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

SỐ 5071 - THỨ SÁU NGÀY 15/6/2018
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

THÀNH ỦY ĐÀ LẠT: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố

lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Sáng ngày 14/6, Thành ủy Đà Lạt đã tổ
chức hội nghị lần thứ 22 nhằm sơ kết giữa
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI (nhiệm kỳ
2015 - 2020). Các đồng chí: Huỳnh Thị
Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đặng Thế
Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Tôn
Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch

NHỚ LỜI BÁC DẠY

UBND thành phố chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo tại hội nghị, nửa nhiệm kỳ
qua, với quyết tâm cao trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, sự quyết liệt trong
chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối
hợp chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn thể
trong thực hiện và sự đồng tình của nhân
dân, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển ổn
định; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khá;

cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng định
hướng; thu nhập bình quân của người dân
tăng hàng năm; du lịch - dịch vụ có nhiều
chuyển biến tích cực, chất lượng ngày được
nâng cao; ngành nông nghiệp, nhất là nông
nghiệp công nghệ cao có bước phát triển vượt
bậc; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch
và phát triển hạ tầng đô thị được quan tâm,...

Tất cả chúng ta phải thi hành phê bình và tự
phê bình một cách liên tục và thực thà... Có thế ta
mới tiến bộ... Nhưng nhận lỗi chưa đủ, phải kiên
quyết sửa lỗi.
(LỜI PHÁT BIỂU TRONG PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ,
11/1950. TƯ LIỆU BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH)

XEM TIẾP TRANG 2

Nhiều lĩnh vực cải cách hành chính
của tỉnh được cải thiện

Đức Trọng sau nửa
nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XII, Đức Trọng đều
đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết
đề ra, với 12/15 chỉ tiêu đạt trên
50% so với cả nhiệm kỳ. Nửa nhiệm
kỳ còn lại, huyện Đức Trọng đặt ra
nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể,
nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu của
Nghị quyết.
TRANG 2

Giải pháp hữu ích
trong vận động hiến máu
tình nguyện ở cơ sở
TRANG 5

KINH TẾ

Đẩy mạnh mở rộng
sản xuất sầu riêng
công nghệ cao
TRANG 3
Đông đảo người dân đến giải quyết thủ tục tại bộ phận một cửa huyện Đức Trọng. Ảnh: V.T

TRANG 4

Giám sát rừng
qua hệ thống Terra-i ở Di Linh
Terra-i là hệ thống giám sát gần thời
gian thực, sử dụng ảnh vệ tinh nhằm
mục đích phát hiện biến động lớp phủ thực vật,
cung cấp những dữ liệu về tình trạng mất rừng
cho các nhà hoạch định chính sách và các bên
liên quan. Năm 2017, thông qua chương trình
UN-REDD, dự án thí điểm tại Di Linh, Lâm Đồng
và trở thành một trong những địa bàn đầu tiên
áp dụng hệ thống này tại khu vực Đông Nam Á.
TRANG 6

Ngang nhiên mang máy xúc san gạt
đất lâm nghiệp khai thác thạch anh

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đồng hành
bằng cả tấm lòng
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Thôn nghèo đeo nợ
TRANG 7

TRANG 7
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Thành ủy Đà Lạt...
TIẾP TRANG 1

... chỉ đạo quyết liệt,
đạt nhiều kết quả; công
tác quản lý đất đai, quản
lý trật tự xây dựng và
trật tự đô thị có nhiều
tiến bộ; hiệu lực, hiệu
quả quản lý Nhà nước
và năng lực điều hành
của chính quyền các cấp
ngày càng được nâng
cao, đáp ứng yêu cầu
phát triển trong tình
hình mới...
Để đạt được mục
tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố lần
thứ XI và Nghị quyết
03-NQ/TU đề ra, Đảng
bộ thành phố tiếp tục
tập trung thực hiện các
nhiệm vụ và giải pháp
trọng tâm để phát huy
mọi nguồn lực nhằm
phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc
phòng - an ninh; duy
trì tốc độ tăng trưởng
và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế hợp lý; xây dựng
Đảng bộ và bộ máy
chính quyền các cấp
trong sạch, vững mạnh;
xây dựng thành phố
Đà Lạt phát triển toàn
diện, bền vững, hướng
đến văn minh, hiện đại;
phấn đấu đến năm 2020,
cơ bản đạt các tiêu chí
trở thành thành phố
trực thuộc Trung ương;
từng bước xây dựng Đà
Lạt trở thành thành phố
thông minh.

NGUYỆT THU

Đức Trọng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đức Trọng đều
đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, với 12/15 chỉ tiêu đạt trên 50% so với cả nhiệm kỳ. Nửa
nhiệm kỳ còn lại, huyện Đức Trọng đặt ra nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể, nhằm đạt và vượt các chỉ
tiêu của Nghị quyết.

N

hằm triển khai thực
hiện có hiệu quả
Nghị quyết, huyện
Đức Trọng đã đề ra
chương trình hành động và nhiều
kế hoạch, đề án với những giải
pháp cụ thể, đồng thời phân công
các cấp, ngành tổ chức thực hiện
với thời hạn cho từng nhiệm vụ.
Các chỉ tiêu tổng hợp tính đến
31/5/2018 đã đạt được, cụ thể:
Giá trị sản xuất theo giá so sánh
2010 trên địa bàn huyện của ngành
nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt
56%; công nghiệp khai khoáng
đạt 56%; công nghiệp chế biến,
chế tạo đạt 54%...; GRDP bình
quân đầu người đến năm 2018 là
75 triệu đồng.
Ngoài ra, còn có một số chỉ tiêu
như: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân
giảm 1,3%/năm, riêng hộ nghèo
đồng bào dân tộc thiểu số giảm
1%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia
mức độ 1 đạt 63%, trong đó có 2
trường đạt chuẩn mức độ 2; 100%
xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về
y tế, bình quân có 14,75 giường
bệnh/vạn dân, 3,44 bác sĩ/vạn dân.
Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật
tự an toàn xã hội được giữ vững ổn
định; xây dựng 15/15 xã, thị trấn
vững mạnh về quốc phòng - an
ninh. Hệ thống chính trị của huyện
ngày càng được củng cố, kiện

toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đến nay, huyện Đức Trọng
đã cơ bản hoàn thành các
tiêu chí để trình cấp thẩm
quyền công nhận huyện
đạt chuẩn nông thôn mới,
chuẩn bị các nội dung và
điều kiện để nâng cấp đơn
vị hành chính thành thị xã
Đức Trọng.
Bên cạnh những kết quả trên,
theo Huyện ủy Đức Trọng, vẫn
còn một số chỉ tiêu kinh tế - xã
hội chưa đạt tỷ lệ 50% theo nghị
quyết đề ra hoặc không đạt tiến độ
như: Tỷ lệ che phủ rừng 31,2%;
kim ngạch xuất khẩu đạt 44,3%;
thu ngân sách bình quân hàng năm
tăng 8,5%; công tác quản lý nhà
nước trên một số lĩnh vực chưa
chặt chẽ, nhất là lĩnh vực đất đai,
quản lý quy hoạch, trật tự xây
dựng. Công tác quy hoạch, xây
dựng chưa được chú trọng, do
vậy, không có điều kiện để quản
lý, phát triển đô thị, khai thác quỹ
đất… Còn 4/15 công trình trọng
điểm theo Nghị quyết chưa triển
khai thực hiện, có 7/15 công trình

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng cho đồng chí Hồ Thị Lan.

Sáng ngày 14/6, tại Báo Lâm
Đồng đã diễn ra Lễ Công bố quyết
định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng
Biên tập Báo Lâm Đồng. Tham
dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức
Quận - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại
diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy
cùng toàn thể cán bộ, phóng viên,
CNV cơ quan Báo Lâm Đồng.
Tại lễ công bố, đồng chí Trần
Đức Quận đã trao quyết định bổ
nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
cho đồng chí Hồ Thị Lan - Phó
Tổng Biên tập phụ trách Báo Lâm
Đồng, giữ chức vụ Tổng Biên tập
Báo Lâm Đồng. Thời hạn bổ nhiệm
là 5 năm, tính từ ngày 4/6/2018.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí
Trần Đức Quận đã chúc mừng,
động viên cá nhân đồng chí Hồ
Thị Lan cũng như tập thể Báo
Lâm Đồng. Đồng chí đề nghị
trên cương vị mới, đồng chí Hồ
Thị Lan tiếp tục cùng với tập thể
Báo Lâm Đồng phát huy những

triển khai chậm tiến độ theo yêu
cầu đặt ra…
Mới đây, tại buổi làm việc
với huyện Đức Trọng, đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy Lâm Đồng, cũng đã đánh giá
cao và ghi nhận những kết quả
mà huyện Đức Trọng đã đạt được
qua gần 3 năm thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện và
Nghị quyết 04 của BTV Tỉnh ủy.
Huyện Đức Trọng đã bám sát các
quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh,
Tỉnh ủy, có nhiều cách làm sáng
tạo trên tinh thần đưa nghị quyết
vào cuộc sống. Kinh tế - xã hội
của Đức Trọng phát triển tương
đối nhanh, các chỉ tiêu kinh tế - xã
hội của huyện đều đạt và vượt…
Phát huy những kết quả trên,
nhằm thực hiện thắng lợi các mục
tiêu phát triển kinh tế theo Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XII đã đề ra trong nửa nhiệm
kỳ còn lại, huyện Đức Trọng đặt ra
mục tiêu chung đó là tiếp tục phát
triển kinh tế bền vững, gắn tăng
trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh
xã hội; khai thác và phát huy có
hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của
huyện; tranh thủ các nguồn lực đầu
tư của tỉnh và Trung ương để tiếp
tục phát triển Đức Trọng trở thành
trung tâm dịch vụ, thương mại của

tỉnh; phát triển nông nghiệp theo
hướng ứng dụng công nghệ cao
gắn với thị trường và công nghệ
chế biến.
Cùng đó, xây dựng hệ thống kết
cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh
tốc độ đô thị hóa thị trấn Liên
Nghĩa và một số trung tâm xã,
cụm để xây dựng Đức Trọng đạt
chuẩn đô thị loại 3 và nâng cấp
hành chính lên thị xã. Song song
với đó, phấn đấu thu nhập bình
quân đầu người đến 2020 cao hơn
mức bình quân chung của cả tỉnh;
phát triển toàn diện các lĩnh vực
văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh
xã hội, giữ vững ổn định chính trị,
quốc phòng, an ninh; xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền trong
sạch, vững mạnh…
Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực
hiện các tiêu chí chưa đạt trong nửa
nhiệm kỳ qua và các lĩnh vực còn
yếu như phát triển rừng, quản lý,
bảo vệ rừng, quy hoạch và quản
lý đô thị; thu hút đầu tư, khai
thác các công trình trọng điểm…
Trong đó, đặt ra một số chỉ tiêu cụ
thể: Giữ vững tốc độ tăng trưởng
bình quân hàng năm 106%; tổng
thu ngân sách nhà nước tăng bình
quân hàng năm từ 11-13%, tốc độ
thu thuế, phí hàng năm tăng từ
13-15% so với thực hiện của năm
trước; kim ngạch xuất khẩu đạt
thêm 238 triệu USD; giảm tỷ lệ
tăng tự nhiên còn dưới 1,05%; tỷ
lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên
85%; đến năm 2020 có 95% thôn,
tổ dân phố và 90% gia đình đạt
tiêu chuẩn văn hóa… N.MINH

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẦN THỨ 2, KHÓA IX:

thành tựu đã đạt được của Báo
trong thời gian qua, giữ vững định
hướng chính trị trong công tác
tuyên truyền, tập trung đổi mới
về hình thức, nâng cao chất lượng
nội dung để đáp ứng hơn nữa nhu
cầu của bạn đọc; đồng chí Hồ Thị
Lan phải là trung tâm xây dựng
mối đoàn kết, xây dựng Báo Lâm
Đồng ngày càng phát triển, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị, xứng đáng là tiếng nói
của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân các dân tộc trong tỉnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng
chí Hồ Thị Lan bày tỏ niềm vinh
dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh
ủy tín nhiệm giao trọng trách mới
cũng như sự tin tưởng, ủng hộ của
tập thể cán bộ, phóng viên, CNV
cơ quan Báo Lâm Đồng đối với
cá nhân mình. Tân Tổng Biên tập
Báo Lâm Đồng hứa sẽ tiếp tục học
tập, tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện,
khắc phục mọi khó khăn, kế thừa
và phát huy truyền thống xây dựng
tờ báo ngày càng phát triển, xứng
đáng với sự quan tâm, tín nhiệm
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng
như tập thể cán bộ, phóng viên
Báo Lâm Đồng.
N.NGÀ - V.BÁU

Bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn
Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023

Đồng chí Phạm Thị Phúc nhận nhiệm vụ và nhận hoa chúc mừng.

Sáng ngày 14/6, Liên đoàn Lao
động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Hội
nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (khóa
IX). Các đồng chí: Trần Văn Lý Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam;
Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng
Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị
Nhạn - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng
Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh
ủy đã tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến
hành bầu bổ sung đồng chí Phạm

Thị Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Lâm Hà vào Ban Chấp hành LĐLĐ
tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
và giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số
phiếu tán thành.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã
được nghe đồng chí Trần Văn Lý
cung cấp một số thông tin về tình
hình công nhân lao động cả nước
thời gian qua.
T.VŨ

KINH TẾ
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Đẩy mạnh mở rộng sản xuất sầu riêng
công nghệ cao

Kim ngạch xuất khẩu
đạt trên 315 triệu USD

Hình thành vùng sầu riêng công
nghệ cao ở huyện Đạ Huoai
giúp trái cây đặc sản này phát
triển bền vững, đời sống người
dân được nâng cao vượt bậc.
Ứng dụng công nghệ
vào sản xuất
Ông Nguyễn Văn Tám, thôn
Phước Trung (xã Phước Lộc) có 5
ha sầu riêng trong đó có 1 ha ứng
dụng theo hướng công nghệ cao vào
sản xuất. Qua đó, ông đã áp dụng
những kỹ thuật tiên tiến từ khâu chọn
giống đến đầu tư hệ thống tưới nước,
tưới phân và sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP. Hiện sản phẩm của gia đình
ông đã được bao tiêu nên đầu ra khá
ổn định. Chính vì thế mà năm nào
ông cũng thu trên trăm triệu đồng.
Ông cho biết: Khi ứng dụng kỹ thuật
vào chăm sóc sầu riêng đã tiết kiệm
cho gia đình từ 17,5 - 19,7 triệu đồng/
ha/năm tiền công lao động và từ 2,1 2,9 triệu đồng/ha/năm tiền nhiên liệu.
Đã vậy ông còn chủ động hoàn toàn
thời gian xử lý/phun xịt (vào buổi
sáng sớm hoặc chiều mát, hạn chế
ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nắng
gắt, hoặc mưa kéo dài), hạn chế việc
phụ thuộc vào công lao động thuê
ngoài. Vừa rồi tổ hợp tác trồng sầu
riêng xã Phước Lộc có đi tham quan
mô hình trồng sầu riêng ở Thái Lan,
nhìn cách họ chăm sóc cũng như áp
dụng KHKT vào sản xuất thật sự rất
chuyên nghiệp.... nên ông đã học tập
để áp dụng. Năm qua, mô hình có
130 cây sầu riêng/1 ha cho thu hoạch
ổn định với năng suất đạt 15,2 tấn/
ha, doanh thu đạt 684 triệu đồng và
sau khi trừ chi phí 124,57 triệu đồng
(đã bao gồm cả chiết khấu hệ thống
tưới, đầu tư phân thuốc...) lợi nhuận
đạt 559 triệu đồng. Năm 2018, ngoài
diện tích 1 ha đã đầu tư gia đình ông
Tám đầu tư thêm 1 ha ứng dụng mô
hình liên hợp. Năng suất đạt 25 tấn/2
ha, với giá bán bình quân đạt 50.000
đồng/kg có doanh thu đạt gần 1,3 tỷ
đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận đạt
gần 1,1 tỷ đồng/2 ha.
Tương tự, hộ ông Phan Quang
Thực, thôn Phước Trung (xã Phước
Lộc) cũng thực hiện 0,7 ha sầu riêng
Monthong công nghệ cao. Qua đó,
ông đầu tư hệ thống đồng bộ về công
nghệ tưới nước - bón phân - phun
thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tự
động trên cây sầu riêng. Năm 2017,
thu hoạch được 8,5 tấn (với giá bán
bình quân 40.000 đồng/kg) doanh
thu được 340 triệu đồng, sau khi trừ
chi phí thì lợi nhuận đạt 260 triệu
đồng. Tính bình quân doanh thu

Việc áp dụng
công nghệ cao
trên cây sầu riêng
đem lại hiệu quả
kinh tế cao
cho gia đình ông
Nguyễn Văn Tám.
Ảnh: H.Y

371,42 triệu đồng/ha.
Theo UBND huyện, sản xuất sầu
riêng công nghệ cao ở Đạ Huoai bắt
đầu phát triển từ năm 2014, hiện nay
toàn huyện có 327 ha sầu riêng công
nghệ cao trong đó có 327 ha ứng dụng
công nghệ tưới phun mưa tự động; đã
có 3 mô hình (1,7 ha) áp dụng đồng
bộ công nghệ tưới phun tự động kết
hợp bón phân và phòng trừ sâu bệnh
tự động điều khiển bằng Smartphone.
Diện tích sử dụng các giống mới như
Chín Hóa, MonThong, Ri6, Dona đạt
1.817 ha; có 1.400 ha ứng dụng công
nghệ phun thuốc tự động và bán tự
động. Đặc biệt, huyện Đạ Huoai đã
xây dựng và được UBND tỉnh Lâm
Đồng cấp quyền sử dụng nhãn hiệu
chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”
với diện tích 38 ha và nhiều diện tích
sản xuất sầu riêng an toàn theo tiêu
chuẩn VietGAP. Riêng trong hai
năm qua, huyện Đạ Huoai đã hỗ trợ
xây dựng và chứng nhận cho 67,2
ha sầu riêng (30 hộ) theo tiêu chuẩn
VietGAP, góp phần nâng cao giá trị,
tạo đầu ra ổn định cho nông dân và
trong năm 2018 hỗ trợ chứng nhận
cho 94 ha (55 hộ) sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP.
Hiện tại, giá trị sản xuất sầu riêng
công nghệ cao ở Đạ Huoai đạt trung
bình 730 triệu đồng/ha, cao hơn 2,4
lần so với sản xuất truyền thống 300
triệu đồng/ha/năm.

Mai này vùng sầu riêng
công nghệ cao
Hiện nay, Đạ Huoai đang canh tác
trên 2.000 ha sầu riêng; trong đó, có
hơn 1.800 ha sầu riêng ghép chất
lượng cao và gần 940 ha đang trong
giai đoạn kinh doanh. Năng suất sầu
riêng ở đây đạt trên 9 tấn/ha và sản
lượng hằng năm đạt hơn 8.500 tấn.

Qua phân tích, nếu như 1 ha điều
cho thu nhập từ 75 - 85 triệu đồng,
1 ha cao su là 45 - 50 triệu đồng, thì
1 ha sầu riêng cho doanh thu 500 900 triệu đồng. Theo thống kê sơ bộ
của ngành Nông nghiệp huyện Đạ
Huoai, toàn huyện có trên 250 ha sầu
riêng cho thu nhập từ 200 triệu đồng
trở lên, giá trị sản xuất đạt 152,3 tỷ
đồng, chiếm 32% giá trị sản xuất toàn
ngành nông nghiệp huyện.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ
Huoai Trịnh Xuân Thủy cho biết:
“Khi nhận thấy sầu riêng có khả năng
mang lại giá trị kinh tế lớn, UBND
huyện đã chủ động quy hoạch vùng
trồng sầu riêng 1.800 ha; giúp nông
dân chuyển đổi, ghép từ sầu riêng hạt
sang các loại sầu riêng chất lượng cao
như Cơm vàng hạt lép, Monthong,
Ri6… Từ chủ trương và chính sách
của huyện cùng với sự nỗ lực của
người dân đã mang lại hiệu quả lớn.
Tuy nhiên, lâu nay, sản xuất sầu riêng
của Đạ Huoai vẫn ở quy mô gia đình,
thiếu tính liên kết trong sản xuất và
tiêu thụ. Bởi vậy, mỗi khi đến mùa
vụ, vẫn có tình trạng tư thương ép giá,
chất lượng sản phẩm trái sầu riêng
chưa đồng đều. Bên cạnh đó, công tác
chế biến, bảo quản trái sầu riêng sau
thu hoạch cũng còn nhiều hạn chế. Thị
trường sầu riêng hiện nay đang lẫn
lộn, giữa hàng được đóng mác tiêu
chuẩn với hàng bình thường do bà con
trồng thu hoạch không có sự chênh
nhau về giá, trong khi đó việc đăng
ký thương hiệu, việc sản xuất theo tiêu
chuẩn như VietGAP lại gặp nhiều rắc
rối về thủ tục cũng như công sức đầu
tư, tốn kém cả về vật chất.
Trước những yêu cầu từ thực tiễn,
huyện Đạ Huoai đã xúc tiến xây dựng
quy trình chứng nhận nhãn hiệu độc
quyền “Sầu riêng Đạ Huoai” để qua

đó nâng cao chất lượng sản phẩm,
tăng tính cạnh tranh trên thị trường và
đặc biệt là nâng cao giá trị kinh tế cho
người trồng sầu riêng. Hiện tại, huyện
Đạ Huoai có 38 ha sầu riêng VietGAP
của 15 hộ nông dân. Ông Trịnh Xuân
Thủy cho biết thêm: “Huyện đã lập
bộ quy chuẩn để người trồng sầu
riêng biết và áp dụng. Từ năm 2017,
“Sầu riêng Đạ Huoai” đã chính thức
có mặt trên thị trường”.
Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng
Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết,
việc ứng dụng mô hình, làm thúc đẩy
chuyển biến phương thức canh tác
nông nghiệp truyền thống sang ứng
dụng rộng rãi kỹ thuật thâm canh,
ứng dụng công nghệ cao cho cây sầu
riêng, làm giảm chi phí đầu vào, tiết
kiệm nhân công trong khâu chăm sóc,
giải phóng sức lao động trực tiếp với
thuốc BVTV, từng bước hiện đại hóa
nền nông nghiệp. Hệ thống liên hợp
dễ lắp đặt, dễ vận hành và nhân rộng
sẽ tạo ra mô hình điểm ứng dụng công
nghệ cao trong khâu chăm sóc thâm
canh cây sầu riêng. Qua đó, thúc đẩy
hoàn thiện các tiêu chí vùng nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên
địa bàn huyện Đạ Huoai. Giai đoạn
2018 - 2020, hình thành và công
nhận vùng sản xuất sầu riêng công
nghệ cao ở huyện Đạ Huoai, trong
đó 100% diện tích sử dụng các giống
sầu riêng ghép; 100% diện tích ứng
dụng công nghệ tưới tự động (phun
mưa và tưới nhỏ giọt) và sử dụng
thuốc BVTV theo công nghệ tự động
và bán tự động, ứng dụng công nghệ
bón phân qua hệ thống tưới. Phấn đấu
đến năm 2020, huyện Đạ Huoai phát
triển thêm 880 ha sầu riêng sản xuất
theo hướng công nghệ cao. Từ đây,
giúp trái cây đặc sản này phát triển
bền vững hơn. 
HOÀNG YÊN

trồng kém hiệu quả khác. Ngoài ra,
còn tăng diện tích cây mắc ca và cây
tiêu lần lượt 370 ha và 20 ha, cộng
thành tổng diện tích tương ứng 696
ha và 440 ha.
Bên cạnh đó, huyện Lâm Hà
duy trì hoạt động 24 hợp tác xã
nông nghiệp; vận động mỗi xã

nông thôn mới xây dựng ít nhất 1
mô hình hợp tác xã, 4 mô hình tổ
hợp tác, tăng 25% số doanh nghiệp
nông nghiệp và 30% số hộ sản
xuất liên kết, phấn đấu đến cuối
năm 2018, đạt thu nhập bình quân
đầu người gần 60 triệu đồng.

Lâm Hà tăng nhanh diện tích cây trồng chủ lực
Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ
cấu ngành nông nghiệp gắn với liên
kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản
phẩm, huyện Lâm Hà đang chuyển
đổi nhiều diện tích cây trồng chủ
lực theo tiêu chí xây dựng và phát
triển xã nông thôn mới trên địa bàn.
Cụ thể, đến cuối năm 2018, toàn

huyện Lâm Hà hoàn thành tái canh
trồng mới và ghép cải tạo 1.570 ha
cà phê, nâng tổng số diện tích cà
phê đạt các tiêu chuẩn UTZ, 4C…
lên 10.000 ha. Và diện tích rau, hoa
công nghệ cao tăng lên khoảng 270
ha, trong đó chuyển đổi 25 ha từ
diện tích lúa 1 vụ cùng các loại cây
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Sáu tháng đầu năm 2018, tổng
kim ngạch xuất khẩu của Lâm
Đồng ước đạt 315, 5 triệu USD, đạt
50,1% kế hoạch và tăng 13,4% so
cùng kỳ theo thông tin Cục Thống
kê tỉnh Lâm Đồng cho biết. Theo
đó, doanh nghiệp trong nước xuất
khẩu đạt trên 192 triệu USD, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
đạt 123 triệu USD. Các mặt hàng
xuất khẩu chủ yếu của Lâm Đồng
vẫn là Alumin, cà phê nhân, chè chế
biến, rau các loại, hạt điều, hoa cắt
cành, hàng dệt may… Tổng kim
ngạch nhập khẩu ước đạt 80 triệu
USD, đạt 61,1% so kế hoạch và
tăng 21,2% so cùng kỳ 2017. Sản
phẩm nhập khẩu chủ yếu là máy
móc, vật tư nông nghiệp… phục
vụ sản xuất, kinh doanh.
D.Q

ĐÀ LẠT: Thu ngân sách

đạt 48% dự toán năm
Trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng
thu ngân sách của Đà Lạt đạt hơn
544 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm
2018 và bằng 114% so với cùng.
Trong đó, thu từ thuế, phí hơn 341
tỷ đồng, đạt 47% dự toán và bằng
123% so với cùng kỳ; thu từ nhà, đất
hơn 190,7 tỷ đồng, đạt 50% dự toán
và bằng 100% so với cùng kỳ; thu
bằng biện pháp tài chính hơn 11,9
tỷ đồng, đạt 41% dự toán và bằng
147% so với cùng kỳ.
Để thực hiện hoàn thành kế
hoạch thu ngân sách năm 2018,
Đà Lạt đề ra những yêu cầu: Tập
trung thực hiện quyết liệt công
tác thu ngân sách, xử lý dứt điểm,
không để nợ tồn đọng; giải quyết
nhanh, gọn các thủ tục về thực hiện
nghĩa vụ thuế; lập hồ sơ, phương
án đấu giá đối với các hồ sơ đấu
giá nhà đất; tập trung đôn đốc thu
các khoản nợ đọng, các lĩnh vực
số thu còn thấp, chưa đạt kế hoạch
được giao.
TIẾN DÂN

Khu Công nghiệp Phú Hội
nhiều hạng mục hạ tầng
được xây dựng
UBND huyện Đức Trọng cho
biết, nhiều hạng mục hạ tầng đang
được xây dựng tại Khu Công nghiệp
Phú Hội - Đức Trọng.
Đó là trục đường giao thông D1D2 nối cầu Phú Hội mới với tổng
kinh phí 19,8 tỷ đồng, được thi công
trong năm 2018. Trước đó, hệ thống
điện chiếu sáng cho toàn khu vực
với vốn đầu tư 3,2 tỷ đồng đã được
lắp đặt và đưa vào sử dụng. Sắp
đến sẽ xây dựng cổng vào khu công
nghiệp với kinh phí đầu tư 1 tỷ đồng.
Với diện tích 109 ha, Khu Công
nghiệp Phú Hội hiện có 33 doanh
nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó có
21 doanh nghiệp trong nước và 12
doanh nghiệp nước ngoài và hiện có
21 doanh nghiệp đang hoạt động.
Về cơ bản, Khu Công nghiệp
Phú Hội đã hoàn thiện hệ thống
giao thông và điện giai đoạn 1, hiện
đang triển khai các thủ tục đầu tư
xây dựng hệ thống xử lý nước thải
chung cho cả khu vực. 
VT
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Chưa ban hành
bộ tiêu chí xã, huyện
nông thôn mới kiểu mẫu
Theo Văn phòng Điều phối
Nông thôn mới (NTM) tỉnh Lâm
Đồng, hiện nay các cấp từ trung
ương đến tỉnh vẫn chưa ban
hành bộ tiêu chí xã, huyện NTM
kiểu mẫu vì định hướng xây
dựng NTM kiểu mẫu còn đang
trong giai đoạn nghiên cứu, xây
dựng mô hình thí điểm.
Chính vì vậy, trước mắt các
địa phương trong tỉnh trong
năm 2018 này nên xây dựng và
thực hiện kế hoạch xã, huyện
đạt chuẩn NTM nâng cao giai
đoạn 2018 - 2020 căn cứ vào
chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và của
UBND tỉnh Lâm Đồng.
Hiện Văn phòng Điều phối
NTM Lâm Đồng đang trình
UBND tỉnh để ban hành Bộ
tiêu chí xã NTM nâng cao của
tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

V.T

Tọa đàm “Phát huy
truyền thống tốt đẹp
trong gia đình Việt Nam”
Ngày 14/6, TP Đà Lạt đã
tổ chức tọa đàm chuyên đề
về phát huy truyền thống tốt
đẹp trong gia đình Việt Nam,
phòng chống bạo lực gia đình
nhân kỷ niệm Ngày Gia đình
Việt Nam 28/6, với sự tham dự
của hơn 200 đại biểu đến từ
các gia đình tiêu biểu trên địa
bàn thành phố Đà Lạt.
Tại buổi tọa đàm, các đại
biểu đã được nghe ông Lâm
Hoàng Long - Giám đốc Trung
tâm Tâm lý xã hội Lâm Đồng
nói chuyện chuyên đề “Gia
đình - Nguồn lực và trách
nhiệm trong phòng, chống
bạo lực gia đình”. Qua đó, đã
khẳng định vai trò vị trí của
gia đình đối với sự hình thành
và phát triển nhân cách của
mỗi con người và sự tiến bộ
xã hội.
Thời gian qua, TP Đà Lạt
đã không ngừng đẩy mạnh
phong trào xây dựng gia đình
văn hóa, với các tiêu chí bình
xét và công nhận danh hiệu
gia đình văn hóa như: gia
đình không bạo lực; gia đình
không vi phạm pháp luật; nuôi
con khỏe, dạy con ngoan; ông
bà mẫu mực - con cháu hiếu
thảo... Qua đó, tôn vinh những
giá trị sâu sắc của gia đình Việt
Nam: yêu thương, chia sẻ, đùm
bọc, chung thủy, thuận hòa,
hiếu nghĩa, kính trên nhường
dưới... xây dựng mỗi gia đình
trở thành tổ ấm bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc.
Nhân dịp này, thành phố đã
trao 32 suất học bổng (trị giá
500 ngàn đồng/suất) cho 32
học sinh là con của những gia
đình có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, không ngừng nỗ lực
vươn lên đạt thành tích cao
trong học tập năm học vừa
qua. 
QUỲNH UYỂN

Nhiều lĩnh vực cải cách hành chính
của tỉnh được cải thiện
Hầu hết các lĩnh vực cải cách
hành chính (CCHC) của các sở,
ban, ngành; các huyện, thành
của tỉnh trong năm 2017 đều
được cải thiện và có nhiều tiến
bộ hơn so với năm trước đó.
Thước đo về CCHC
Được coi là một thước đo về công
tác CCHC của các cơ quan, đơn
vị trong tỉnh, ngay đầu năm 2018,
Lâm Đồng, như thông lệ hằng năm
trong 5 năm gần đây, đã tổ chức
đánh giá chỉ số CCHC năm 2017
của tất cả 20 sở, ban, ngành và 12
huyện, thành phố trong tỉnh.
Chỉ số này, như mục tiêu đặt ra,
sẽ giúp các cơ quan, đơn vị thấy rõ
ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của
đơn vị mình, kịp thời đưa ra những
giải pháp khắc phục; giúp tỉnh đưa
ra định hướng phù hợp trong chỉ
đạo, nâng cao hiệu quả công tác
CCHC trên địa bàn.
Để đánh giá chỉ số CCHC, tỉnh
yêu cầu các đơn vị tự đánh giá; với
cấp sở cần đánh giá 70/73 tiêu chí
thành phần; với cấp huyện, thành
cần đánh giá 91/94 tiêu chí thành
phần để xác định 65/100 điểm.
Đồng thời, việc đánh giá cũng thông
qua điều tra xã hội học với 3/73
tiêu chí thành phần đối với cấp sở,
10/94 tiêu chí thành phần đối với
cấp huyện để xác định 35/100 điểm.
Chỉ số CCHC được xác định bằng
tỷ lệ giữa điểm điều tra xã hội học
cộng với điểm tự đánh giá qua thẩm
định của Tổ thẩm định tỉnh với tổng
điểm tối đa là 100 điểm.
Tham gia trong Tổ thẩm định đánh
giá này có đại diện UBND tỉnh, đại
diện các sở, ban, ngành gồm những
đơn vị được tỉnh giao chủ trì các
nhiệm vụ về CCHC của tỉnh. Như
Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, việc
thẩm định được thực hiện một cách
chặt chẽ, khách quan, căn cứ theo các
hồ sơ, tài liệu kiểm chứng.
Trong điều tra xã hội học, với
cấp sở, ngành; đối tượng điều tra
là những cá nhân, tổ chức đã tham
gia giải quyết thủ tục hành chính
(TTHC ) trong năm 2017 tại bộ phận
một cửa của các sở, ngành và các cơ
quan trực thuộc những đơn vị này.
Tương tự, với cấp huyện, thành; đối
tượng điều tra là các cá nhân và tổ
chức đã tham gia giải quyết TTHC
trong năm 2017 tại bộ phận một cửa

Đông đảo người dân đến giải quyết thủ tục tại bộ phận một cửa huyện Đức Trọng. Ảnh: V.T

của UBND cấp huyện. Đồng thời,
mỗi huyện, thành cũng chọn điều
tra 3 xã, phường trực thuộc, đây là 3
xã, phường đại diện cho khu vực có
điều kiện tốt, điều kiện trung bình và
điều kiện khó khăn; các xã, phường
này cũng chọn các cá nhân, tổ chức
đã tham gia giải quyết TTHC trong
năm 2017 tại bộ phận một cửa của
UBND cấp xã để điều tra.
Với giáo dục, đối tượng điều tra là
các bậc phụ huynh có con em đang
học tại các trường từ trung học phổ
thông, trung học cơ sở, tiểu học đến
mầm non trong năm 2017 trên địa
bàn các huyện, thành phố. Với dịch
vụ y tế công, đối tượng điều tra là
người dân đã tham gia dịch vụ khám
chữa bệnh năm 2017 tại các cơ sở y
tế của huyện, thành phố.
Yêu cầu đặt ra cho việc chọn mẫu
điều tra xã hội học về dịch vụ hành
chính công này cũng rất cụ thể, căn
cứ vào số hồ sơ tiếp nhận trong năm
để có tỷ lệ mẫu thích đáng. Riêng
với dịch vụ giáo dục công và dịch
vụ y tế công; mỗi huyện, thành chọn
120 mẫu. Căn cứ vào địa chỉ của các
đối tượng được khảo sát, Sở Nội vụ
ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để
tiến hành điều tra.

Nhiều lĩnh vực
được cải thiện
Có thể thấy những nỗ lực của
các sở, ban, ngành trong năm 2017
thông qua bảng chỉ số CCHC năm
2017 vừa được UBND tỉnh Lâm
Đồng công bố.
Cụ thể, chỉ số bình quân cấp sở,
ngành là 87,07%, tăng 0,25% so
với năm 2016, trong đó có 12 đơn

vị đạt chỉ số cao hơn chỉ số bình
quân. Đứng đầu bảng xếp hạng chỉ
số cấp sở, ngành là Sở Tài chính,
đạt 91,74%; kế đến là Giao thông
vận tải, Giáo dục đào tạo, Văn hóa
-Thể thao và Du lịch...; đứng cuối
bảng xếp hạng này là Ban Dân tộc,
chỉ đạt 75,75%; chênh lệch giữa chỉ
số cao nhất và thấp nhất là 15,99%.
Tương tự, các huyện, thành cũng
có những cố gắng nhất định khi
chỉ số bình quân đạt 86,10%, tăng
2,67% so với năm 2016. Đứng đầu
bảng xếp hạng là Đơn Dương với
90,49%; kế đến là Đức Trọng, Đà
Lạt, Di Linh... Đứng cuối bảng
là Đam Rông với 81,91%. Nhìn
chung, chênh lệch giữa chỉ số cao
nhất và thấp nhất là 8,58% và tất cả
12 đơn vị cấp huyện đều đạt chỉ số
từ 80% trở lên.
Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng,
việc đánh giá chỉ số CCHC của
tỉnh những năm gần đây đã ngày
càng đi vào thực chất, khách quan,
toàn diện trong tất cả các lĩnh vực
CCHC của các đơn vị trong tỉnh.
Hầu hết các sở, ngành, UBND các
huyện, thành phố tổ chức đánh giá
tại đơn vị mình chặt chẽ, đúng quy
trình và thời gian theo quy định;
các con số đưa ra phù hợp với hồ sơ
quản lý lẫn quá trình kiểm tra, theo
dõi thực hiện của các sở chủ trì; kết
quả điểm tự chấm qua thẩm định
tương đối phù hợp với tình hình
thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.
Cùng đó, công tác điều tra xã hội
học về cơ bản đã đáp ứng tốt về đối
tượng, số lượng mẫu điều tra; được
thực hiện bởi đơn vị trung gian là
Bưu điện tỉnh nên thể hiện được tính

khách quan, trung thực trong đánh
giá, hạn chế đến mức tối đa việc tác
động của cơ quan hành chính nhà
nước trong việc trả lời phiếu điều
tra. Qua khảo sát, hầu hết các cá
nhân, tổ chức đã trả lời đầy đủ các
câu hỏi trong phiếu, nhiều người
còn góp ý về công tác CCHC nói
chung cũng như phản ánh, kiến nghị
đối với những vấn đề cụ thể.
Như Sở Nội vụ Lâm Đồng nhận
xét, dù vẫn còn những tồn tại, hạn
chế nhất định như việc một số cơ
quan, đơn vị thực hiện tự đánh giá
không có cơ sở, không có tài liệu
kiểm chứng và khi có yêu cầu bổ
sung tài liệu kiểm chứng lại không
bổ sung được theo yêu cầu, nhưng
trong tổng thể, hầu hết các lĩnh vực
CCHC trong tỉnh đều đã có sự tiến
bộ, cải thiện hơn so với năm 2016;
những đơn vị có vị trí xếp hạng
chỉ số thấp trong năm 2016 đều có
nhiều nỗ lực, cố gắng hơn rất nhiều
trong năm 2017.
UBND tỉnh Lâm Đồng khi công
bố bảng chỉ số đã yêu cầu lãnh đạo
các sở, ngành và UBND cấp huyện,
thành trong tỉnh cần tiếp tục nâng
cao trách nhiệm của từng tổ chức, cá
nhân liên quan trong việc triển khai
các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại
từng cơ quan, đơn vị mình. Đồng
thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các
đơn vị rà soát, chỉ đạo chấn chỉnh,
khắc phục, cải tiến những nội dung
chưa thực hiện tốt đối với các tiêu
chí, tiêu chí thành phần trong bảng
chỉ số này để từng bước nâng cao
chỉ số của đơn vị mình trong năm
2018 và những năm đến.
VIẾT TRỌNG

Tôn vinh 55 tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2018
Ngày 14/6, tại huyện Lạc Dương,
Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã
tổ chức Lễ phát động Chiến dịch
“Những giọt máu hồng” hè và Tôn
vinh người hiến máu tiêu biểu năm
2018. Đến dự có ông Phan Văn Đa
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban vận động HMTN tỉnh.
Chiến dịch “Những giọt máu
hồng” hè được Ban Chỉ đạo Quốc
gia vận động HMTN triển khai, tổ
chức thực hiện mỗi năm trên toàn

quốc, nhằm góp phần khắc phục tình
trạng thiếu máu trong dịp hè hàng
năm. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 8/5
(Là ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm
đỏ quốc tế) và kết thúc vào ngày
2/9/2018. Mục tiêu trong chiến dịch
năm nay là vận động tối thiểu 6.000
người đăng ký hiến máu và tổ chức
tiếp nhận trên 4.500 đơn vị máu (đạt
35% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018),
đáp ứng đủ nhu cầu máu cho cấp cứu
và điều trị người bệnh tại địa phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tôn
vinh 55 tập thể, cá nhân tiêu biểu là
những “chiến sĩ” tình nguyện luôn
hăng hái xung kích trong phong
trào HMTN để cứu người. Điển
hình như anh Phạm Duy Quyết, Chỉ
huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã
ĐạmBri, TP Bảo Lộc, 24 lần hiến
máu; anh Phạm Văn Tình, Tổ dân
phố 3C thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ
Tẻh, 23 lần hiến máu; anh Lê Xuân
Thọ, Đội trưởng thanh niên xung

kích Chữ thập đỏ Phường 7, TP Đà
Lạt, 22 lần hiến máu;... Đây là một
sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận,
biểu dương, tôn vinh những người
đã hiến máu nhiều lần và để khích lệ
những người khỏe mạnh khác cùng
tham gia HMTN.
Dịp này, đông đảo cán bộ, nhân
dân tại huyện Lạc Dương cũng đã
tham gia Ngày hội HMTN, kết quả
thu được 240 đơn vị máu.
VIỆT QUỲNH
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Giải pháp hữu ích
trong vận động hiến máu tình nguyện ở cơ sở

A

nh Đỗ Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội Chữ thập
đỏ tỉnh, tác giả của sáng
kiến này cho biết: Mục
tiêu chung của đề tài là đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động
HMTN trong cán bộ, công chức,
viên chức và các tầng lớp nhân dân
ở các xã, phường, thị trấn trong toàn
tỉnh. Đồng thời, tiếp tục củng cố,
kiện toàn và nâng cao chất lượng
hoạt động BCĐ vận động HMTN
cấp xã, phường, thị trấn và xây dựng
mạng lưới tuyên truyền viên, tình
nguyện viên HMTN. Phấn đấu từ
nay đến năm 2020 có 100% số xã,
phường có người tham gia HMTN
và mỗi năm tăng từ 3 - 5 đợt được
tổ chức tại xã, phường trong tổng số
75 đợt HMTN toàn tỉnh.
Mục tiêu cụ thể là xây dựng ít nhất
70 - 80% số xã, phường có lực lượng
tình nguyện viên để tuyên truyền,
vận động từ 80 - 90% người dân
trong độ tuổi hiến máu hiểu biết về
mục đích, ý nghĩa của việc HMTN.
Hàng năm, mỗi xã, phường đều
xây dựng được kế hoạch tổ chức
tốt các hoạt động tuyên truyền, vận
động cán bộ, công chức, viên chức
và các tầng lớp nhân dân ở các xã,
phường, thị trấn tham gia HMTN
và tổ chức các sự kiện hiến máu lớn
như: Lễ hội Xuân hồng, Ngày Toàn
dân tham gia HMTN 7/4, Ngày Thế
giới tôn vinh người hiến máu 14/6,
Chiến dịch Những giọt máu hồng
hè, ngày hội HMTN... để giúp người
dân nâng cao nhận thức và hiểu biết
về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc
tham gia HMTN, tạo thành phong
trào thường xuyên ở các địa phương.
Từ 80 - 90% BCĐ vận động HMTN

“Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) ở cấp xã, phường của
tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020” là một trong 52 sáng kiến vừa được Hội đồng sáng kiến tỉnh công
nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt 1 năm 2018.
cấp xã, phường hoạt động có hiệu
quả và đạt chỉ tiêu vận động số
người tham gia HMTN hàng năm.
Tăng số người tham gia HMTN ở
cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh
từ 24,33% năm 2017 lên 29,76
% năm 2020 trong tổng số người
HMTN toàn tỉnh. Khuyến khích và
biểu dương kịp thời những tập thể,
cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc
trong công tác tuyên truyền, vận
động HMTN.
Trước nhu cầu cung cấp máu cho
cấp cứu và điều trị của cả nước nói
chung và ở Lâm Đồng nói riêng
ngày càng tăng cao, trung bình
mỗi năm Lâm Đồng vận động và
tiếp nhận được khoảng 12.000 đơn
vị máu. Hiện nay, các bệnh viện
không còn sử dụng nguồn máu từ
người bán máu chuyên nghiệp, có
99% nguồn máu từ HMTN và người
nhà hiến máu, trung bình mỗi tháng
tại 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
sử dụng 1.000 đơn vị máu. Đặc
biệt, trong các đợt cao điểm như
dịp tết, hè thì nhu cầu sử dụng máu
của ngành y tế rất lớn nên lại càng
cần thiết phải mở rộng địa bàn, mở
rộng các thành phần tham gia. Tuy
nhiên, thực tế trong tỉnh những năm
qua việc tổ chức HMTN mới chỉ
tập trung nhiều ở khối cơ quan, các
trường đại học, cao đẳng và tại trung
tâm các huyện, thành phố. Thành
phần tham gia HMTN cũng chỉ tập
trung nhiều ở cán bộ, công chức,
viên chức và sinh viên. Vì vậy, mở

rộng địa điểm hiến máu và vận động
các thành phần ở khối phường, xã
trong tỉnh tham gia HMTN là một
việc làm hết sức cần thiết, không
chỉ đáp ứng nhu cầu máu phục vụ
cho cấp cứu và điều trị mà còn giáo
dục lòng nhân đạo, sự sẻ chia trong
cộng đồng.
Với hướng tiếp cận này, anh Đỗ
Hoàng Tuấn đã mạnh dạn nghiên
cứu giải pháp hữu ích “Nâng cao
hiệu quả tuyên truyền, vận động
hiến máu tình nguyện ở cấp xã,
phường của tỉnh Lâm Đồng đến
năm 2020”. Đúc kết từ thực tiễn
phong trào HMTN được phát động
ở nước ta từ năm 1994 và ở Lâm
Đồng đã triển khai thực hiện hơn 10
năm qua, từ phong trào đã xuất hiện
nhiều tấm gương tập thể, gia đình
và cá nhân hiến máu cứu người; có
nhiều cán bộ làm tuyên truyền, vận
động HMTN giỏi, có kinh nghiệm;
nhiều tổ chức, đoàn thể đã tham gia
vào phong trào HMTN rất hiệu quả.
Hiện có 12/12 huyện, thành phố
và 7/7 trường cao đẳng, đại học;
147/147 xã, phường, thị trấn đã
thành lập BCĐ vận động HMTN.
Công tác tuyên truyền, vận động
được xác định là một trong những
hoạt động quan trọng nhằm nâng
cao nhận thức trong cộng đồng về ý
nghĩa của việc hiến máu cứu người
và là yếu tố quyết định để đạt được
chỉ tiêu trong việc tiếp nhận máu.
Thời gian qua, các cấp Hội CTĐ
đã triển khai thực hiện khá tốt,

thông qua nhiều hình thức để tuyên
truyền đã giúp cho các nhóm đối
tượng nhận thức rõ hơn về vai trò,
tầm quan trọng của máu đối với sức
khỏe, sự sống của người bệnh, việc
cho máu hoàn toàn không có hại
nếu thực hiện theo đúng chỉ dẫn của
bác sĩ. Bên cạnh đó, BCĐ vận động
HMTN ở một số xã, phường đã tổ
chức các sự kiện như: “Giọt hồng
Valentine”, “Chủ nhật đỏ”, “Giọt
hồng cho bé”, “Giọt hồng thành
phố Hoa”, Giọt hồng Mai Anh đào”
thu hút hàng trăm người đăng ký và
tham gia hiến máu...
Tuy nhiên, lực lượng tham gia
tuyên truyền, vận động HMTN ở
cơ sở còn quá mỏng, thường xuyên
thay đổi, thiếu kiến thức và kỹ năng
do không có điều kiện tập huấn hoặc
tập huấn nâng cao nên có những
hạn chế nhất định đến phong trào
HMTN ở các địa phương. Có những
xã, phường không có lực lượng tình
nguyện viên tuyên truyền, vận động
HMTN. Tài liệu tuyên truyền thiếu
và không phong phú, các sản phẩm
truyền thông như băng, đĩa, tờ rơi…
đã quá cũ không được cấp mới. Để
khắc phục khó khăn, Hội CTĐ tỉnh
tổ chức các lớp tập huấn cho đội
ngũ cán bộ Hội và tình nguyện viên
cấp cơ sở giúp nâng cao kiến thức
và kỹ năng về tuyên truyền, vận
động HMTN, cập nhật thông tin,
rèn luyện kỹ năng vận động, chăm
sóc người hiến máu. Đặc biệt, biết
cách tổ chức các sự kiện, các ngày

sự rằng, điều đặc biệt và quan trọng
nhất của người làm công tác Hội
CTĐ là phải có cái “tâm” thì mới
làm được, mới khắc phục được rất
nhiều khó khăn và tạo được niềm
tin với các nhà tài trợ. Chỉ với một
chiếc điện thoại đã cũ, bị mờ hết
các con số, nhưng bằng cái tâm của
mình mà trong những năm qua, cô
Tuyết cùng Hội CTĐ Phường 10
đã liên lạc, kết nối rất nhiều những
nhà hảo tâm đến với những mảnh
đời bất hạnh. “Để tạo được lòng tin
từ các nhà hảo tâm, nhất định phải
đưa sự giúp đỡ của họ đến đúng đối
tượng và sử dụng đúng mục đích,
đúng hiệu quả. Bên cạnh đó, mọi
sổ sách, giấy tờ liên quan đều phải
rõ ràng, minh bạch để thể hiện sự
trân trọng và biết ơn những đóng
góp của họ đối với cộng đồng” - cô
Tuyết cho hay.
Trong những năm qua, cô Tuyết
cùng Hội CTĐ Phường 10 đã vận
động được nhiều sự giúp đỡ không
chỉ gói gọn trong phường, mà còn
đưa sự hỗ trợ xuống các huyện vùng
sâu, vùng xa trong tỉnh. Những hình
ảnh mà cô nhìn thấy trong những lần
đi khảo sát, như cảnh 4 đứa con trong
một gia đình nghèo ngồi ăn cơm chỉ

với dĩa rau muống vẫn ăn ngon lành;
hay trường hợp một em sinh viên đến
gặp cô và khóc vì đứng trước nguy cơ
nghỉ học khi ba mất, mẹ lại bị bệnh
thận; hay những ngôi nhà nhỏ đến nỗi
không thể đặt một chiếc quan tài,...
càng thôi thúc cô làm nhiều hơn, kết
nối nhiều hơn những nhà hảo tâm.
Cô Tuyết chia sẻ rằng, nói làm
công tác Hội CTĐ là phải hy sinh,
phải dấn thân cũng không phải là
nói quá, “Nhưng mình là con nhà
Phật nên làm từ thiện cũng là việc
của một Phật tử nên làm đối với đạo,
với đời” - cô nói vậy, và bảo rằng
mình may mắn vì nhờ có gia đình
ở sau lưng nên có thể toàn tâm toàn
ý lo cho công tác. Con cái xót xa,
ngăn cản, không cho mẹ tham gia
công tác Hội nữa vì không muốn
cô đi nhiều quá trong khi tuổi đã
già, sức khỏe cũng không còn dồi
dào, nhưng chồng cô thì vẫn luôn
luôn ủng hộ. Cô đùa rằng: “Bằng
khen mang về là của cô một nửa,
của chú một nửa. Bởi cô đi làm ở
ngoài nhiều quá, nên cơm nước ở
nhà toàn chú phải lo. Nhưng đến
bây giờ thì không thể bỏ được, càng
làm càng muốn giúp đỡ nhiều hơn
những hoàn cảnh khó khăn”.

hội HMTN tại các địa phương, đơn
vị, góp phần vận động ngày càng
nhiều đối tượng tham gia HMTN.
Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn
chế nên số người được tham gia tập
huấn còn rất ít, bình quân mỗi năm
chỉ tổ chức được 1 - 2 lớp cho khoảng
100 cán bộ, tình nguyện viên cơ sở.
Những năm qua, tỉ lệ người tham
gia HMTN ở cơ sở ngày càng tăng
dần. Cụ thể: Năm 2014, toàn tỉnh
tổ chức được 69 đợt, tiếp nhận
9.690 đơn vị máu, trong đó cấp
phường, xã tổ chức được 15 đợt
(chiếm 21,73%) và số người tham
gia HMTN 1.515/9.690 người
(chiếm 15,63%). Năm 2015 toàn
tỉnh tổ chức được 70 đợt, tiếp nhận
10.918 đơn vị máu, trong đó cấp
phường, xã tổ chức được 19 đợt
(chiếm 27,14%) và số người tham
gia HMTN 2.350/10.918 người
(chiếm 21,52%). Năm 2016, toàn
tỉnh tổ chức được 68 đợt, tiếp nhận
12.714 đơn vị máu, trong đó cấp
phường, xã tổ chức được 18 đợt
(chiếm 26,47%) và số người tham
gia HMTN 2.707/12.714 người
(chiếm 21,29%).
Nhìn tổng thể, tỷ lệ dân cư ở
khối xã, phường, thị trấn tham gia
HMTN còn thấp, mới chỉ đạt hơn
21% trên tổng số người tham gia
HMTN mỗi năm. Điều đó rất cần
đến những giải pháp đồng bộ của
sáng kiến hữu ích này giúp nâng cao
hiệu quả công tác tuyên truyền, vận
động HMTN ở cấp xã, phường, góp
phần phát huy nguồn lực ở cơ sở,
đáp ứng nhu cầu cần máu phục vụ
trong cấp cứu và điều trị của ngành
y tế trong thời gian tới.
AN NHIÊN

Đồng hành bằng cả tấm lòng
Cô Mai Thị Tuyết (sinh năm
1956) - Chủ tịch Hội Chữ thập
đỏ (CTĐ) Phường 10, TP Đà Lạt
đã có 18 năm đồng hành cùng
công tác Hội. Người phụ nữ
giàu tình thương ấy đã kết nối
ngày càng nhiều hơn những
nhà hảo tâm, các mạnh thường
quân đến với những mảnh đời
khó khăn cần được giúp đỡ.

G

ặp cô sau buổi lễ tuyên
dương cán bộ, hội viên CTĐ
làm theo lời Bác năm 2018,
người phụ nữ năm nay đã 62 tuổi
vẫn đầy năng lượng và giọng nói
vẫn tràn đầy yêu thương, nhiệt huyết
khi kể về công việc của mình.
Thường xuyên hoạt động từ thiện
từ năm 2000 với tư cách cá nhân,
đến năm 2005, cô Tuyết bắt đầu
tham gia vào công tác CTĐ ở chi hội
Khu phố 6, Phường 10 và làm chủ
tịch Hội CTĐ Phường 10 từ năm
2009 cho đến nay. Kể ra thì ngắn
gọn như vậy, nhưng đó là cả quá
trình dài cô đã đi, đã đến, đã hiểu
và giúp đỡ không biết bao nhiêu

Với cô Tuyết, điều quan trọng nhất
là đặt cái tâm của mình
vào bất cứ việc gì. Ảnh: V.Q

những hoàn cảnh khó khăn. “Từ khi
làm công tác CTĐ, tôi càng nhận
rõ được nỗi đau của những mảnh
đời bất hạnh, hiểu nỗi lo của những
người bị bệnh hiểm nghèo, nỗi cô
đơn của những người già không có
người thân, không nơi nương tựa,
các trẻ mồ côi có nguy cơ bỏ học do
hoàn cảnh khó khăn... Từ đó, tôi đã
dành nhiều thời gian, công sức để đi
vận động các nhà hảo tâm chung tay
cùng Hội chăm lo cho các đối tượng
này” - cô Tuyết chia sẻ.
Qua 18 năm hoạt động, cô tâm

Niềm vui rạng rỡ trên gương
mặt đen nhẻm của những đứa trẻ
vùng xa khi nhận được tấm áo mới
mỗi dịp đầu năm học, hay rạng rỡ
ánh cười trong Tết Trung thu cũng
chính là hạnh phúc lớn nhất mà cô
nhận được. Niềm vui của cô còn là
mang lại bình an cho những người
nghèo, người già neo đơn, bệnh
hiểm nghèo,... giúp họ cảm thấy yên
tâm khi có chỗ dựa bền vững, mỗi
tháng giúp một khoản nhỏ đều đặn
nhưng giúp họ yên tâm và ấm lòng.
Những ngày này, cô Tuyết đang
tất bật chuẩn bị những công việc sẽ
đồng hành cùng Hành trình đỏ sắp
diễn ra. Tiếp nối các hành trình trước,
năm nay, cô đã hoàn thành việc vận
động 500 chai nước, 500 suất cơm,
200 suất bánh, sẵn sàng phục vụ cho
các tình nguyện viên trong thời gian
diễn ra hành trình. “Bản thân cô đã
13 lần HMTN, hiện tại đã quá tuổi
nên không hiến được nữa, chứ cho cô
hiến nữa thì cô vẫn cứ đi hiến máu.
Mà không hiến máu được nữa thì cô
tham gia vận động, cùng đồng hành”
- cô nói vậy, và tôi tin rằng hành trình
yêu thương của cô sẽ vẫn tiếp tục,
cho đến khi nào cô không còn làm
VIỆT QUỲNH
được nữa.
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Lâm Đồng đạt
xấp xỉ 1,3 triệu
thuê bao điện thoại

Giám sát rừng qua hệ thống Terra-i ở Di Linh

Sở Thông tin và Truyền
thông vừa báo cáo với UBND
tỉnh Lâm Đồng, tổng số thuê
bao điện thoại của tỉnh hiện
đạt xấp xỉ 1,3 triệu thuê bao,
số thuê bao Internet đạt xấp xỉ
230 ngàn thuê bao. Mạng bưu
chính viễn thông hoạt động ổn
định, thông suốt, chất lượng
dịch vụ tốt, đáp ứng nhu cầu
lãnh đạo điều hành của các cấp,
của doanh nghiệp và người
dân, góp phần ổn định xã hội
và phát triển kinh tế. Từ sự phát
triển tốt của mạng lưới hạ tầng,
doanh thu hoạt động bưu chính,
viễn thông 6 tháng đầu năm
ước đạt 1.248 tỷ đồng, tăng
D.Q
17,93% so với cùng kỳ.

Hệ thống Terra-i là gì?
Bộ dữ liệu do Terra-i cung cấp
bao gồm các bản đồ bao phủ khu
vực nhiệt đới toàn cầu, thể hiện
các điểm được cảnh báo mất
lớp phủ thực vật với tần suất 16
ngày trong khoảng thời gian từ
tháng 1 năm 2004 đến nay. Từ
năm 2012, dữ liệu Terra-i đã
được cung cấp miễn phí tại trang
web chính thức www.terra-i.org.
Terra-i được phát triển đầu tiên
tại châu Mỹ La-tinh, và hiện
đang trong quá trình phát triển
và mở rộng phạm vi ứng dụng
tại châu Á và châu Phi. Hệ thống
Terra-i có thể phát hiện những
thay đổi sử dụng đất cùng với độ
phân giải đủ chi tiết cho quy mô
toàn cầu, quốc gia và địa phương.
Bao gồm: được cập nhập thường
xuyên; áp dụng cho nhiều hệ sinh
thái; triển khai trong điều kiện
hạn chế về nguồn lực tài chính
và phần cứng. Nhờ vậy, cán bộ
khu bảo tồn và kiểm lâm có thể
sử dụng thông tin để lên kế hoạch
cho các hoạt động tại hiện trường
và kiểm tra hiện trường ngay khi
nhận được thông tin cảnh báo
sớm. Thời gian làm việc của kiểm
lâm vì thế sẽ hiệu quả hơn và họ
có thể lập kế hoạch tốt hơn với
các hoạt động tại hiện trường.
Bên cạnh việc cung cấp dữ liệu,
nhóm nghiên cứu Terra-i đã sử
dụng bộ dữ liệu này phục vụ các
nghiên cứu mang tính ứng dụng
cao, như xác định các khu vực có
nguy cơ mất rừng cao trong tương
lai; đánh giá tác động của việc
phát triển hệ thống giao thông,
xây dựng đường sá và các công
trình công cộng; đánh giá mức độ
hiệu quả của các hoạt động bảo
tồn của khu bảo tồn, rừng quốc
gia, đưa ra các dự báo về xu hướng
và phân tích diễn biến tài nguyên
rừng v.v… Tất cả tài liệu và kết
quả của các nghiên cứu trên đều
được đăng tải và độc giả có thể
tham khảo trên trang web chính
thức của Terra-i.

Gần 730 triệu đồng
hỗ trợ phân bón cho
cây cà phê Phi Liêng
Với gần 730 triệu đồng
nguồn vốn Chương trình Mục
tiêu quốc gia phân bổ năm
2018, UBND xã Phi Liêng,
Đam Rông được giao làm chủ
đầu tư tổ chức đấu thầu mua
phân bón hỗ trợ nông dân chăm
sóc cây cà phê trên địa bàn.
Theo đó, từ nay đến cuối
năm 2018, UBND xã Phi
Liêng có trách nhiệm tổ chức
lựa chọn nhà thầu theo quy
trình chào hàng cạnh tranh
thông thường, trọn gói giá thầu
gần 730 triệu đồng nêu trên.
Số tiền này, bên trúng thầu
chịu trách nhiệm cung cấp
khối lượng phân bón tương
ứng hỗ trợ cho từng hộ gia
đình chăm sóc vườn cây cà
phê của mình. Đây là loại hợp
đồng trọn gói, bên trúng thầu
phải thực hiện đầy đủ việc
cung ứng khối lượng, chất
lượng và giá trị phân bón đã
cam kết trong hợp đồng trong
VŨ VĂN
thời hạn 2 tháng.

Xây dựng bờ kè
trái phép bị phạt
80 triệu đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa
ban hành Quyết định số 1151/
QĐ-XPVPHC xử phạt vi
phạm hành chính đối với Công
ty TNHH Li Mi.
Theo đó, phạt tiền 80 triệu
đồng đối với Công ty TNHH
Li Mi (địa chỉ: số 04 Yersin,
Phường 10, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vì đã
xây dựng bờ kè trái phép nằm
trong phạm vi bảo vệ công
trình thủy lợi hồ Tuyền Lâm.
Đồng thời, buộc Công ty
TNHH Li Mi trong thời hạn
30 ngày (kể từ ngày nhận được
Quyết định xử phạt) phải hoàn
thành việc tháo dỡ công trình
xây dựng trái phép.

LHT

Và triển khai tại Di Linh,
Lâm Đồng
Theo công bố hiện trạng rừng
toàn quốc năm 2017 của Bộ
NN&PTNT tại Quyết định số 1187/
QĐ-BNN-TCLN ngày 3/4/2018,
tính đến ngày 31/12/2017, hiện
trạng rừng huyện Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng cụ thể như sau: tổng
diện tích tự nhiên gần 161.464
ha; trong đó diện tích có rừng
hơn 82.402 ha (rừng tự nhiên hơn
74.338 ha, rừng trồng đã thành
rừng hơn 8.064 ha, rừng trồng
chưa thành rừng 722 ha). Chia
theo mục đích sử dụng, rừng
phòng hộ có hơn 11.712 ha và
rừng sản xuất gần 68.719 ha; rừng
ngoài 3 loại rừng có hơn 1.184 ha
rừng tự nhiên và gần 788 ha rừng
trồng. Tỷ lệ độ che phủ rừng tại
huyện Di Linh đạt 51%, đứng thứ
8/12 huyện, thành phố.
Điều phối viên Chương trình
UN-REDD Lâm Đồng Lê Văn
Trung cho biết: “Trên cơ sở kế
hoạch phát triển bền vững ngành
hàng cà phê giai đoạn 2016-2020

Terra-i là hệ thống giám sát gần thời gian thực, sử dụng ảnh vệ tinh nhằm mục đích phát hiện biến
động lớp phủ thực vật, cung cấp những dữ liệu về tình trạng mất rừng cho các nhà hoạch định chính
sách và các bên liên quan. Năm 2017, thông qua chương trình UN-REDD, dự án thí điểm tại Di Linh,
Lâm Đồng và trở thành một trong những địa bàn đầu tiên áp dụng hệ thống này tại khu vực Đông
Nam Á.

Tập huấn ứng dụng sử dụng hệ thống Terra-i tại Di Linh . Ảnh: M.Đ

tích hợp REDD+, một trong
những hoạt động cụ thể của
chương trình UN-REDD giai
đoạn II tại Việt Nam đã được phê
duyệt là thực hiện giám sát chặt
chẽ vùng cà phê giáp ranh với
rừng bằng phương pháp quản lí
thời gian thực kết hợp với các cam
kết pháp lý không lấn, phá rừng
và kiểm soát nội bộ từ cộng đồng,
doanh nghiệp và chính quyền địa
phương. Việc thí điểm sử dụng
Terra-i tại huyện Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng là một trong những
hoạt động được ưu tiên thuộc
chương trình này”. Để phù hợp
với điều kiện thực tiễn, nhóm
nghiên cứu Terra-i tại Trung tâm
Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) đã
phát triển và nâng cấp hệ thống
Terra-i lên phiên bản mới nhất là
sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-1/2
và Landsat 8 với độ phân giải
không gian cao (10 m), do đó có
thể phát hiện những thay đổi sử
dụng đất ở những quy mô nhỏ,
đặc biệt là tại cấp huyện như Di
Linh của tỉnh Lâm Đồng.

Hệ thống Terra-i sẽ cung
cấp cảnh báo với tần suất
16 ngày/lần về những khu
vực được phát hiện có biến
động mất lớp rừng, với diện
tích mất rừng nhỏ nhất là
100 m2.
Các khu vực được phát hiện mất
rừng sẽ được xếp hạng theo thứ
tự ưu tiên cao, trung bình và thấp
theo diện tích mất rừng phát hiện.
Các cảnh báo này sẽ giúp các đơn
vị liên quan tham gia trong công
tác quản trị rừng (bao gồm chủ
rừng, người dân, cộng đồng và
chính quyền địa phương, cơ quan
kiểm lâm, Sở NN&PTNT…) có
được những thông tin cập nhật,

Rừng huyện Di Linh đang được giám sát theo hệ thống Terra-i. Ảnh: M.Đ

giảm chi phí theo dõi nhưng lại
đề ra hành động ứng phó kịp thời.
Trong điều kiện địa bàn rộng lớn,
nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa,
điều kiện đường sá khó khăn, khó
tiếp cận, cộng với lực lượng trực
tiếp tham gia công tác quản trị
rừng và ứng phó còn mỏng như ở
huyện Di Linh thì Terra-i là công
cụ hỗ trợ đắc lực.
TS. Louis Reymondin, đến từ
chương trình Terra-i còn khẳng
định thêm: Việc triển khai Terra-i
ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
còn đem lại ý nghĩa như giám sát
chặt chẽ các trang trại/diện tích
trồng cà phê; giám sát việc thực
hiện các dự án bảo tồn, thủy điện...
Và Bản đồ rừng được xây dựng
bởi hệ thống Terra-i cho chúng
ta biết vị trí nào là rừng ở huyện
Di Linh; theo đó, hệ thống sẽ tự
động phát hiện những thay đổi ở
khu vực được xác định là rừng…
“Định dạng và cấu trúc của dữ
liệu phải được xác định dựa trên
nhu cầu của các bên liên quan. Hệ
thống này rất linh hoạt, thông tin
phản hồi thường xuyên từ các bên
liên quan sẽ giúp cải thiện chất
lượng của hệ thống tốt hơn. Hiện

nay, chúng tôi đang tiến hành hiệu
chỉnh và triển khai thí điểm với hệ
thống dữ liệu Terra-i ở Di Linh”,
TS Louis Reymondin cho biết.
Ông Lê Văn Trung cho biết
thêm, hội thảo giới thiệu về Terra-i
và dự án thí điểm tại Di Linh được
tất cả các bên hết sức ủng hộ, cam
kết áp dụng, cho phép thí điểm…
“Các kết quả thí điểm bước đầu
của dự án cho thấy tiềm năng nhân
rộng để sử dụng Terra-i trên quy
mô toàn tỉnh nhờ những ưu điểm
của hệ thống phù hợp với điều
kiện phương tiện vật chất và nhân
lực của địa phương, hỗ trợ tốt cho
công tác quản trị rừng và theo dõi
diễn biến tài nguyên rừng cho các
bên có liên quan, đồng thời dễ sử
dụng sau khi được tập huấn chi
tiết. Tuy nhiên, cần phải có phân
công nhiệm vụ rõ ràng đối với các
cán bộ phụ trách, đặc biệt khi tích
hợp Terra-i vào hệ thống giám sát
tài nguyên rừng hiện nay; đồng
thời, các cán bộ phụ trách cần
tăng cường liên hệ và phản hồi với
nhóm chuyên gia Terra-i tại CIAT
để hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn và cập
nhật thông tin (nếu có)”.
MINH ĐẠO
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Ngang nhiên mang máy xúc san gạt đất lâm nghiệp
khai thác thạch anh

S

au khi tiếp nhận thông tin phản ánh
từ bạn đọc, phóng viên (PV) Báo
Lâm Đồng đã có mặt tại Tiểu khu
(TK) 474 (thuộc địa phận Thôn 3,
xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) để tìm hiểu và ghi
nhận vụ việc. Theo ghi nhận, tại thời điểm
chúng tôi có mặt tại hiện trường phát hiện
một máy xúc đang hoạt động san gạt, đào
xới đất cả một quả đồi. Xung quanh khu vực
này được bao phủ bởi một diện tích rừng
trồng (gồm cây thông và keo lá chàm) rộng
lớn. Bên cạnh là 2 hố sâu từ 10 - 15 mét,
với đường kính rộng hàng chục mét đã và
đang bị đào xới.

Bất chấp lệnh cấm theo các văn bản số 2472/UBND-LN ngày 26/4/2018 và số 2586/
UBND-ĐC ngày 4/5/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đối tượng vẫn ngang nhiên
sử dụng máy xúc san gạt đất lâm nghiệp trái phép để khai thác đá thạch anh.
Điều đáng nói, sự việc này đã được cơ quan chức năng TP Bảo Lộc phát hiện từ lâu,
nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý?

Tại khu vực này, đối tượng vi phạm
còn xây dựng 1 căn nhà cấp 4 và
trại chăn nuôi heo kiên cố. Cùng
với đó là hàng tấn đá thạch anh đã
được các đối tượng khai thác sắp
xếp ngăn nắp; trong đó, có một số
khối lượng đá đã được đóng vào
bao tải.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2014
trở về trước, tại khu vực các đối tượng đang
san gạt, đào xới đất khai thác đá thạch anh
thuộc đất lâm nghiệp và được UBND tỉnh
Lâm Đồng cấp cho ông Nguyễn Quốc Lân
(ngụ Thôn 3, xã Đại Lào) một phần diện
tích để quản lý, bảo vệ và trồng rừng. Bao
quanh khu vực đất được giao cho ông Lân
là diện tích đất lâm nghiệp được UBND
tỉnh Lâm Đồng cấp quyền sử dụng cho
Công ty Nguyên liệu giấy Tân Mai trồng
rừng kinh tế. Sau đó, căn cứ vào Văn bản
số 83/UBND ngày 7/1/2014 của UBND
tỉnh Lâm Đồng “về việc chấp thuận ranh
giới, diện tích đất để lập Dự án xây dựng
Công viên Nghĩa trang Bảo Lộc”, ngày
22/1/2014, UBND TP Bảo Lộc đã ban
hành Thông báo số 69/TB - UBND về “chủ
trương thu hồi đất để xây dựng Dự án Công

Hiện trường người vi phạm ngang nhiên sử dụng máy xúc san gạt đất trái phép để khai thác đá
thạch anh tại TK 474 (xã Đại Lào). Ảnh: H.Đ

viên Nghĩa trang Bảo Lộc”. Theo đó, 55,68
ha đất lâm nghiệp tại TK 474 đã được thu
hồi bàn giao lại cho Công ty cổ phần Công
viên Nghĩa trang Bảo Lộc làm chủ đầu tư
thực hiện dự án. Từ thời điểm này, hơn 55
ha đất thuộc TK 474 được đưa ra khỏi quy
hoạch 3 loại rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm
hiện tại, diện tích cây lâm nghiệp (gồm
cây thông và chàm) do Công ty Nguyên
liệu giấy Tân Mai và ông Nguyễn Quốc
Lân trồng trước đó vẫn còn nguyên chưa
khai thác. Vì vậy, toàn bộ diện tích cây lâm

nghiệp tại TK 474 vẫn thuộc quyền quản
lý, bảo vệ của Công ty Nguyên liệu giấy
Tân Mai và Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc.
Đáng nói hơn, trong thời gian được giao
nhận đất để quản lý và trồng rừng, ông
Nguyễn Quốc Lân đã phát hiện tại khu
vực giáp ranh giữa đất của mình và đất của
Công ty Nguyên liệu giấy Tân Mai có một
khối lượng đá thạch anh lớn. Ngay sau đó,
một người tên Lập đã cùng nhau hợp tác
để khai thác đá thạch anh. Theo ông Phạm
Mạnh Phát, cán bộ kiểm lâm phụ trách trực

tiếp TK 474 (thuộc Hạt Kiểm lâm Bảo
Lộc), với vai trò quản lý của mình, nhiều
năm về trước, ông Phát đã phát hiện hành
vi san gạt đất để khai thác đá của ông Lân
và ông Lập. Tuy nhiên, do đất khu vực này
đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng
nên ông Phát không đủ thẩm quyền xử lý.
Ông Phát cho biết: “Sau khi phát hiện đất
tại khu vực này bị san gạt để khai thác đá,
tôi đã báo cáo với thủ trưởng đơn vị cùng
UBND xã Đại Lào, Phòng Tài nguyên Môi trường và Công an TP Bảo Lộc để
kiểm tra, xử lý. Mới đây, tôi đã vào kiểm
tra hiện trường thì phát hiện họ đã san gạt,
đào xới rộng và sâu hơn, tác động vào một
phần diện tích đất của Công ty Nguyên
liệu giấy Tân Mai. Về việc này, do người
vi phạm đã tác động đến tài nguyên đất
và tài nguyên khoáng sản nên việc kiểm
tra, lập biên bản xử lý vi phạm thuộc thẩm
quyền của chính quyền địa phương và
các cơ quan chức năng liên quan như Tài
nguyên - Môi trường và Công an. Nhưng
không hiểu vì lý do gì mà đến hiện tại
việc san gạt đất khai thác đá tại đây vẫn
còn tiếp diễn. Theo tôi, việc xử lý vi phạm
liên quan đến san gạt đất không quá quan
trọng, mà vấn đề quan trọng là khối lượng
đá thạch anh bị khai thác trái phép gây thất
thoát tài nguyên…”.
Sau khi nắm được thông tin vụ việc,
UBND xã Đại Lào đã cử cán bộ vào kiểm
tra và lập biên bản hiện trường vụ việc. Ông
Phạm Công Hương, Phó Chủ tịch UBND
xã Đại Lào khẳng định: “Ngay sáng 13/6,
chúng tôi đã cử cán bộ vào lập biên bản hiện
trường vụ việc san gạt đất để khai thác đá
thạch anh tại TK 474. Tại thời điểm kiểm
tra, chúng tôi không phát hiện các tang vật
và người vi phạm tại hiện trường. Tuy nhiên,
chúng tôi đã lập biên bản hiện trường bị san
gạt, đào xới và sẽ báo cáo UBND TP Bảo
Lộc trong thời gian sớm nhất để có biện
pháp kiểm tra, xử lý theo quy định”.
HẢI ĐƯỜNG

Thôn nghèo đeo nợ
Bằng hình thức đầu tư phân bón, 17 hộ
dân ở thôn Đạ Nghịt (xã Lát, Lạc Dương)
đã trúng phải chiêu trò “cho vay tín
dụng” của các đối tượng.

T

heo người dân của thôn Đạ Nghịt, từ
năm 2001, họ được một số người ở TP
Đà Lạt đầu tư phân bón, trong đó bao
gồm phân dê, phân NPK, phân đạm U rê, phân
lân… Lợi dụng sự tin tưởng của bà con, những
người này đã đến từng hộ trong số 17 hộ dân
ở đây cho vay để rồi hệ quả là người dân lâm
vào tình cảnh nợ nần chồng chất.
Một cán bộ công an của xã Lát tường tận
vụ việc cho hay, ngày trước bà con đồng bào
dân tộc thiểu số mình thiếu hiểu biết, mặt khác
cũng làm ăn được một thời gian lâu dài với các
đối tượng này, tin tưởng nhau quá mức, đến
khi trúng chiêu lừa gạt thì mới tá hỏa, nhưng
đã giao kèo với nhau cho dù trên miệng thì
cũng khó ăn khó nói. Để rồi thôn nghèo này,
nợ nần chồng chất, mà nợ trả bao nhiêu cũng
không hết, vì lãi mẹ nó đẻ lãi con. Một phép
tính mà bà con mình không ai nhẩm ra vì số
tiền nợ ngày một nhiều, trả bao nhiêu cũng
bảo còn nợ và “chủ đầu tư” đến hẹn lại đòi.
Gia đình Liêng Hót K’Brơn được “chủ

700 bao phân dê đã đẩy gia đình Liêng Hót K’ Brơn
mất 4 sào đất và căn phòng khách này thì “chủ đầu
tư” nằng nặc đòi phá để làm đường. Ảnh: T.Đ

đầu tư” đầu tư 700 bao phân dê, trong lúc
gia đình chỉ yêu cầu 200 bao và tại thời điểm
đó 1 bao phân dê 25 nghìn đồng. Phân dê
đã đổ xuống sân nhà và nghe lời đường mật
của “chủ đầu tư” rằng: chỗ quen biết, 200
cũng như 700, bón nhiều cà phê mới tốt,
khó lắm mới vận chuyển vào đây.
Cà phê tốt đâu không biết, hai năm sau khi

bón xong phân, nghĩa là năm 2003, hộ gia đình
Liêng Hót K’Brơn phải gán 3 sào đất cà phê
cho “chủ đầu tư” để trả tiền phân bón. 3 sào
cà phê vẫn chưa thấm vào đâu, năm 2016, gia
đình phải tiếp tục gán 1 sào đất ngay sau ngôi
nhà của mình để điền vào số tiền phân dê còn
nợ. Lấy được đất phía sau nhà, “chủ đầu tư”
lại vẽ ra số tiền còn nợ là 20 triệu đồng đòi
cấn trừ vào đất xin đường đi. Oái ăm thay, nếu
muốn có đường thì phải phá căn phòng khách
mà gia đình bấy lâu tích cóp mới xây dựng
được. Không một chút thương tiếc, ngày nào
“chủ đầu tư “ cũng bám lấy gia đình Liêng Hót
K’Brơn để xin phá phòng khách làm đường.
Cùng cực gia đình yêu cầu phải làm giấy tờ
xác minh số nợ, còn phòng khách thì tuyệt đối
không vì cả nhà chỉ có cái phòng này là sang
nhất. Vậy là “chủ đầu tư” rời khỏi gia đình,
vài tháng sau số nợ tăng lên 100 triệu được
thông báo bằng miệng cho gia chủ.
Gia đình Lơ Mu Ha Phương được đầu tư
300 bao phân dê vào thời điểm năm 2012, để
rồi phải trả nợ bằng 4 sào đất, số tiền còn nợ
theo thông báo mà gia đình nhận được là 90
triệu đồng. Nhưng, đến thời điểm năm 2018
này thì không biết nó lên bao nhiêu nữa, nhưng
theo Lơ Mu Ha Phương tâm sự thì có khi lên
đến vài trăm triệu đồng rồi, chả biết tính toán

thế nào mà nợ lên nhanh thật.
Đầu tư phân dê, rồi đến lượt phân hóa học.
Năm 2013, anh Liêng Hót Ha Sel được “đầu
tư” 3 bao phân NPK xanh, 15 bao phân lân,
3 triệu đồng tiền mặt rồi được thông báo rằng
số tiền nợ là 60 triệu đồng. Lạ kỳ thay, phân
bón đến đâu, cà phê vàng đến đó, anh Liêng
Hót Ha Sel không phải là kỹ sư nông nghiệp,
không có máy móc nhưng bằng mắt thường
anh nhận định đây là phân bón giả vì bón
xuống vài ngày, đào lên chỉ thấy cát, sỏi. Bực
bội vì mất công, mất của mà cà phê tiêu điều
anh quyết không trả tiền phân, vì chính phân
bón này đã làm hại cà phê của anh.
Còn anh Liêng Hót Ha Tân, sau khi bón
xong phân hóa học cho cà phê cũng bị vàng
lá, chết dần chết mòn, vậy mà vẫn phải trả
nợ bằng đất. Anh quyết giữ lại bằng được
mẫu phân bón này để lỡ mai sau cơ quan
chức năng nào quan tâm thì anh mang cho
họ làm thí nghiệm.
Người dân phản ứng quyết liệt vì phân
bón giả, chủ đầu tư phải ra mặt thu hồi làm
điểm ở một số gia đình. Nhưng thu hồi phân
bón mà nợ vẫn còn, đất thì mất, cà phê thì
vàng úa, xơ xác. Và lâu lâu, “chủ đầu tư”
lại vào hét số nợ mức trên trời.
TỨ ĐỨC
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THÔNG BÁO
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng có nhận hồ sơ đề nghị đăng
ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng nhưng do chủ phương
tiện không có đầy đủ hồ sơ gốc của các phương tiện theo danh
sách dưới đây:
1. Ông Phan Văn Kính: KP4 - Liên Nghĩa - Đức Trọng Lâm Đồng:
Loại xe

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Màu sơn

Máy san bánh lốp

Mitshubishi MG3

6BD1-74120

MG3-0890

Vàng

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN
Bất động sản tại: thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Diện tích bất động sản:43.002 m2 (đất sản xuất kinh doanh)
Giá khởi điểm: 11.300.000.000 đồng
Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/06/2018
Tham khảo tài sản tại: www.sacombank.com.vn (Mục thanh lý tài sản/Tài sản cần bán)
Mọi chi tiết liên hệ: Sacombank Chi nhánh Lâm Đồng
Lầu 2, số 29 Hai Bà Trưng, Phường 6, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0918.815.553 (Mr Toản)

THÔNG BÁO

2. Ông Nguyễn Văn Hào: Khu 1 - Phường 1 - Bảo Lộc Lâm Đồng
Loại xe

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Màu sơn

Máy đào bánh lốp

Daewoo DH05W

08098500148
6BB1

DH05W-0315

Cam

Vậy, Sở Giao thông vận tải thông báo sau 7 ngày kể từ ngày đăng
thông báo này nếu các xe máy chuyên dùng trên không có tranh
chấp, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành đăng ký cấp biển số cho
các xe máy chuyên dùng trên.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) - Công an tỉnh Lâm Đồng
đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Bùi
Thị Anh Thư (sinh năm: 1981; CMND số: 251186244) gây ra tại TP Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Những công dân nào là bị hại trong vụ án trên, yêu
cầu khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) - Công an
tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ: số 10 Trần Bình Trọng - Phường 5 - TP Đà
Lạt - tỉnh Lâm Đồng, điện thoại số: 02633 822097 để được giải quyết.
Bị can Bùi Thị Anh Thư.

THÔNG BÁO V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo:
Ông Vũ Văn Long ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo
Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông,
nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên; thì đề nghị
gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm để giải
quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào liên
quan đến thửa đất trên, thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục
đăng ký nhận QSD đất cho ông Nguyễn Đức Hùng tại thửa đất nêu trên theo thông tin bản đồ
địa chính mới đo đạc.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Ông Trương Văn Lộc được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số hiệu H
073222 ngày 5/12/1996, vào sổ theo dõi số 1350, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 98A, tờ bản đồ số 54B, xã Đinh Lạc, diện tích: 775 m2 CLN;
- Thời hạn sử dụng: đến 15/10/2043.
Năm 2006, ông Trương Văn Lộc chuyển nhượng QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Lan Anh thường
trú tại Khu 6, thị trấn Di Linh, 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 ông Trương Văn
Lộc đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Lan Anh. Nay ông Trương Văn Lộc
đã đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ theo xác nhận của Công an xã Đinh Lạc ngày 21/5/2018.
Hiện nay, ông Trương Văn Lộc ở đâu liên hệ với UBND xã Đinh Lạc 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 bà Nguyễn Thị Lan Anh 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.
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.
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