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Đoàn Kiểm tra Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 15/6, Đoàn Kiểm tra Trung ương về
thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do
đồng chí Trần Thị Bích Thủy - Phó Trưởng Ban
Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường
trực BCĐ Trung ương làm trưởng đoàn đã làm
việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Lâm
Đồng có các đồng chí: Trần Đức Quận - Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh; Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban
Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND,
UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại

diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Theo báo cáo, từ đầu năm 2016 đến nay, việc
thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn đạt kết quả
tích cực, đã phát huy đầy đủ quyền làm chủ của
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống
xã hội. Huy động được nhiều nguồn lực để phát
triển hạ tầng, phục vụ dân sinh. Nâng cao dân
trí, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý,
điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp.
Các hoạt động cải cách thủ tục hành chính,
XEM TIẾP TRANG 2
tiếp dân, đối thoại,...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể
mà có. Vì vậy người có công trạng không nên
tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng
lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng
nào cũng phải có.
(NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHỈNH HUẤN TRUNG, CAO CẤP CỦA BỘ
QUỐC PHÒNG VÀ CÁC LỚP TRUNG CẤP CỦA CÁC TỔNG CỤC.
THÁNG 5 NĂM 1957. T.8, TR.391).

Nâng cấp diện mạo đô thị ở Đức Trọng

Đừng để lòng yêu nước
bị lợi dụng và xúc phạm
Vì sự trường tồn và phát triển bền
vững của dân tộc, mỗi người dân
Việt Nam cần phải tỉnh táo, cảnh
giác cao độ, không để cho các thế
lực thù địch lợi dụng, đặc biệt đừng
để cho lòng yêu nước bị lợi dụng và
xúc phạm.
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CHÍNH TRỊ

Những chuyển biến
ở Lạc Dương
TRANG 2

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Một góc thị trấn Liên Nghĩa. Ảnh: Internet
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GƯƠNG SÁNG ĐỜI THƯỜNG

Nữ tu giàu lòng nhân ái

“Nâng bước” đến trường

Yêu trẻ và mong muốn tuổi thơ của trẻ
được trọn vẹn, vì thế soeur Trần Thị
Dung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiển Linh
Đà Lạt đang từng ngày tạo dựng môi trường
giáo dục bình an và có nhiều niềm vui cho trẻ.
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Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng và xúc phạm
Vì sự trường tồn và phát triển bền vững
của dân tộc, mỗi người dân Việt Nam
cần phải tỉnh táo, cảnh giác cao độ,
không để cho các thế lực thù địch lợi
dụng, đặc biệt đừng để cho lòng yêu
nước bị lợi dụng và xúc phạm.

N

gày 11 và ngày 12 tháng 6 vừa
qua, trong khi kỳ họp thứ 5 Quốc
hội khóa XIV đã thống nhất lùi
thời gian thông qua “Dự Luật đơn vị hành
chính - kinh tế đặc biệt” sang kỳ họp thứ 6
để tính toán kỹ hơn theo nguyện vọng của
nhân dân cả nước, thì một số địa phương,
đặc biệt là ở Bình Thuận, nhiều người dân
bị kích động, tụ tập đông người tràn xuống
Quốc lộ 1, làm ách tắc giao thông. Một số
người đã phá cổng, phá hàng rào xông vào
trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, Cơ quan
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và một số
công sở khác của chính quyền đập phá, gây
thiệt hại không nhỏ tài sản của Nhà nước,
nhân dân. Những hành động trên gây bất
bình trong dư luận... Biện bạch cho hành
vi coi thường pháp luật này, những kẻ xúi
giục nói rằng đó là hành động yêu nước.
Không. Đó không phải là hành động yêu

Đoàn Kiểm tra Trung ương...
TIẾP TRANG 1

... giải quyết đơn thư khiếu nại của
nhân dân được chú trọng với trên 5.000
lượt tiếp công dân và trên 1.000 đơn thư
trong 2 năm gần đây. Các Ban Thanh tra
nhân dân đã tổ chức giám sát, kiểm tra
trên 600 vụ việc, Ban Giám sát đầu tư
cộng đồng đã tổ chức giám sát trên 1.000
công trình đầu tư tại cơ sở, từ đó kịp thời
có ý kiến với chính quyền, chủ đầu tư,
nhà thầu và các cơ quan liên quan để đảm
bảo chất lượng công trình…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí
Trần Đức Quận nhấn mạnh vai trò quan
trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở
và phân tích lý do những vấn đề còn tồn
tại. Đồng chí đề xuất nhiều ý kiến với
Đoàn kiểm tra để có sự điều chỉnh về bộ
máy, cơ chế, quy trình thực hiện QCDC
ở các cấp.
Sau hai ngày làm việc với 5 đơn vị trên
địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Trưởng Ban
Dân vận Trung ương đánh giá cao việc
thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí cho rằng, thời gian tới, tỉnh Lâm
Đồng cần đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn
nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về thực hiện QCDC
nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể
nhân dân, nhất là bà con vùng DTTS và
khu vực doanh nghiệp chưa có tổ chức
công đoàn; nâng cao thực hiện QCDC trên
các loại hình; tăng cường đẩy mạnh thành
lập các tổ chức Đảng trong các doanh
nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các
nội dung của Năm Dân vận chính quyền;
MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội
thực hiện tốt trách nhiệm trong việc tăng
cường chức năng bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của hội viên; tăng cường phối
hợp của chính quyền, đơn vị với các cấp,
ngành liên quan trong thực hiện QCDC;
người đứng đầu các cấp, các ngành cần
phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực
hiện QCDC, đưa việc thực hiện QCDC đi
vào thực chất…

N. NGÀ

nước, bởi yêu nước không bao giờ là hành
vi côn đồ. Việc đập phá trụ sở UBND tỉnh
Bình Thuận, cơ quan công quyền đứng đầu
của tỉnh, mọi tài sản ở đó đều được xây
dựng từ tiền thuế của dân - hành động đó
không thể là yêu nước; cố tình hủy hoại xe
cộ, các thiết bị phòng cháy chữa cháy cho
dân tại trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa
cháy tỉnh - đừng vờ rằng đó là yêu nước.
Dùng hung khí chống người thi hành công
vụ, chống người bảo vệ cuộc sống cho dân,
trong đó có cả gia đình, người thân của
mình - đừng cố tình ngộ nhận rằng là do
mình yêu nước.
Nhận vài ba trăm ngàn của kẻ xấu, tụ tập
uống rượu, kéo nhau xuống đường gây rối,
rồi hài hước gắn vào đó ba chữ “lòng yêu
nước”- đó là sự phỉ nhục lòng yêu nước
khi định lượng giá trị thiêng liêng của lòng
yêu nước bằng mấy trăm ngàn đồng, hay
bằng rượu, bằng quà... và những hành vi
phi văn hóa...
Yêu nước là bản chất vốn có của mỗi một
người dân đất Việt. Lòng yêu nước được
nuôi dưỡng, vun đắp qua hàng ngàn năm
văn hiến. Từ cổ tới kim, lòng yêu nước luôn
luôn được trân trọng giữ gìn. Đảng, Nhà
nước luôn tôn vinh lòng yêu nước; quan

tâm, lắng nghe ý kiến, hiến kế của dân đối
với sự phồn vinh của đất nước mà cụ thể
nhất trong việc này là Chính phủ chính
thức đề nghị Quốc hội cho lùi việc thông
qua “Dự Luật đơn vị hành chính - kinh tế
đặc biệt” sang kỳ họp thứ 6 sau khi nghe
nhiều ý kiến của Đại biểu Quốc hội và ý
kiến của nhân dân trong cả nước. Mục đích
là để tính toán kỹ hơn, đảm bảo mục tiêu tối
thượng là tuyệt đối an toàn chủ quyền và
quốc phòng, an ninh quốc gia. Hành động
kịp thời của Chính phủ, của Quốc hội thể
hiện rõ ràng rằng Chính phủ, Quốc hội đã
và đang lắng nghe tiếng nói của nhân dân,
tiếp thu ý kiến của nhân dân. Vậy thì, hà
cớ gì lại xuống đường tụ tập đông người,
gây rối trật tự xã hội, tạo nên hình ảnh xấu
cho đất nước. Khẳng định rằng, đó là hành
vi chống phá Đảng, Nhà nước mà kẻ cầm
đầu đang giấu mình trong bóng tối.
Nhân đây, khẳng định rằng: Vân Đồn
(Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc
Vân Phong (Khánh Hòa) thực sự là những
đầu tàu trong các toa tàu kinh tế sẽ đưa đất
nước chúng ta phát triển mạnh mẽ, điều này
ai cũng biết. Nhưng quan trọng hơn là làm
thế nào để các đầu tàu đó thực sự chuyển
động kéo theo các toa tàu. Vậy nên, việc

thành lập ba đặc khu kinh tế nhằm thu hút
các nguồn lực (công nghệ hiện đại, nguồn
vốn, nhân tài, ý tưởng phát triển...) tạo ra
những cực tăng trưởng là giải pháp rất cần
thiết, phù hợp với nhu cầu phát triển đất
nước trong thời kỳ hội nhập. Mô hình này
không lạ, không mới so với thế giới. Nếu
cho rằng trong dự luật có điều gì chưa ổn
thì hãy thể hiện lòng yêu nước của mình
bằng những góp ý, hiến kế như rất nhiều,
rất nhiều người dân lương thiện khác trong
cả nước đã làm, chứ không phải bằng những
hành vi mang tính côn đồ, phá hoại.
Yêu nước trước hết phải là tinh thần
thượng tôn pháp luật. Sự coi thường pháp
luật làm tổn hại đến danh dự quốc gia, sự
phát triển đất nước; gây bất an xã hội, bất
luận vì lý do gì cũng không thể chấp nhận.
Dư luận đang vô cùng bức xúc, yêu cầu
các ngành chức năng sớm làm rõ, lôi ra
ánh sáng những kẻ cầm đầu, xúi giục vụ
gây rối ở Bình Thuận và một số nơi khác;
nghiêm trị những hành vi bạo lực, côn đồ
cho dù đó là những người bị lôi kéo, kích
động. Có như vậy thì sự cảnh tỉnh mới có
tác dụng trong đời sống xã hội và lòng yêu
nước mới không bị lợi dụng và xúc phạm.

NHẬT MINH

ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Những chuyển biến ở Lạc Dương
Tổ chức cơ sở (TCCS) đảng có vai trò rất quan trọng đối với sự vững mạnh của
Đảng. Đó là nơi trực tiếp lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối, khâu trọng
yếu để duy trì mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Và lực lượng đảng viên
chính là yếu tố quyết định sức mạnh của TCCS đảng.
Từ những con số…
Tại huyện Lạc Dương, qua 10 năm thực
hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành
Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các cấp
ủy đảng trong huyện đã triển khai thực hiện
nghiêm túc và đạt được những kết quả quan
trọng. Nhiều TCCS đảng đã giữ vững và
phát huy tốt vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ
sở; không ngừng đổi mới phương thức hoạt
động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội
phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Ghi nhận tại Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc
Dương: Đầu năm 2008, Đảng bộ huyện Lạc
Dương có 29 TCCS đảng; trong đó, có 6
đảng bộ và 23 chi bộ cơ sở, có 2 xã chưa
thành lập được đảng bộ. Toàn huyện có 33
thôn, tổ dân phố; trong đó, 21/33 thôn, tổ
dân phố có chi bộ độc lập trực thuộc đảng
ủy cơ sở... Đến nay, sau nhiều nỗ lực, Đảng
bộ huyện Lạc Dương có 29 TCCS đảng
trực thuộc; bao gồm 10 đảng bộ và 19 chi
bộ cơ sở. 35/35 thôn, tổ dân phố có chi bộ
độc lập trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn.
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, số
lượng đảng viên từ 627 đồng chí năm 2008
đến nay tăng lên 1.273 đồng chí (tính đến
tháng 3 năm 2018); trong đó có 313 đảng
viên là người DTTS.
Theo ông Đinh Quang Trung - Trưởng
Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương: “Việc
số lượng và chất lượng đảng viên tăng lên
đã góp phần đưa lực lượng này có mặt và
đóng vai trò nòng cốt ở tất cả các nhiệm vụ
quan trọng của địa phương. Cùng với đó là
sự đổi mới trong hoạt động của các chi bộ

nên công tác chỉ đạo, điều hành của chính
quyền cơ sở ngày một năng động, sáng tạo,
góp phần thực hiện thành công các nhiệm
vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn
mới ở các xã trên địa bàn”.

Đến thực hiện nhiệm vụ
chính trị tại địa phương
Sự thay đổi diện mạo kinh tế, những
thành tựu trong xây dựng nông thôn mới
được Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đinh
Quang Trung đưa ra như minh chứng cho
sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò của
lực lượng đảng viên.
Bà Kơ Să K’Kim - Phó Bí Đảng ủy xã
Đa Nhim cho biết: “Đa Nhim là xã vùng
xa của huyện Lạc Dương với 87% dân số
là người DTTS. Toàn Đảng bộ xã hiện có
gần 100 đảng viên. Các đảng viên phần
lớn là nông dân nên việc duy trì đều đặn
các buổi sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn,
nhất là trong mùa thu hoạch cà phê. Cũng
từ lý do này mà nhiều chủ trương, chính
sách chưa đến thật sâu với các bí thư chi
bộ, dẫn tới việc các chi bộ hoạt động kém
hiệu quả. Vì vậy, Đảng ủy xã đã đưa ra
phương án tăng cường cán bộ xã về đảm
nhiệm bí thư chi bộ tại các thôn để vực dậy
chất lượng hoạt động của chi bộ thôn. Từ
đó, việc gắn các nhiệm vụ cụ thể cho các
đảng viên được thực hiện, như mỗi đảng
viên chịu trách nhiệm vận động bà con
mua thẻ BHYT, vận động chống bỏ học, đi
đầu trong xây dựng mô hình kinh tế... Với
sự điều hành tốt của các chi bộ thôn, nên
nhiệm vụ chính trị tại từng thôn đều được
thực hiện tốt. Đó là một trong những yếu tố

quan trọng giúp Đa Nhim thực hiện thắng
lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
trong thời gian qua.
Hay tại xã Đa Sar, các mô hình chuyển
đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện bắt
đầu từ lực lượng đảng viên đã góp phần
giảm tư tưởng ỷ lại trong người dân. Chị
Liêng Trang K’Sáu, đảng viên người
DTTS tại xã Đa Sar nói: “Thông qua
sinh hoạt chi bộ, các đảng viên hiểu và
biết cách chuyển đổi một phần cơ cấu
cây trồng từ cà phê sang trồng rau. Hiệu
quả mang lại cao nên mình tiếp tục thay
đổi các giống rau phù hợp với thị trường
góp phần tăng nguồn thu. Nhiều bà con
trong thôn cũng thấy thế mà dần chuyển
đổi. Là đảng viên mình gương mẫu đi đầu
và có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ bà con
chuyển đổi”.
Ông Bùi Quốc Huân - Bí thư Đảng ủy
xã Đa Sar nói thêm: Trên địa bàn xã có
gần 1.031 ha là các tiểu khu sản xuất nông
nghiệp trong nhà lưới, nhà kính; trong đó
31 ha của bà con DTTS. Nhiều mô hình
trong số đó là của các đảng viên, đặc biệt
là đảng viên người DTTS tại chỗ. Bên cạnh
đó, trong xây dựng nông thôn mới ở Đa Sar,
đảng viên cũng là lực lượng đi đầu.
Và thực tế tại xã Lát, Đưng K’Nớ hay
tất cả các địa phương trên địa bàn huyện,
vai trò lãnh đạo của TCCS đảng và tính
tiên phong của đảng viên đều được chứng
minh rõ nét. Nhờ vậy mà địa bàn có gần
72% DTTS này tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống
còn 7,9%; trong đó hộ nghèo là người
DTTS còn 10,83%. Tuy nhiên, sự nỗ lực
về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của TCCS đảng và chất lượng đội
ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ là câu
chuyện của 10 năm, bởi còn rất nhiều hạn
chế đang tồn tại đòi hỏi lãnh đạo các cấp
trên địa bàn huyện Lạc Dương khắc phục
để tiếp tục phát triển. 
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Quyết tâm vượt khó
Từ bàn tay trắng
Anh K’Sỹ cho biết, năm 2013,
sau khi tốt nghiệp Trường Đại học
TDTT TP Hồ Chí Minh, do hoàn
cảnh gia đình khó khăn, không có
ai thân quen… và biết chắc nếu đi
xin việc cũng chẳng dễ dàng gì,
nên đành ở nhà phụ giúp gia đình
phát triển kinh tế. Anh xác định
rằng, việc không đến với mình thì
mình phải tự tạo công việc cho
bản thân, chứ không thể ngồi chờ.
Cho dù hôm nay mình có điểm
xuất phát thấp, làm những việc
qui mô nhỏ, nhưng nếu mình biết
quyết tâm, kiên trì, có nghị lực,
có đam mê, sáng tạo và luôn nỗ
lực học hỏi… thì nhất định mình
sẽ đạt được những mục đích, ý
tưởng và sẽ thành công với những
công việc qui mô lớn hơn.
Ra trường một thời gian, anh
quyết định lập gia đình với chị
Ka Hưng ở thị trấn Di Linh
là cô sinh viên mới tốt nghiệp
Trường Đại học Đà Lạt (chuyên
ngành hóa học). Sống chung (ở
rể) với gia đình vợ được khoảng
3 tháng, vợ chồng anh K’Sỹ xin
ra ở riêng rồi về hẳn sinh sống ở
xã Bảo Thuận cho gần gia đình,
họ hàng, nhưng cốt yếu là để
thuận lợi thực hiện được ý tưởng,
định hướng phát triển kinh tế của
mình. Được gia đình vợ chia cho
khoảng 2 sào cà phê (240 cây cà
phê), ba mẹ anh cho thêm 5 sào,
anh chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, nên cho năng suất 2 tấn/
năm. Mặc dù vườn cách xa khu
dân cư hơn 1,5 km, nhưng đôi vợ
chồng trẻ này không hề lo lắng,
ngần ngại bởi phải sống tách
biệt với bà con lối xóm, không
ánh điện và hơn nữa đường đi lại
còn lắm gian nan. Về nơi ở mới,
anh K’Sỹ đã tiến hành dựng căn
nhà, gọi là nhà nhưng thực tế nó
chỉ có diện tích bằng cái chòi
dưới 20 m2, lụp xụp; qui hoạch
diện tích hơn 2 sào, rào bằng lưới
B40, dựng chuồng trại, trồng cỏ
sả, cỏ voi nuôi đàn dê và đào ao
nuôi cá kết hợp với nuôi thêm từ
100 - 200 con gà, vịt.
Tuy học ngành thể dục thể
thao, nhưng qua trao đổi cách
thức khởi nghiệp của anh K’Sỹ,
chúng tôi nhận thấy anh là người
am hiểu khá rành mạch về kiến
thức, qui trình trồng trọt, chăn
nuôi, nhất là việc áp dụng khoa
học - kỹ thuật vào sản xuất.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng thanh niên K’Sỹ ở thôn Kròt Dờng, xã Bảo Thuận (Di Linh)
đã phải loay hoay, bươn chải để tạo dựng cuộc sống gia đình. Mặc dù hoàn cảnh gia đình hết
sức khó khăn, nhưng với ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên, anh K’Sỹ đã chọn mô hình chăn
nuôi nhỏ để tạo bước khởi nghiệp cho gia đình.

Anh K’Sỹ là một trong những gương điển hình trong đoàn viên, thanh niên huyện Di Linh. Ảnh: N.Brừm

Ngoài công việc gia đình, anh
K’Sỹ còn đi làm thuê, làm mướn
để có thêm nguồn thu nhập trang
trải đời sống sinh hoạt gia đình.
Anh K’Sỹ chia sẻ: “Ngoài số
tiền tích góp được, năm 2014, tôi
đã bán máy vi tính xách tay để có
đủ số tiền mua con giống gà, vịt
và 4 con dê cái sinh sản. Trong
2 năm đàn dê đẻ 3 lứa, mỗi lứa
đẻ 2 con. Đến năm 2017, đàn dê
phát triển lên 80 con và gia đình
tôi đã bán trên 60 con thu được
90 triệu đồng. Từ số tiền bán dê
cùng với tiền tích góp nguồn thu
từ cà phê, vợ chồng tôi đã dùng
vào việc mua sắm xe công nông,
mua thêm trên 7 sào đất để mở
rộng diện tích sản xuất”.
Anh K’Sỹ cho biết thêm, nhờ
tích góp nên đến nay gia đình
anh đã có trên 2 ha đất canh tác
cây cà phê, 2,2 sào lúa nước sản
xuất 2 vụ. Hiện anh đã thuê máy
múc đào đất, đào hố đã và đang
xuống giống 1.400 cây cà phê
giống cao sản TR4 (138) và sẽ
mua thêm cây muồng đen trồng
xung quanh làm cây che bóng
cho vườn cà phê. “Đây là khu
vực gần chân núi Brah Yàng,
đất sản xuất tập trung (khoảng
1,5 ha) và nằm cách xa khu dân

cư, có thể chủ động được nguồn
nước quanh năm, nên thích hợp
phát triển mô hình VAC. Khi mọi
thứ kiến thiết xong, tôi sẽ chuyển
về đây sinh sống và sẽ từng bước
áp dụng công nghệ tưới nước
nhỏ giọt của Israel trên cây cà
phê” - anh K’Sỹ tin tưởng.

Một trong những
đoàn viên tiêu biểu
Trong 8 nhân tố điển hình
gương người tốt việc tốt trong
đoàn viên, thanh niên huyện nhà
mà Huyện Đoàn Di Linh giới
thiệu thì có anh K’Sỹ. Với mô
hình nuôi dê, VAC qui mô nhỏ,
trong những năm gần đây và nhất
là năm 2017, gia đình anh K’Sỹ
có tổng thu nhập từ 130 - 150
triệu đồng/năm. Ngoài nhiệt tình,
hăng hái, say mê với mô hình
sản xuất, phát triển kinh tế gia
đình, anh luôn tham gia nhiệt
tình các hoạt động, phong trào do
địa phương tổ chức, đặc biệt là
phong trào thể dục - thể thao và
đã gặt hái được nhiều thành tích
cao, huy chương các loại; tuyên
truyền, vận động thanh niên địa
phương nâng cao ý thức học hỏi
những mô hình sản xuất hiệu
quả, mạnh dạn áp dụng khoa

học - kỹ thuật vào sản xuất, để
từng bước nâng cao năng suất
cây trồng, vật nuôi; bón phân
cân đối, hợp lý, hạn chế sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật nhằm góp
phần giữ gìn môi trường sống
trong lành, đảm bảo sức khỏe
cho người dân.
Anh Vũ Thành Công - Bí thư
Huyện Đoàn Di Linh nhận xét:
“K’Sỹ là một trong những đoàn
viên rất tích cực trong phong
trào hoạt động của đoàn; là
những tấm gương tiêu biểu trong
lĩnh vực tham gia phát triển kinh
tế, xây dựng nông thôn mới tại
địa phương. Tuy anh K’Sỹ là
người đồng bào dân tộc thiểu
số nhưng anh luôn có tinh thần
cầu tiến, nhiệt tình, ham tìm tòi,
học hỏi, ứng dụng khoa học - kỹ
thuật vào sản xuất. Phát huy vai
trò của thanh niên trong phong
trào phát triển kinh tế, xây dựng
nông thôn mới, những năm qua,
đoàn viên K’Sỹ đã chủ động tiếp
cận những mô hình sản xuất
hiệu quả để mạnh dạn áp dụng
phát triển kinh tế gia đình. Tuy
đây chỉ mới là mô hình sản xuất
qui mô nhỏ, nhưng bước đầu đã
mang lại hiệu quả tích cực”.
NDONG BRỪM

Giúp nông dân địa phương có cây giống tốt
Đã 4 năm nay, từ vườn ươm
cây giống của gia đình mình, ông
Triệu Phúc Nguyên, ở thôn Păng
Dung, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam
Rông đã cung cấp mỗi năm trên
100.000 cây giống cà phê và mắc
ca ghép đảm bảo chất lượng để
các hộ dân ở địa phương sản xuất.
Một điều mà các hộ dân khi
mua giống khá yên tâm, bởi chất
lượng cây giống được chủ vườn
ươm cam kết đảm bảo suốt 4 năm
qua. Ông Triệu Phúc Nguyên, chủ
vườn ươm cây giống thôn Păng
Dung cho biết: Cả cây giống

cà phê và mắc ca được chọn từ
những cây đạt tiêu chuẩn mới và
hướng dẫn kỹ thuật trồng ngay từ
khi xuống giống cho bà con.
Cũng vì vậy, bình quân mỗi
năm, gia đình ông Nguyên đã cung
cấp ra thị trường trên 100.000 cây
giống cà phê và trên 20.000 cây
giống mắc ca ghép với giá bán
bình quân 4.000 đ/cây giống cà
phê và 5.000 đ/cây giống mắc ca,
giúp gia đình ông thu nhập mỗi
năm trên 600 triệu đồng.
Để có nguồn thu nhập lớn như
trên, gia đình ông Nguyên đã

mua hạt giống ở nơi có uy tín
và không ngừng chú trọng nâng
cao chất lượng cây giống ngay từ
khâu ươm giống cây. Trong quá
trình chăm sóc cây giống cà phê
và mắc ca, gia đình ông Nguyên
đã sử dụng lượng phân bón hợp
lý, thường xuyên phòng ngừa, xử
lý các bệnh gây hại để cây giống
phát triển tốt.
Với việc đảm bảo các yếu tố
kỹ thuật trong quá trình ươm cây
giống cà phê cũng như ghép cây
giống mắc ca, nên nhiều hộ dân
ở xã Đạ K’Nàng đã tin tưởng

mua cây giống của gia đình ông
Nguyên về trồng.
Ông Nguyễn Văn Quân - Phó
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông
cho biết thêm: Trong thời gian
qua, gia đình ông Nguyên đã cung
cấp các loại cây giống cà phê và
mắc ca cho bà con ở địa phương
và khi trồng cây phát triển tốt, góp
phần giúp nông dân ở địa phương
có thể tăng năng suất, chất lượng
cây cà phê cũng như mắc ca và
nâng cao thu nhập cho gia đình.
ĐAM TRỌNG
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Công bố Quy hoạch chế biến
rượu, nước trái cây đặc trưng
tỉnh Lâm Đồng
Ngày 14//6, Sở Công thương đã tổ
chức Hội nghị Công bố Quy hoạch chế
biến rượu, nước trái cây đặc trưng tỉnh
Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn
đến năm 2030.
Với mục tiêu chung là phát triển
ngành công nghiệp chế biến của tỉnh,
trong đó tập trung phát triển ngành
công nghiệp chế biến nông sản, thực
phẩm, quy hoạch để định hướng phát
triển sản xuất, chế biến rượu, nước trái
cây đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng phù
hợp với định hướng, phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh, đóng góp cho sự
phát triển của địa phương. Đồng thời,
quy hoạch để quản lý và kiểm soát
các hoạt động sản xuất rượu, nước trái
cây, đảm bảo an toàn chất lượng thực
phẩm cũng như kêu gọi các nhà đầu tư
vào lĩnh vực này. Đối tượng xây dựng
quy hoạch được xác định là rượu, gồm
3 dòng rượu mạnh, rượu trắng công
nghiệp, rượu vang…; nước trái cây
gồm các loại nước giải khát có nguồn
gốc từ trái cây như dâu tằm, dây tây,
chanh dây, phúc bồn tử…
Tính đến năm 2015, giá trị sản xuất
theo giá hiện hành của ngành công
nghiệp đồ uống đạt mức trên 507 tỷ
đồng, đóng góp khoảng 2,74% giá
trị sản xuất toàn ngành, chiếm 3,61%
trong tổng giá trị sản xuất ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo. Với tỷ trọng
sản xuất như hiện tại và tăng theo mỗi
giai đoạn, quy hoạch cũng đưa ra mục
tiêu đến năm 2020 sản lượng rượu
vang, rượu chát đạt 12 triệu lít mỗi
năm, các loại nước trái cây đặc trưng
đạt 5 triệu lít mỗi năm.
Qua đó, Sở Công thương cũng đề
nghị các đơn vị, các ngành có liên
quan cùng hỗ trợ, kết hợp để phát triển
ngành sản xuất rượu, các loại nước trái
cây đặc trưng theo đúng quy hoạch
phát triển mà tỉnh đã đề ra, góp phần
phát triển ngành công nghiệp và kinh
tế địa phương.
DIỄM THƯƠNG

Di Linh bổ sung 30 công trình
nông thôn mới
Triển khai Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn năm 2018 - 2020, huyện Di Linh
vừa điều chỉnh bổ sung danh mục 30
công trình đầu tư trên địa bàn, tổng
nguồn vốn hơn 99 tỷ đồng.
Trong đó, ngân sách Trung ương hơn
13 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lâm Đồng
hơn 6 tỷ đồng; còn lại gần 80 tỷ đồng
các nguồn vốn lồng ghép ngân sách
huyện, nhân dân đóng góp cùng các
nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Có tất cả 18 xã thuộc huyện Di Linh
được đầu tư 30 công trình nông thôn
mới nói trên. Những xã đầu tư từ 2 - 3
công trình như: Xây dựng hệ thống cấp
nước sinh hoạt; sửa chữa tuyến đường
nội thị; nâng cấp đường vào khu sản
xuất thôn 1, 5, 6 (xã Hòa Ninh); nạo
vét nâng cấp hồ Thanh Bạch; nâng cấp
đường giao thông nội đồng (xã Đinh
Lạc). Các xã đầu tư 1 công trình là:
Sửa chữa, nâng cấp đường vào khu
sản xuất thôn Đăng Gia, Bó Cao, Lang
Bang (xã Sơn Điền), đường giao thông
Thôn 11 đi khu sản xuất lớn đến hồ
thủy lợi (xã Hòa Bắc)…
VĂN VIỆT
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Nâng cấp diện mạo đô thị ở Đức Trọng
Thêm các công viên
cây xanh
Tại thị trấn Liên Nghĩa, trong 3
năm gần đây, Đức Trọng đã đầu tư
trên 8,8 tỷ đồng từ nguồn vốn kiến
thiết đô thị hằng năm để làm cống
thoát nước cho khu Chợ đầu mối và
cho nhiều tuyến đường như đường
Hà Huy Tập, đường Phan Đình
Phùng..., nạo vét hệ thống thoát
nước khu vực Chợ Liên Nghĩa. Tính
tổng cộng huyện đã đầu tư xây mới
khoảng 1,8 km mương có lắp đan bê
tông và các cống hộp; nạo vét trên
13,5 km mương cống.
Trong năm 2018 này, Đức Trọng
cho biết sẽ tiếp tục đầu tư xây
dựng mới hệ thống thoát nước gồm
mương bê tông và các cống hộp cho
các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng,
Nguyễn Văn Linh, Trường Chinh...
với tổng chiều dài trên 4,8 km, tổng
mức đầu tư 11 tỷ đồng, vốn từ nguồn
kiến thiết đô thị.
Cùng đó, cũng từ nguồn vốn kiến
thiết đô thị huyện phân bổ cho thị
trấn Liên Nghĩa, từ năm 2016 đến
nay, thị trấn này đã xây dựng một
số công trình thoát nước nội thị
nằm dọc theo các tuyến đường như
đường Xuân Thủy - Tô Vĩnh Diện,
đường Trần Quốc Toản, đường
Đoàn Thị Điểm, đường Trần Nhân
Tông, đường Phạm Ngũ Lão...
Với hệ thống công viên công
cộng, trong năm 2017 vừa qua,
Đức Trọng đã đầu tư 2,74 tỷ đồng
để xây dựng Công viên 2/4 - một
công viên công cộng tại khu vực lô
Thanh Thanh - thị trấn Liên Nghĩa.
Tại đây, trên diện tích 2,2 ha, các
ngành chức năng huyện đã xây dựng

hệ thống đường bê tông nội bộ, trồng
180 cây xanh và trồng trên 14.300 m2
cỏ, có giếng khoan để tưới cây xanh,
làm mới vỉa hè và lát gạch. Toàn bộ
công trình này đã được đưa vào sử
dụng trong năm 2017.
Hiện Đức Trọng đang lên kế
hoạch để phát triển thêm 2 công viên
trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, đó
là việc đưa Công viên Kim Đồng
thành công viên mở và xây dựng
Công viên Lê Quý Đôn thành điểm
tập thể dục thể thao (TDTD).
Cụ thể, tại Công viên Kim Đồng
với tổng diện tích 132 ha hiện nay,
huyện sẽ đầu tư trên 10,2 tỷ đồng để
xây dựng thành một công viên mở cho
mọi người dân đến sinh hoạt qua việc
trồng thêm cây xanh, thảm cỏ, xây
dựng đường nội bộ, sân tập thể dục,
bãi đậu xe, nhà nghỉ chân, nhà quản
lý điều hành, nhà vệ sinh, lắp thêm
các thiết bị cho người dân tập thể dục
ngoài trời, lắp hệ thống chiếu sáng
ban đêm... Công trình này hiện đang
được Trung tâm Quản lý - Khai thác
công trình công cộng hoàn thiện hồ sơ
và sẽ triển khai ngay trong năm nay.
Còn Công viên Lê Quý Đôn nằm
trên đường Lê Quý Đôn rộng 0,85
ha, theo kế hoạch huyện sẽ đầu tư
6,5 tỷ đồng để biến địa điểm này
thành một công viên với nhiều cây
xanh và thảm cỏ, có đài phun nước,
có sân tập dưỡng sinh, có sân chơi
thể thao cho mọi lứa tuổi, nhất là sân
chơi cho thiếu nhi, là điểm sinh hoạt
TDTT cho cộng đồng dân cư nơi đây.
Hiện các thủ tục đã được hoàn thiện
và huyện cho biết sẽ sớm khởi công
công viên này trong thời gian đến.

Những năm qua, các cấp Hội Khuyến học (HKH) trên toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa về
khuyến học, khuyến tài trong sự nghiệp “trồng người”, góp sức “nâng bước” học sinh có hoàn cảnh
khó khăn đến trường.

học hàng năm - phong trào thi đua
trở thành truyền thống của HKH,
các cấp Hội đã phối hợp cùng
ngành Giáo dục trong công tác huy
động học sinh ra lớp. Trước thềm
năm học mới, KHK phối hợp với
ngành Giáo dục với nội dung về
tình hình chuẩn bị tựu trường và
khai giảng năm học, triển khai tuần
lễ học tập suốt đời...
Ngoài ra, HKH các cấp đã triển
khai một số hoạt động hỗ trợ giáo
dục trong nhà trường như: phối hợp
với các ban, ngành chức năng hướng
dẫn học sinh phòng chống các tệ nạn
xã hội, thực hiện an toàn giao thông
học đường; phối hợp với các đoàn
thể tổ chức các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp
với lứa tuổi, đem lại nhiều sân chơi
bổ ích cho học sinh.
“Thời gian tới, HKH các cấp sẽ
tăng cường hoạt động xã hội hóa
trong công tác khuyến học, khuyến
tài, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn theo
mô hình tặng học bổng 1 - 1 (một
gia đình, cá nhân, doanh nghiệp giúp
một học sinh, sinh viên vượt khó
vươn lên trong học tập); vận động
phong trào nuôi heo đất khuyến
học trong nhân dân...”, Chủ tịch
HKH tỉnh Nguyễn Xuân Ngọc cho
biết thêm.

Nhiều công trình đang được
Đức Trọng đầu tư nhằm cải
thiện bộ mặt đô thị trên địa
bàn huyện như nâng cấp hệ
thống chiếu sáng công cộng,
trồng thêm cây xanh trên các
tuyến đường, xây dựng mới
hệ thống cấp thoát nước, xây
thêm công viên...
Chiếu sáng dọc trục
Quốc lộ 20
Một trong những công trình trọng
điểm mà Đức Trọng đang nỗ lực
đẩy nhanh tiến độ thi công trên địa
bàn hiện nay chính là việc xây dựng
hệ thống chiếu sáng, làm vỉa hè và
trồng cây xanh dọc theo Quốc lộ 20
qua thị trấn Liên Nghĩa và địa phận
các xã như Hiệp Thạnh, Hiệp An,
Phú Hội, Ninh Gia.
Với đoạn Quốc lộ 20 chạy qua thị
trấn Liên Nghĩa dài 5,5 km, Trung
tâm Quản lý và Khai thác Công
trình Công cộng Đức Trọng đã lắp
đặt mới 282 trụ đèn chiếu sáng; 77
bộ đèn hoa trang trí sử dụng công
nghệ đèn LED, trồng dọc 2 bên
đường 1.535 cây xanh với khoảng
cách giữa các cây từ 8 - 10 m cùng
thi công tổng cộng trên 13 km vỉa hè
hai bên đường, mỗi bên rộng từ 2,3
- 4 m, hè được lát bằng gạch. Công
trình này hiện đã được nghiệm thu
và đưa vào sử dụng với tổng mức
đầu tư trên 39 tỷ đồng.
Đoạn Quốc lộ 20 chạy qua xã
Hiệp Thạnh (tính từ cầu Bồng Lai
đến chùa Bà Cha) có tổng chiều dài
5,3 km cũng được huyện khởi công

Thi công lát vỉa hè đoạn Quốc lộ 20 chạy qua xã Hiệp Thạnh. Ảnh: Võ Lan

từ tháng 6/2017 với tổng kinh phí
đầu tư 38 tỷ đồng. Đoạn đường này
sắp đến sẽ được thắp sáng dọc tuyến
với 256 bộ đèn đường, 85 bộ đèn
hoa trang trí, trồng cây xanh và làm
vỉa hè dọc theo 2 bên đường với bề
rộng 4 m. Đến thời điểm này, huyện
đã lắp được 218 trụ đèn và lát hơn 3
km vỉa hè, phần đường còn lại đang
tiếp tục được thi công.
Với đoạn Quốc lộ 20 qua xã Phú
Hội (từ hồ Nam Sơn đến ngã ba xóm
Trung, ngã ba Tân Hội thuộc xã Phú
Hội) có tổng chiều dài 5,5 km, tổng
mức đầu tư 25 tỷ đồng. Trên đoạn
đường này huyện sẽ lắp mới 276 bộ
đèn đường LED chiếu sáng và 68
bộ đèn hoa trang trí, xây mới 810 m
vỉa hè 2 bên đường với chiều rộng
4 m, đồng thời trồng cây xanh với
khoảng cách 10 m/cây. Trong năm
nay, huyện đã bố trí 4 tỷ đồng vốn
cho đoạn đường này và sẽ sớm khởi
công trong năm nay.
Với 2 đoạn đường còn lại trên
Quốc lộ 20 gồm đoạn qua địa bàn

xã Ninh Gia có tổng chiều dài 8,6
km và đoạn qua xã Hiệp An dài 9
km, huyện Đức Trọng cũng đã lên
kế hoạch để đầu tư đèn đường cùng
làm mới vỉa hè, trồng cây xanh ven
đường trong thời gian đến.
Cụ thể, với đoạn 8,6 km qua xã
Ninh Gia, huyện sẽ đầu tư dự kiến
khoảng 45 tỷ đồng từ nguồn ngân
sách tỉnh để lắp đặt 430 trụ đèn chiếu
sáng; 100 bộ đèn hoa trang trí; xây
dựng vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 4
m; trồng cây xanh với khoảng cách
10 m/cây. Còn đoạn qua xã Hiệp An
cũng lắp đặt 450 trụ điện chiếu sáng,
70 bộ đèn hoa trang trí 2 bên, làm
mới vỉa hè rộng 4 m cả 2 bên, trồng
cây xanh 2 bên đường; kinh phí dự
kiến 47 tỷ đồng.
Riêng hệ thống thoát nước dọc
theo các tuyến đường này (gồm các
đoạn qua các xã Hiệp Thạnh, Ninh
Gia, Phú Hội và Hiệp An) đều đã
được đầu tư xây dựng trong dự án
nâng cấp đường Quốc lộ 20 trong
giai đoạn 2016 - 2018.

VIẾT TRỌNG

“Nâng bước” đến trường
Chung tay
làm khuyến học
Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi
dịp hè về, Ban Khuyến học Giáo
xứ Thánh Mẫu lại tổ chức trao học
bổng cho học sinh đạt thành tích
cao trong học tập và học sinh nghèo
vượt khó. Gần 10 năm đồng hành
cùng công tác khuyến học, khuyến
tài, Ban Khuyến học Giáo xứ Thánh
Mẫu đã “nâng bước” nhiều học sinh
đến trường. Hơn 5 năm qua, 3 chị
em Nguyễn Diệu Thanh Huyền nhờ
những suất học bổng hỗ trợ của Giáo
xứ đã yên tâm tới trường. “Gia đình
con rất khó khăn, cả 3 chị em đi học
đều được nhận học bổng của Giáo
xứ. Chúng con có tiền mua sách vở,
áo quần, cha mẹ cũng bớt lo lắng
hơn trong việc trang trải học hành”,
Huyền chia sẻ.
Với vai trò “đầu tàu” trong việc
vận động toàn xã hội quan tâm đến
sự nghiệp “trồng người”, HKH tỉnh
đã thu hút được nhiều tổ chức, cá
nhân tham gia công tác khuyến học,
khuyến tài. Nhiều năm liền, Công ty
TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm
Đồng, Công ty TNHH kỹ thuật Viễn
Đông, Công ty TNHH phát triển
Phú Mỹ Hưng tại thành phố Hồ Chí
Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Việt Nam chi
nhánh Lâm Đồng… đã đồng hành
cùng HKH tỉnh trao nhiều học bổng

có giá trị cho học sinh nghèo hiếu
học. Đặc biệt, HKH tỉnh đã phối hợp
với Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục đặc
biệt Lâm Đồng do Hàn Quốc tài trợ,
cùng Tập đoàn CJ của Hàn Quốc mỗi
năm trao hàng trăm suất học bổng có
giá trị cho học sinh, sinh viên nghèo
vượt khó trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, HKH cấp huyện
đã vận động các nhà tài trợ, doanh
nghiệp tặng các suất học bổng cho
học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu
học thành phố Đà Lạt hơn 14 năm
qua, Quỹ học bổng Ánh Dương đã
trao tặng hàng ngàn suất học bổng
trị giá hàng tỷ đồng. Bên cạnh các
nhà tài trợ, doanh nghiệp thì các tổ
chức, đoàn thể ở các địa phương
cũng chung tay thực hiện khuyến
học, khuyến tài. Hội Phụ nữ huyện
Di Linh và huyện Đạ Huoai thành lập
Quỹ học bổng Lê Thị Pha; Công an
huyện Đạ Tẻh dành tặng hàng trăm
chiếc đèn bàn cho học sinh dân tộc
thiểu số trong chương trình “Đèn bàn
thắp sáng mơ ước”; Hội Chữ thập đỏ,
Đoàn Thanh niên các huyện, thành
phố có nhiều hoạt động trong công
tác khuyến học, khuyến tài...

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn CJ Hàn Quốc trao tặng xe đạp
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: V.H

Chia sẻ về công tác vận động và
cấp phát quỹ khuyến học, khuyến
tài, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân
Ngọc - Chủ tịch HKH tỉnh cho
rằng, việc tặng học bổng cho học
sinh nghèo vượt khó là nhiệm vụ
khuyến học, khuyến tài trong nhà
trường nhằm hạn chế tối đa học sinh
bỏ học. Qua đó, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục của địa phương.

Hỗ trợ nhà trường
thi đua “Hai tốt”
Bên cạnh các hoạt động khuyến

học, khuyến tài, HKH tỉnh luôn
đồng hành cùng ngành Giáo dục
trong việc hỗ trợ các phong trào
thi đua. Hàng năm, HKH phối hợp
với ngành Giáo dục tổ chức khen
thưởng cho học sinh giỏi các cấp; tài
trợ cho các hội thi của ngành; tặng
quà cho giáo viên có nhiều thành
tích trong công tác giảng dạy... Các
cấp Hội đã hỗ trợ nhà trường tôn tạo
cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hỗ trợ
cơ sở vật chất để các trường đăng ký
trường đạt chuẩn quốc gia...
Đặc biệt, trong tháng 9 khuyến
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Nữ tu giàu lòng nhân ái

N

ói đến cơ duyên của mình
khi đến với nghề “trồng
người”, soeur Trần Thị
Dung chia sẻ: Học hết
lớp 12, soeur đăng ký học ngành
y, sau khi tốt nghiệp, soeur đi tu tại
một nhà dòng ở TP Hồ Chí Minh. Số
phận không như mong muốn, trong
quá trình đi tu, soeur mắc căn bệnh
ung thư quái ác và đã từng bị liệt nửa
người. Là người phụ nữ giàu nghị
lực, luôn sẵn sàng đối diện với mọi
thách thức của cuộc đời, soeur vừa
cố gắng chữa bệnh và vừa tiếp tục đi
học ngành Người khuyết tật (công tác
xã hội). Khi chứng kiến những mảnh
đời bất hạnh, soeur xin dạy chữ nổi
dành cho người khuyết tật và ngày
càng gắn bó, tận tâm với họ. Không
ngừng vươn lên, soeur tiếp tục học
đại học ngành Mầm non, tốt nghiệp
và đến với ngành giáo dục mầm non.
Sau một thời gian làm việc tại TP
Hồ Chí Minh, để thuận lợi cho việc
chữa và dưỡng bệnh, soeur Trần
Thị Dung đã chọn Đà Lạt làm nơi
công tác. Về Trường Mầm non Hiển
Linh, cùng với sự vận dụng, đổi mới
phương thức lãnh đạo “dám nghĩ,
dám làm”, soeur luôn xác định yếu
tố để làm nên thành công chính là
sự nhiệt huyết, lòng đam mê của
từng cán bộ, giáo viên cùng việc
chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ
thuật của nhà trường. Đồng thời,
soeur luôn tranh thủ sự hướng dẫn
về chuyên môn của lãnh đạo Phòng
Giáo dục Đà Lạt, Phòng Mầm non
- Sở Giáo dục Lâm Đồng. Qua hơn
30 năm gắn bó với nghề, soeur Trần

Yêu trẻ và mong muốn tuổi thơ của trẻ được trọn vẹn, vì thế soeur Trần Thị Dung - Hiệu trưởng
Trường Mầm non Hiển Linh, Đà Lạt đang từng ngày tạo dựng môi trường giáo dục an toàn và đem
lại nhiều niềm vui cho trẻ.
Thị Dung đã tích lũy được nhiều
kinh nghiệm quý giá, bởi soeur luôn
trăn trở “Trẻ em là những trang giấy
trắng, là những nhành cây non, do
đó, điều quan trọng nhất là phải biết
uốn nhành cây non ấy làm sao để
giúp các em trở thành người có ích
cho xã hội, cho đất nước”.
Nhà trường hàng năm đều hưởng
ứng phong trào Xanh - sạch - đẹp
của thành phố Đà Lạt phát động, tạo
một môi trường học tập, sinh hoạt
và vui chơi an toàn, thú vị, hấp dẫn
đối với mỗi trẻ thơ, giúp các cháu
càng thêm yêu quý trường, lớp, ham
đi học và còn giúp trẻ có dấu ấn tốt
đẹp với ngôi trường trẻ đang học...
Soeur Dung cho rằng con người
Đà Lạt thân thiện, mảnh đất Đà Lạt
hiền hòa, đã giúp soeur có thêm tình
yêu thương với trẻ, và soeur đã nhận
được sự quan tâm của địa phương,
ngành chức năng để hoàn thành sứ
mệnh của mình. Bên cạnh đó, suốt 5
năm qua, soeur Dung còn nhận thêm
các em trẻ khuyết tật, thiểu năng, tự
kỷ, khó khăn về ngôn ngữ, chậm nói
để chăm sóc, giáo dục giúp các em
hòa nhập cộng đồng. Bình quân, mỗi
năm có từ 35 - 40 em có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn từ các nơi đến được
nhận chăm sóc, giáo dục. Theo đó,
trường cũng đã đào tạo một số giáo
viên chuyên biệt để dạy các em.
Song song với các lĩnh vực giáo

Niềm vui của soeur Dung chính là khi các học trò của mình luôn vui khi đến trường.
Ảnh: N.T

dục trí tuệ và đạo đức, nhà trường
và nhà dòng chú ý đến việc hình
thành và rèn luyện cho trẻ những
kỹ năng sống cần thiết nhất. Đó là
những cử chỉ dù nhỏ như bé biết bỏ
rác đúng nơi qui định, không hái hoa
bẻ cành; bé cùng cô chăm sóc cây
xanh, tưới nước cho cây, nhặt lá, rác
trong sân trường. Trường đã đầu tư,
trang trí hoa và cây xanh tại phòng
làm việc, tại lớp học với các loại dây
leo phong phú. Trong các phòng làm
việc, ngoài hành lang, phòng học
được sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch
sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
Trường Mầm non tư thục Hiển

Linh do các nữ tu Dòng Phan Sinh
Thừa Sai Đức Mẹ thành lập với với
diện tích hơn 3.780 m2, có 12 lớp
học với tổng số hàng năm từ 400
đến 500 trẻ, được chia thành 4 khối
gồm nhóm 24 -36 tháng, khối 3 tuổi,
khối 4 tuổi và khối 5 tuổi. Hiện tại,
trường có 45 cán bộ, giáo viên, trong
đó có 11 nữ tu (Quý soeur).
Năm học 2017 - 2018, Trường
Mầm non Hiển Linh tiếp tục thực
hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW,
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Chàng trai sáo trúc
Yêu thích và đam mê tiếng
sáo từ nhỏ, ngoài những ngày
tháng học tập và hoạt động
tích cực, chàng sinh viên trẻ
Nguyễn Lê Hoàng Nhân (sinh
viên năm 2 Khoa Luật học,
Trường Đại học Đà Lạt) đang
nuôi dưỡng ý tưởng khởi
nghiệp từ sáo trúc và xây dựng
thương hiệu mang tên của
chính mình.
Mê thổi sáo
Nhân kể cái duyên đưa mình đến
với tiếng sáo, cây sáo bắt đầu cách
đây đã gần chục năm. Những ngày
đầu, chàng trai hơn 10 tuổi loay hoay
với cây sáo được mẹ mua về từ chợ.
Nhân đã phần nào nản lòng khi suốt
một thời gian dài, em gần như thất
bại hoàn toàn khi tập thổi sáo. Thế
rồi mạnh dạn hơn, Nhân được mua
cho cây sáo khác từ một thương hiệu
sáo trúc uy tín ở Hà Nội, niềm đam
mê như được đánh thức và vẫn gắn
bó với cậu cho đến bây giờ.
“Tự học thổi sáo rất khó, nhất là
những ngày đầu em không biết phải
cầm cây sáo thế nào, để tay trên các
lỗ ra sao, điều chỉnh hơi sao cho
đều... Điều cần thiết nhất và khó
nhất là phải kiên trì thì mới có thể tự

Hoàng Nhân hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên mới của CLB sáo trúc. Ảnh: H.T

học thành công được”, Nhân tâm sự.
Khi đã thổi sáo thành thục hơn,
Nhân bắt đầu tìm hiểu và tham
gia nhiều các nhóm, CLB sáo trên
mạng xã hội. Nhân cũng biết rằng
với thị trường sáo ở khu vực phía
Nam, không có nhiều thương hiệu
sáo thực sự uy tín. Thế là vào những
ngày rảnh rỗi sau giờ học, cậu sinh
viên năm I Nguyễn Lê Hoàng Nhân
bắt tay vào tập làm sáo.

Thành người làm sáo
Để có được những thanh nứa
tốt nhất, chàng trai trẻ đích thân
tìm kiếm từ các khu rừng ở Đức
Trọng, Lâm Hà... và vận chuyển về

nhà mình ở Cát Tiên. Tại đây, nứa
được phơi, uốn thẳng, ra khúc...
Nhân cho biết, đến bây giờ, ngoài
công đoạn dùng máy khoan để tạo
lỗ ban đầu thì các công đoạn khác
đều được cậu tiến hành làm thủ
công. Đặc biệt là công đoạn khoét
lỗ bằng dao, vì cậu cho rằng: Theo
em tìm hiểu thì ngoài yếu tố quyết
định là chất lượng của nguyên liệu
ống nứa thì không có bất cứ một
chuẩn mực nào cho các cây sáo.
Điều quan trọng nhất vẫn là tiếng
sáo khi thổi lên phải hay, có hồn.
Điều này tùy thuộc vào cảm nhận
của chính người thổi nên em cứ vừa
làm vừa thổi thử để kiểm tra đến lúc

cảm thấy hài lòng mới thôi.
Hiện nay, mỗi ngày Nhân bán
ra thị trường khoảng 8 cây sáo với
giá rất “sinh viên”, chỉ từ 150.000
đồng. Dẫu đã làm và bán sáo hơn 1
năm nhưng Nhân vẫn cho rằng mình
chưa thể tận dụng hết tinh hoa của
cây nứa vì chưa được truyền học
một cách bài bản. Ngoài bán online
thông qua các nhóm trên mạng xã
hội thì Nhân còn cung cấp cho 1 cửa
hàng nhạc cụ tại Đà Lạt. Cô Hồ Thị
Bê, chủ cửa hàng cho biết dù mới
nhập hàng sáo trúc của Nhân nhưng
cũng đã nhận được phản hồi tích cực
rằng tiếng sáo khá hay và chuẩn.
Ngoài việc kinh doanh sáo trúc
do chính tay mình làm ra, Hoàng
Nhân còn đứng ra tập hợp những
bạn trẻ có chung niềm đam mê với
tiếng sáo và thành lập CLB Sáo trúc
tại trường. CLB sinh hoạt đều đặn
2 buổi/tuần. Dù chỉ mới thành lập
gần 3 tháng nhưng đã có khoảng
25 bạn sinh viên đăng ký tham gia.
Đây cũng là một trong những tâm
huyết của Hoàng Nhân,
Không chỉ vậy, với những gì bản
thân đã tích góp được trong thời
gian qua, Nhân cũng mong muốn
xây dựng một thương hiệu sáo trúc
mang tên của chính mình và cây sáo
được làm từ chính sản phẩm của núi
rừng Tây Nguyên.
HỒNG THẮM

Để làm tốt nhiệm vụ trên, nhà trường
đã xác định đây là một việc làm hết
sức quan trọng, góp phần nâng cao
ý thức, trách nhiệm và tình cảm của
đội ngũ giáo viên trong công tác
chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời,
chú trọng đến việc xây dựng gương
điển hình tiên tiến của nhà trường
về học tập tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực
thi đua, phấn đấu cho đội ngũ giáo
viên tích cực hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao, xứng đáng với vai trò,
trọng trách là người mẹ hiền thứ 2
của trẻ, tạo lòng tin nơi phụ huynh
và nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện cho trẻ, góp phần củng cố, giữ
vững danh hiệu trường mầm non đạt
chuẩn quốc gia.

“Tâm bình thì thế giới mới
bình”, phải biết kiềm chế
cảm xúc của mình trước
trẻ, nâng niu, gần gũi thì
trẻ sẽ quý mến, yêu thương
mình. Đó là quan điểm
xuyên suốt quá trình công
tác của soeur Dung đã
được lan tỏa trong cuộc
sống hàng ngày, trong môi
trường giáo dục mầm non.
Khi mà đâu đó vẫn còn tình trạng
bạo hành trẻ em đau lòng thì một
tấm lòng như soeur Trần Thị Dung
rất đáng trân trọng, tôn vinh.
NGUYỆT THU

Thí sinh Nguyễn Thị Mai
đoạt giải nhất Hội thi
Bí thư Chi bộ giỏi
TP Bảo Lộc
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi,
sáng 15/6, BanTổ chức Hội thi
Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018
đã bế mạc và trao giải cho
những thí sinh xuất sắc tham
gia hội thi.
Thí sinh Nguyễn Thị Mai
(Chi bộ Tổ dân phố 17, Đảng
bộ phường Lộc Sơn) đã đạt
37 điểm, xuất sắc vượt qua 36
thí sinh khác để đoạt giải nhất
hội thi.
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn
tặng giấy khen cho các thí sinh
đạt điểm cao, gồm: 3 giải Nhì, 5
giải ba và 15 giải khuyến khích
cho các thí sinh tham gia dự thi.
Theo đánh giá của Ban Tổ
chức, hội thi là đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của
các bí thư, phó bí thư và chi ủy
viên các chi bộ trên địa bàn TP
Bảo Lộc. Kết quả hội thi cho
thấy, đây là một cuộc sát hạch
toàn diện về công tác tổ chức
xây dựng Đảng nhằm đánh giá
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
đội ngũ bí thư, phó bí thư và
chi ủy viên các chi bộ cơ sở.
KHÁNH PHÚC
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Nhiều chính sách mới cho
khu công nghiệp, khu kinh tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
82/2018 quy định về quản lý khu công
nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, nghị
định quy định chính sách đối với khu
công nghiệp, khu kinh tế.
Theo đó, Nghị định nêu rõ: Khu công
nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được
hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với
địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo pháp
luật về đầu tư. Khu công nghiệp được
thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu
đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc danh
mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu
tư; Đối với khu kinh tế là địa bàn ưu đãi
đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp
dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.
Đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp
dụng ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư
trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực
hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.
D.THƯƠNG

Qua thanh tra phát hiện gần
120 triệu đồng sai phạm
Gần 120 triệu đồng đã được phát
hiện qua 7 cuộc thanh tra đối với các
cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
Đam Rông trong 6 tháng đầu năm
2018. Những vi phạm chủ yếu phát
hiện qua thanh tra như: hỗ trợ, tạo
việc làm sai quy định, cho thuê đất,
mặt nước, thu tiền nhưng không nộp
vào ngân sách nhà nước. Qua đó, kiến
nghị xử lý trách nhiệm, quyết định thu
hồi tiền sai phạm gần 117 triệu đồng.
Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm rút
kinh nghiệm 5 tập thể, làm rõ trách
nhiệm đối với 1 tập thể và xử lý kỷ
luật 3 cá nhân liên quan.

ĐAM TRỌNG

30 tháng tù cho kẻ mua ma túy
về chia nhỏ bán kiếm lời
Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương
vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự
đối với Lê Đức Oanh (39 tuổi, trú tại:
Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên) về
tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ
ngày 21/11/ 2017, Lê Đức Oanh đến
một tiệm Internet ở tổ dân phố Nghĩa
Lập 2, thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương)
chơi game thì gặp Nguyễn Đức Duy (18
tuổi, trú tại Thạnh Mỹ, Đơn Dương).
Tại đây, Duy hỏi mua ma túy của
Oanh để sử dụng. Do hết ma túy và
không có tiền mua, nên Duy đưa cho
Oanh 900 ngàn đồng để mua ma túy.
Sau khi có tiền, Oanh đi Đức Trọng gặp
một thanh niên (chưa rõ lai lịch) mua 1
gói ma túy đá với giá 700 ngàn đồng,
mang số ma túy vừa mua được về nhà
Oanh chia thành 3 gói nhỏ và cất giữ
trong người. Sau đó, mang bán cho Duy
1 gói, còn 2 gói cất giữ để tiếp tục tiêu
thụ nhằm kiếm lời thì bị Công an huyện
Đơn Dương bắt quả tang, thu giữ toàn
bộ 3 gói ma túy trên.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo
30 tháng tù giam về tội “Mua bán trái
TIẾN DÂN
phép chất ma túy”.

ĐỊA CHỈ CẦN GIÚP ĐỠ

Một gia đình rất cần sự giúp đỡ
Là trụ cột của gia đình 4 người, nhưng
trong lúc mượn xe máy cày của bạn đi
chở cà phê thuê thì không may anh Sơn
gặp tai nạn phải nằm liệt giường gần
nửa năm nay khiến cho gia đình lâm
vào cảnh khánh kiệt rất cần sự giúp đỡ.
húng tôi đến thăm anh Vũ Hồng
Sơn (34 tuổi, ngụ tại Thôn 13, xã
Lộc Thành, huyện Bảo Lâm), khi
anh vừa được người nhà đưa đi
tái khám từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí
Minh) về nhà điều trị. Trong căn phòng trọ
chật hẹp chưa đầy 20 mét vuông, anh Sơn
nằm bất động trên chiếc giường xếp cũ kỹ,
hiện sức khỏe yếu ớt. Bên cạnh là 2 đứa
con gái nhỏ (đứa lớn 2 tuổi rưỡi và đứa nhỏ
mới tròn 1 tuổi) liên tục khóc đòi cha, gọi
mẹ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Còn chị Lê Thị Trang (vợ anh Sơn) đang
ngồi bên cạnh chiếc máy khâu sửa lại những
chiếc quần, áo cũ cho khách để kiếm thêm
ít đồng lo cơm cháo qua ngày cho chồng và
2 đứa con thơ.
Theo chị Trang (vợ anh Sơn), thì 2 người
đem lòng yêu thương nhau rồi lập gia đình
từ năm 2014. Do gia đình hai bên đều khó
khăn nên sau khi lập gia đình, hai vợ chồng
phải ra thuê phòng trọ ở riêng, tu chí làm ăn
và sinh được 2 bé gái. Anh Sơn làm nghề
hớt tóc, còn chị Trang sửa quần áo cũ tại
nhà và làm thêm việc buôn bán qua mạng
internet. Tuy cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ
còn nhiều khó khăn, nhưng luôn động viên
nhau cố gắng làm ăn để nuôi dưỡng, chăm
lo cho 2 đứa con thơ khôn lớn nên người.
Ngỡ rằng dù nghèo, nhưng cuộc sống gia
đình nhỏ này luôn hạnh phúc ấm êm thì tai
họa lại ập đến với anh Sơn - trụ cột chính của
gia đình. “Hôm đó, đang là mùa thu hoạch cà
phê nên không có khách đến hớt tóc. Vì thế
chồng tôi mượn máy cày của bạn đi chở cà
phê thuê để kiếm thêm thu nhập. Trên đường
chở cà phê về khi đang xuống một con dốc
cao, không may xe bị lật khiến chồng tôi bị
hàng tấn cà phê đè lên người. Ngay sau đó,
mọi người đã đưa chồng tôi đến Bệnh viện
II Lâm Đồng cấp cứu và ngay trong đêm bác

C

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Sơn.

sĩ cho chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy. Cầm
trên tay kết quả chẩn đoán anh Sơn bị gãy
đốt sống lưng, dập nát tụy và liệt tứ chi khiến
tôi như chết lặng…” - chị Trang nghẹn lời.
Sau gần 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện
Chợ Rẫy, vét tất cả tài sản và mượn thêm
người thân, họ hàng được hơn 100 triệu đồng
nhưng bệnh tình của anh Sơn vẫn không có
chút tiến triển nào. Không còn khả năng
chi trả viện phí điều trị cho chồng, buộc chị
Trang phải xót xa đưa anh Sơn về nhà tự
chăm sóc. Cứ 15 ngày là chị Trang lại gửi 2
đứa con thơ cho hàng xóm rồi khăn gói đưa
chồng quay trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy tái
khám. Chị Trang nói trong nước mắt: “Khổ
lắm các anh ơi! Gia đình ông bà ngoại ở xa,
lại nghèo nên không phụ giúp được gì. Mẹ
chồng tôi thì bị chứng bệnh trầm cảm hơn
10 năm nay, nên từ lúc chồng tôi gặp nạn
bệnh tình mẹ càng trầm trọng hơn do đó
cũng không giúp được gì cả. Anh Sơn là lao
động chính nuôi cả nhà, tai họa ập đến khiến
tôi dường như mất phương hướng. Hơn nửa
năm đã trôi qua, nhìn chồng ngày càng tiều
tụy nằm liệt giường, 2 con còn quá nhỏ nên
tôi không làm được gì ngoài việc nhận may
vá, sửa quần áo tại nhà. Công việc này cũng
không ổn định vì không phải lúc nào cũng có

khách. Trong khi đó, chúng tôi phải thuê nhà
ở trọ, không có mảnh vườn canh tác. Mỗi lúc
thấy 2 con gái khóc vì thèm sữa, chồng tôi
hiểu được cũng khóc theo mà lòng tôi như
bị vò nát vì thương chồng, con. Nếu không
có mấy chị Hội Phụ nữ xã Lộc Thành và bà
con hàng xóm thương tình cho ít gạo, muối,
mì gói... đắp đổi qua ngày, cả nhà tôi thiệt
không biết sẽ sống ra sao…”.
Nằm trên giường nghe vợ nói chuyện với
chúng tôi, nước mắt anh Sơn cứ lăn dài trên
má rồi nức nghẹn vì bất lực. Dù không thể
bắt chuyện, nhưng chúng tôi hiểu rằng anh
rất mong có một “phép màu” giúp mình khỏi
bệnh để chăm sóc vợ con thoát khỏi cảnh
khánh kiệt, khốn khổ như hiện tại. Trước
bệnh tình của anh Sơn và gia cảnh khốn khổ
của vợ con, rất cần sự chung tay giúp đỡ của
các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và
toàn xã hội.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Lê
Thị Trang (vợ anh Sơn), số điện thoại:
0984533589, Số TK: 5495205057155 Ngân
hàng Agribank (Chi nhánh Lâm Đồng) hoặc
Tòa soạn Báo Lâm Đồng (số 38, Quang
Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), số
điện thoại: 0633 811383.
KHÁNH PHÚC

Đình chỉ khai thác sét gạch ngói tại Tam Bố
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi
trường Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng
vừa có văn bản đình chỉ hoạt động khai thác
sét gạch ngói của Công ty cổ phần Khoáng
sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng tại xã
Tam Bố, huyện Di Linh.
Trước đó vào ngày 21/5/2018, qua kiểm tra
khu vực mỏ sét gạch ngói ở xã Tam Bố, huyện
Di Linh, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm

Đồng đã xác định: Ngày 4/2/2009, UBND tỉnh
Lâm Đồng đã thu hồi hơn 8 ha diện tích đất
của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu
xây dựng Lâm Đồng để bố trí tái định cư cho
các hộ dân. Tuy nhiên, công ty này chỉ mới
san gạt, phục hồi môi trường mới khoảng 3
ha, đồng thời san ủi hạ tầng giao thông theo
hiện trạng đường đất từ Quốc lộ 20 vào khu
vực mỏ sét gạch ngói ở xã Tam Bố, huyện

Di Linh là chưa đáp ứng yêu cầu cấp chứng
nhận quyền sử dụng đất, bố trí tái định cư, ổn
định sản xuất nông nghiệp cho người dân…
Từ căn cứ đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đình
chỉ hoạt động khai thác sét gạch ngói cho đến
khi Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu
xây dựng Lâm Đồng hoàn thành việc cải tạo,
phục hồi môi trường, bàn giao mặt bằng tại xã
Tam Bố, huyện Di Linh nói trên… V.VIỆT

BẢO LÂM: Bắt tạm giam đối tượng chặt hạ 77 cây thông
Ngày 13/6, Công an huyện Bảo Lâm cho
biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam
đối với Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi, trú tại:
Thôn 4, Lộc Phú, Bảo Lâm, Lâm Đồng) để
điều tra về hành vi hủy hoại rừng.
Theo điều tra, vào cuối tháng 4/2018,
Nguyễn Văn Thanh được một người đàn
ông tên Cường (chưa rõ lai lịch) thuê vào
Khoảnh 3 Tiểu khu 438A ở xã Lộc Phú (Bảo
Lâm) thuộc lâm phần do Công ty TNHH Mỹ
Thành quản lý, bảo vệ để chặt hạ cây thông
với giá 200.000 đ/1cây để lấy đất trồng cà

phê. Được Thanh đồng ý, Cường đưa trước
cho Thanh 2 triệu đồng. Lợi dụng đêm
khuya, một mình Thanh đã dùng cưa máy
cưa hạ được 77 cây thông ba lá ngay trong
một đêm, sau đó điện thoại hẹn gặp Cường
tại một quán cà phê gần trụ sở UBND xã
Lộc Phú (Bảo Lâm) để nhận thêm 2 triệu
tiền công, số tiền còn lại hẹn khi nào trồng
cà phê sẽ trả nốt.
Đến ngày 1/6, Công an huyện Bảo Lâm
cùng các cơ quan chức năng tuần tra phát hiện,
bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh cùng Cường

đang có hành vi kéo gỗ trái phép tại Khoảnh
8, Tiểu khu 411 xã B’Lá (Bảo Lâm) nên tiến
hành bắt giữ Thanh, còn Cường nhanh chân
chạy thoát.
Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ
quan điều tra xác định số lượng cây thông bị
Thanh chặt hạ tại Khoảnh 3 Tiểu khu 438A
và Khoảnh 8 Tiểu khu 411 thuộc lâm phần do
Công ty TNHH Mỹ Thành quản lý bảo vệ gồm
77 cây gỗ thông 3 lá, với tổng khối lượng là
57,024 m3 có trị giá trên 93 triệu đồng.
TIẾN DÂN
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Hiệu quả mô hình 5S ở Điện lực Bảo Lộc
5S là 5 chữ cái đầu của các từ: Sàng
lọc (Seiri), Sắp xếp (Seiton), Sạch sẽ
(Seiso), Săn sóc (Seiletsu), Sẵn sàng
(Shitsuke) nhằm cải tiến môi trường
làm việc hiệu quả.

Đ

ó là công cụ cải tiến năng
suất chất lượng có nguồn gốc
từ Nhật Bản, được xem là
phương pháp quản lý nhằm cải
tiến môi trường làm việc, một chương trình
hoạt động thường trực trong doanh nghiệp,
đơn vị. Được đánh giá là phương pháp cải
tiến rất đơn giản nhưng 5S lại rất hiệu quả
trong thực tế, nơi nào có hoạt động thì nơi
đó cần sắp xếp, phân loại, sạch sẽ.
Với những lợi ích mà 5S mang lại, Công ty
Điện lực Lâm Đồng đã tiến hành phát động
triển khai áp dụng phương pháp này. Đến nay,
lãnh đạo công ty, toàn thể cán bộ, công nhân
viên (CBCNV) thuộc khối phòng ban, phân
xưởng đã hoàn thành tốt các tiêu chí của 5S.
Một trong những đơn vị tiêu biểu của Công
ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện tốt là Điện
lực Bảo Lộc, đi đầu và áp dụng thành công
mô hình 5S và Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO.
Ông Đặng Thuận An - Phó Giám đốc Điện
lực Bảo Lộc cho biết: Việc thực hiện và duy
trì tốt chương trình 5S tại Điện lực Bảo Lộc
đã tạo ra phong cách làm việc mới, sắp xếp
nơi làm việc một cách khoa học, thuận tiện,
sạch sẽ, tạo nên tinh thần làm việc thoải
mái, hiệu quả, xây dựng hình ảnh đẹp cho
cơ quan tổng công ty trong quá trình làm
việc với đối tác và đồng nghiệp. Các tiêu
chí 5S được Điện lực Bảo Lộc đặt ra rất cụ
thể. Đối với khối văn phòng, việc đầu tiên
là sàng lọc hồ sơ, các tài liệu không còn giá
trị không được để tại nơi làm việc; hồ sơ, tài
liệu đều có cách thức quy định phù hợp để
tìm kiếm nhanh chóng, dễ lấy và dễ trả lại
vào đúng vị trí ban đầu. Máy móc, thiết bị
được vệ sinh định kỳ luôn trong tình trạng
sẵn sàng vận hành; thiết bị hỏng chờ sửa có
dấu hiệu nhận biết; các thiết bị điện, công

Gần 8 tỷ đồng chuyển đổi
giống cây trồng mới
Với gần 8 tỷ đồng nguồn vốn phân
bổ từ nay đến hết năm 2018, Sở
NN&PTNT Lâm Đồng được giao tổ
chức triển khai chuyển đổi 463 ha
diện tích các loại giống cây trồng
mới trên địa bàn.
Trong đó người sản xuất được hỗ
trợ chuyển đổi các loại giống cây
trồng mới với các mức kinh phí gồm:
1 - 4 triệu đồng/ha hồng ăn quả, sầu
riêng, bơ, mít, măng cụt; 10 triệu
đồng/ha rau, hoa và 600.000 đồng/
ha bắp chuyển đổi từ diện tích lúa 1
vụ. Riêng diện tích cây điều chuyển
đổi trồng các giống cây mới được hỗ
trợ như: 10 triệu đồng/ha dứa; 4 triệu
đồng/ha cà phê sầu riêng; 2 triệu
đồng/ha bơ và 1 triệu đồng/ha điều
tái canh.
Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT Lâm
Đồng lựa chọn hỗ trợ 1,2 tỷ đồng
(bằng 50% kinh phí) cho một số
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp
tác mua bản quyền 20 giống rau,
hoa từ Pháp, Hà Lan…cung cấp
theo nhu cầu chuyển đổi của người
sản xuất. 

VŨ VĂN

Khách hàng đến giao dịch tại Điện lực TP Bảo Lộc. Ảnh: D.T

tắc điện đều có nhãn nhận biết hướng dẫn
tắt bật. Ban điều hành phải tổ chức đánh giá
định kỳ hàng tuần trong nội bộ các phòng
ban, phân xưởng, điện lực. Tổ chức đánh
giá chéo giữa các đơn vị để phát hiện, khắc
phục những thiếu sót trong quá trình các đơn
vị tự thực hiện.
Khách hàng Nguyễn Văn Khả (Phường
1, TP Bảo Lộc) vừa hoàn thành các thủ tục
thanh toán tiền điện vừa vui vẻ chia sẻ: Tôi
rất hài lòng với cách làm việc của Điện lực
Bảo Lộc, nhân viên nhanh nhẹn, sẵn sàng hỗ
trợ khách hàng, cơ sở vật chất ở đây cũng rất
hiện đại, văn phòng sạch sẽ tạo thoải mái cho
khách hàng đến giao dịch như tôi.

Ông Thái Đắc Toàn - Giám đốc
Công ty Điện lực Lâm Đồng nhận
định: Thực hành tốt 5S là một
công cụ nền tảng giúp các tổ chức,
doanh nghiệp cải tiến năng suất
và giảm thiểu lãng phí.

Việc triển khai áp dụng 5S đơn giản
nhưng mang lại nhiều lợi ích như: tạo môi
trường làm việc khoa học, sạch sẽ, gọn
gàng, thông qua đó nâng cao năng suất,
hiệu quả công việc và thuận lợi cho việc
nhận diện các lãng phí để có biện pháp
giảm thiểu các lãng phí. Thực hiện 5S
không phải đã đạt được là xong mà phải
là một quá trình duy trì và lặp lại các tiêu
chuẩn 5S ở mức ngày càng cao hơn. Vì
vậy, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì
và thực hiện tốt 5S, có những ứng dụng sâu
hơn nữa vào công tác quản lý tại Điện lực
trong thời gian tới.
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực,
công tác thực hiện 5S tại Điện lực Bảo Lộc
nói riêng và toàn Công ty Điện lực Lâm
Đồng nói chung đã có sức lan tỏa sâu, rộng
trong CBCNV trong toàn đơn vị, từ đó tạo
không khí vui tươi, môi trường làm việc tốt
nhất cho người lao động, đóng góp tích cực
vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác của đơn vị.
DIỄM THƯƠNG

Trên 1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế
Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho biết,
ước tới cuối tháng 6/2018, tổng số người
tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của Lâm
Đồng là trên 1,036 triệu người, đạt tỷ lệ bao
phủ 79%, tăng 12,1% so cùng kỳ 2017. Tuy
nhiên, tỷ lệ trên vẫn đạt thấp so với yêu cầu
của quốc gia là tỷ lệ bao phủ BHYT từ 83%

trở lên. Các địa phương trong tỉnh đang
tích cực tuyên truyền, vận động, đồng thời
có nhiều biện pháp khuyến khích nhân dân
tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền được
chăm sóc y tế toàn dân, nhất là những đối
tượng còn khó khăn về kinh tế.
D.Q

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

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.
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Dự án về bảo vệ môi trường
tại KCN Phú Hội được
phê duyệt hơn 19,8 tỷ đồng
Ngày 14/6, Giám đốc Công ty Phát
triển hạ tầng Khu Công nghiệp (KCN)
Phú Hội (đơn vị chủ đầu tư) Lê Hải
Ninh cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng
vừa có Quyết định phê duyệt thiết
kế và dự toán công trình (hạng mục)
đường giao thông D1-D2 thuộc Dự án
đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải
tập trung, hệ thống thu gom nước thải
và đường giao thông, hệ thống thoát
nước mặt KCN Phú Hội với tổng giá
trị 19,862 tỷ đồng. Trong đó, chi phí
xây dựng hơn 12,544 tỷ đồng; chi phí
bồi thường giải phóng mặt bằng hơn
5,350 tỷ đồng và các chi phí khác…
Được biết, theo Báo cáo thẩm định
nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư năm 2016, số kinh phí trên thuộc
ngân sách trung ương (trong tổng
mức đầu tư 140 tỷ đồng) nay chuyển
về sử dụng nguồn ngân sách tỉnh
giai đoạn 2017-2020. Trong đó, năm
2018 sẽ bố trí 8 tỷ đồng. Với quyết
định này, hy vọng Dự án đầu tư xây
dựng Trạm xử lý nước thải tập trung,
hệ thống thu gom nước thải và đường
giao thông, hệ thống thoát nước
mặt KCN Phú Hội sẽ sớm được đẩy
nhanh tiến độ để vừa thu hút các nhà
đầu tư vào KCN, mặt khác không
bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trường (ngày
18/12/2017, Tổng cục Môi trường đã
xử phạt 1,250 tỷ đồng vì chưa có hệ
thống thu gom và xử lý nước thải tập
trung trong KCN theo quy định).
ĐẠO PHAN

Ngăn chặn nông sản
Trung Quốc giả mạo
nông sản Đà Lạt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng Phạm S vừa ký công văn chỉ
đạo các sở, ngành và chính quyền
địa phương liên quan áp dụng các
biện pháp kịp thời xử lý, ngăn chặn
tình trạng nông sản Trung Quốc giả
mạo nông sản Đà Lạt tiêu thụ trên thị
trường, nhằm bảo vệ quyền lợi chính
đáng của người tiêu dùng.
Cụ thể, bên cạnh việc đẩy mạnh
tuyên truyền nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật về thương mại đối
với các tổ chức, cá nhân kinh doanh
nông sản trên địa bàn, Sở NN&PTNT
Lâm Đồng được giao chủ trì phối
hợp cùng với các sở, ngành chức
năng, UBND thành phố Đà Lạt và
các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn
Dương, Đức Trọng cần áp dụng các
biện pháp nghiệp vụ kiểm tra các
điểm thu mua, phân phối nông sản,
phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm
minh hành vi gian lận thương mại
nêu trên.
Riêng UBND thành phố Đà Lạt
và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà,
Đơn Dương, Đức Trọng tiếp tục chỉ
đạo các phòng, ban trực thuộc tăng
cường quản lý, phát triển thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành”; kết hợp với thanh tra, kiểm tra
việc tích trữ nông sản Trung Quốc,
qua đó nhắc nhở, răn đe, không để
xảy ra tình trạng giả mạo nông sản
Đà Lạt trước khi đưa ra thị trường…
VĂN VIỆT
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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức
Nhu cầu tuyển dụng xét tuyển:
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý: 2 chỉ tiêu, vị trí
chuyên viên trợ giúp pháp lý
- Phòng Công chứng số 5: 1 chỉ tiêu, vị trí chuyên
viên công chứng

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)

Thời gian, địa điểm xét tuyển:
- Thời gian phát và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 11/6/2018
đến 30/6/2018.
- Địa điểm:
+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý: số 36 Trần Phú,
Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện
thoại: 0263.3832468
+ Phòng Công chứng số 5: Thôn 1, xã Rô Men,
huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại:
0263.3616779.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo hình thức xét
tuyển năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và các
điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể được đăng tải trên trang
thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng http://
stp.lamdong.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Công
chứng số 5.
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các cá
nhân và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết thực hiện.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY CNQSD ĐẤT
Tôi tên là: Nguyễn Văn Sử; sinh năm: 1962
CMND: 250331679, cấp ngày 20/6/1988, CA Lâm Đồng cấp
Chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tân Minh
Địa chỉ thường trú: Xưởng chế biến tinh chế gỗ DNTN Tân Minh, thôn Xóm Mới, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Nay tôi xin trình bày với quý cấp một việc như sau:
Vào tối ngày 13/12/2016, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mực nước trút xuống từ các đồi núi đổ về hồ Kala dẫn đến mực
nước hồ chứa lên mạnh cao hơn cao trình mực nước dâng bình thường. Trước tình hình trên Ban quản lý công trình thủy lợi hồ
Kala đã thực hiện điều tiết xả lũ theo quy định gây thiệt hại cho nhiều hộ dân, trong đó có Doanh nghiệp tư nhân Tân Minh do ông
Nguyễn Văn Sử làm chủ có cơ sở đóng tại Xóm Mới, thôn Bảo Tuân, xã Bảo Thuận (giáp ranh địa giới Gung Ré - Bảo Thuận) cả
cơ sở chế biến gỗ bị ngập trong nước, do mực nước dâng lên quá nhanh nên không kịp tháo dỡ máy móc, gỗ... ngập lụt gây thiệt
hại về tài sản, máy móc, trang thiết bị dùng để sinh hoạt sản xuất kinh doanh, thiệt hại về hàng hóa thiết bị, đồ dùng gia dụng của
doanh nghiệp với hơn 2.396.300.000 đồng và các loại giấy tờ khác bị cuốn trôi. Trong đó có:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ356513; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ356514 đều cấp theo Quyết định
số 2765/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 14/1/2011 (Kèm theo bản phô tô).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ045996; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ045997; giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số BĐ045998; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ045999 đều cấp theo Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày
29/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 20/11/2012 (Kèm theo bản phô tô).
Hiện nay, các giấy chứng nhận trên đã bị nước cuốn trôi và thất lạc, không tìm thấy, ai nhặt được liên hệ cho ông Nguyễn Văn
Sử theo số điện thoại 0913623846. Doanh nghiệp chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
Doanh nghiệp tư nhân Tân Minh chúng tôi kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giúp đỡ tạo điều kiện lập thủ tục cấp đổi
lại giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và giải quyết.
Doanh nghiệp tư nhân Tân Minh xin chân thành cảm ơn!

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.
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