mạnh các phong trào
thi đua yêu nước, thi đua dân vận
khéo, nhất là trong xây dựng tổ dân
phố văn hóa, xây dựng phường đô thị
văn minh. Chủ động giải quyết các
nhu cầu bức thiết trong đời sống nhân
dân, các vấn đề nổi lên ở cơ sở, tạo sự
ổn định, đồng thuận trong nhân dân.
NGUYỆT THU

THÔNG BÁO V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt đang lập thủ tục cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông Phan
Lâm, nguồn gốc sang nhượng của ông Hoàng Bá Phúc. Ông Phan Lâm nhận sang nhượng
của ông Hoàng Bá Phúc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L003278. Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt thông báo sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông
báo và đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có
đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền
với đất cho ông Phan Lâm. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai thành phố Đà Lạt không chịu trách nhiệm giải quyết. Sau khi hoàn tất thủ tục, đề nghị ông
bà liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt để được giải quyết hồ sơ.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Hộ ông Lương Văn Gìn được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số V 489463
ngày 27/11/2002 vào sổ theo dõi số 2719/QSDĐ, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 896, tờ bản đồ số 03, diện tích 90 m2 CLN, tại xã Hòa Ninh.
Năm 2005, ông Lương Văn Gìn chuyển nhượng QSDĐ thửa đất trên cho ông Mai Văn
Quỳnh và bà Nguyễn Thị Hoa thường trú tại Thôn 2, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm
Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo
quy định của pháp luật và hộ ông Lương Văn Gìn đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông
(bà) Mai Văn Quỳnh.
Hiện nay, hộ ông Lương Văn Gìn ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Ninh 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 Mai Văn Quỳnh cùng bà Nguyễn Thị Hoa 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 Di Linh thông báo
Hộ ông Nguyễn Minh Toàn được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số K
322536 ngày 20/8/1997 vào sổ theo dõi số 1729/QSDĐ, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 100, tờ bản đồ số 27, diện tích 4.433 m2 (400 m2 ONT + 4.033 m2 CLN) và thửa
đất số 128 tờ bản đồ số 27, diện tích 2.864 m2 CLN, tại xã Hòa Ninh.
Năm 2005, ông Nguyễn Minh Toàn chuyển nhượng QSDĐ thửa đất số 128 tờ bản đồ số
27, diện tích 2.864 m2 CLN, tại xã Hòa Ninh cho ông Nguyễn Văn Chủ và bà Đoàn Thị Vối
thường trú tại Thôn 16, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và thửa đất số 100 tờ bản
đồ số 27, diện tích 4.433 m2 (400 m2 ONT + 4.033 m2 CLN), tại xã Hòa Ninh cho ông Mai Tiến
Đan và bà Vũ Thị Huyền thường trú tại Thôn 16, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng,
trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy
định của pháp luật và hộ ông Nguyễn Minh Toàn đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông
(bà) Nguyễn Văn Chủ.
Hiện nay, hộ ông Nguyễn Minh Toàn ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Ninh 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 Nguyễn Văn Chủ cùng bà Đoàn Thị Vối và ông Mai
Tiến Đan cùng bà Vũ Thị Huyền 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 Cát Tiên hiện đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp
GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Tiến Mùi cùng
vợ bà Nguyễn Thị Thoa, địa chỉ tại Tổ dân phố 2, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Ông Nguyễn Tiến Mùi cùng vợ bà Nguyễn Thị Thoa nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông
Trương Văn Ngạnh nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Nay ông Trương
Văn Ngạnh đã đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ liên lạc.
Căn cứ theo điều 82 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên thông báo: Trong thời gian 30 ngày
kể từ ngày đăng báo và niêm yết tại UBND thị trấn Cát Tiên. Hiện ông Trương Văn Ngạnh ở
đâu liên hệ với chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cát Tiên tại Tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện
Cát Tiên để giải quyết việc chuyển nhượng QSD đất cho ông Nguyễn Tiến Mùi cùng vợ bà
Nguyễn Thị Thoa.
Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin cuối cùng nếu không có tổ chức, cá nhân
nào tranh chấp, khiếu nại đối với 1 giấy CNQSD đất trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai huyện Cát Tiên sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
QSD đất cho ông Nguyễn Tiến Mùi cùng vợ bà Nguyễn Thị Thoa. Các tranh chấp, khiếu nại
về sau Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cát Tiên hiện đang thụ lý hồ sơ đề nghị cấp
GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trịnh Ngọc Son, địa
chỉ tại Tổ dân phố 4, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
Ông Trịnh Ngọc Son nhận chuyển nhượng QSDĐ của ông Nguyễn Văn Trường nhưng chưa
thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định: Nay ông Nguyễn Văn Trường đã đi khỏi địa
phương không rõ địa chỉ liên lạc.
Căn cứ theo điều 82 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai:
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên thông báo: Trong thời gian 30 ngày kể
từ ngày đăng báo và niêm yết tại UBND thị trấn Cát Tiên. Hiện ông Nguyễn Văn Trường ở đâu
liên hệ với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Cát Tiên tại Tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát
Tiên để giải quyết việc chuyển nhượng QSD đất cho ông Trịnh Ngọc Son.
Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông tin cuối cùng nếu không có tổ chức, cá nhân
nào tranh chấp, khiếu nại đối với 1 giấy CNQSD đất trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai huyện Cát Tiên sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
QSD đất cho ông Trịnh Ngọc Son. Các tranh chấp, khiếu nại về sau Chi nhánh Văn phòng đăng
ký đất đai huyện Cát Tiên sẽ không chịu trách nhiệm.
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