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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri xã Lát, huyện Lạc Dương

Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp thu
giải trình ý kiến cử tri xã Lát.

Sáng ngày 18/6, tại Hội trường UBND xã Lát,
huyện Lạc Dương, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa
XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc tiếp xúc
cử tri ngay sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
vừa kết thúc. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có
đồng chí Trương Thị Mai - UVBCT, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;
ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách
Đoàn ĐBQH; Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,

Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông
K’Mak - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan
Văn Đa; cùng đông đảo đại diện lãnh đạo huyện
Lạc Dương, xã Lát và bà con cử tri cùng tham dự.
Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã được nghe Phó
Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH Nguyễn Tạo báo
cáo về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Kỳ họp thứ 5 diễn ra từ 21/5 - 15/6/2018,...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày
giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt
nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức
cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc
sống mới.
(Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢNLOẠI SÁCH “NGƯỜI TỐT
VIỆC TỐT”, 6/1968, T. 12, TR. 550, 551. 554, 557, 558)

XEM TIẾP TRANG 2

Thế giới ngày hè...

Đức Trọng chuyển mình
sau 10 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 7 về “Nông nghiệp,
nông dân, nông thôn”, các phong
trào thi đua do Hội Nông dân huyện
Đức Trọng triển khai đã được phát
triển sâu rộng; nâng cao về chất và
lượng, kịp thời động viên, khuyến
khích và từng bước hỗ trợ nông dân
phát triển kinh tế, góp phần giảm
nghèo bền vững, xây dựng nông
thôn mới.

TRANG 2

Chuyển tuyến bất ngờ,
nhiều phụ huynh lo lắng
TRANG 7

KINH TẾ

Quản lý vùng trồng cà phê
bằng mã số
Nhiều trẻ em chọn sách là người bạn mỗi dịp hè về. Ảnh: V.H

Tác động tích cực của vốn vay ưu đãi
đối với đồng bào dân tộc thiểu số

TRANG 5

Văn học nghệ thuật
là nền tảng tinh thần của xã hội

Với 1 huyện nghèo/12 huyện, thành phố
và có tới 35 xã, 77 thôn đặc biệt khó
khăn thuộc Chương trình 135 (trong số 147 đơn
vị hành chính cấp xã và 1.564 thôn - tổ dân phố),
cùng với trên 300 ngàn đồng bào dân tộc thiểu
số, chiếm 24% dân số toàn tỉnh thì nguồn vốn
của các chương trình tín dụng chính sách xã hội
đã hỗ trợ rất lớn trong phát triển kinh tế, giảm
nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh
xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. TRANG 3

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chung kết 15 ý tưởng
khởi nghiệp của phụ nữ
TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Ưu việt của sàn phẳng Ubot
và bê tông tự lèn
TRANG 4

TRANG 6
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THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ
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Ủy viên Bộ Chính trị... 
... thông qua 7 luật, 8 nghị quyết
và cho ý kiến 8 dự án luật. Trong
không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân
chủ, thể hiện sự chuyển biến mạnh
mẽ từ Quốc hội tham luận sang Quốc
hội tranh luận, được cử tri và dư luận
đánh giá cao. Các dự án luật được
xem xét cho ý kiến, thông qua tại
kỳ họp này trong đó có những dự án
luật mới, khó như Luật Đơn vị hành
chính - kinh tế đặc biệt, Luật An
ninh mạng… đã được các ĐBQH
thảo luận, tranh luận thẳng thắn, có
trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thể
hiện chính kiến rõ ràng và quyết
định phù hợp trên cơ sở nghiêm túc
nghiên cứu tài liệu, tiếp nhận ý kiến,
kiến nghị của cử tri và các tầng lớp
nhân dân. Tuy nhiên, do Luật Đơn
vị hành chính - kinh tế đặc biệt là
luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ;
nhiều quy định về cơ chế, chính sách
mang tính đột phá cả về tổ chức bộ
máy và quan điểm, định hướng phát
triển trong điều kiện hội nhập quốc
tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh
tình hình quốc tế, khu vực có nhiều
diễn biến phức tạp… do đó ý kiến
của các ĐBQH, các cán bộ lão thành,
chuyên gia, nhà khoa học và cử tri
về một số nội dung của dự án Luật

TIẾP TRANG 1

Cử tri xã Lát kiến nghị về những bất cập trong cấp sổ đỏ tại xã Lát.

còn khác nhau. Nghiêm túc tiếp thu
ý kiến của cử tri và các vị ĐBQH,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận
trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống
nhất với Chính phủ chỉnh lý quy
định của dự thảo Luật về thời hạn
sử dụng đất để sản xuất kinh doanh,
không quy định trường hợp đặc biệt
kéo dài đến 99 năm; đồng thời quyết
định chưa thông qua dự án luật này
và chuyển qua kỳ họp sau.
Kết quả kỳ họp cho thấy hoạt động
của Quốc hội ngày càng gắn bó mật

thiết với nhân dân, được cử tri cả
nước quan tâm, theo dõi sát sao, kịp
thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết,
thẳng thắn, xây dựng vào các nội
dung Quốc hội xem xét, thảo luận.
Tại kỳ họp, nhiều cử tri đã bày
tỏ sự đồng tình, niềm tin với Đảng,
Nhà nước và Quốc hội vì kỳ họp
chất lượng, đổi mới, dân chủ. Nhiều
ý kiến của cử tri và nhân dân đã được
Quốc hội tiếp thu, cân nhắc và quyết
định đúng đắn, hợp lòng dân. Tuy
nhiên, nhiều cử tri bày tỏ băn khoăn

lớn về nhiều dự án luật được tranh
luận cần nghiên cứu kỹ hơn, tránh
để kẻ xấu lợi dụng kích động. Cử tri
cũng kiến nghị tỉnh giải quyết về vấn
đề khúc mắc giữa đất nông nghiệp
và lâm nghiệp tại xã Lát, nhiều quy
hoạch chồng chéo, khiến dân trăn
trở; đề nghị tỉnh quan tâm can thiệp
giải quyết cơ bản nhất để đảm bảo
quyền sử dụng đất hợp pháp, có
lợi cho dân. Tình trạng bệnh bọ xít
trên cây cà phê, việc chuyển đổi cây
trồng, thiếu vốn vay từ ngân hàng để
phát triển sản xuất; vấn đề sử dụng
nước sạch hợp vệ sinh còn khó khăn,
học sinh thôn Păng Tiêng còn phải
đi học quá xa, kiến nghị nhà nước
tiếp tục đầu tư bê tông hóa đường
liên thôn để thuận lợi cho học sinh,
người dân đi lại. Đề nghị tạo điều
kiện cấp sổ đỏ cho dân có đất sản
xuất trên 10 năm tại địa phương để
có điều kiện vay vốn phát triển nông
nghiệp công nghệ cao. Quan tâm
giải quyết việc làm cho sinh viên
sau khi ra trường.
Ông Phạm Triều - Chủ tịch UBND
huyện Lạc Dương đã tiếp thu, giải
trình cụ thể các ý kiến cử tri quan
tâm kiến nghị, liên quan đến những
lợi ích sát sườn của nhân dân. Thay

mặt Đoàn ĐBQH Lâm Đồng, đồng
chí Trương Thị Mai đã ghi nhận các
ý kiến đóng góp của bà con, trao đổi
kỹ hơn về vấn đề dự thảo Luật Đơn
vị hành chính - kinh tế đặc biệt; đồng
chí Trương Thị Mai ghi nhận tiếp
thu, giải trình các ý kiến bà con nhân
dân, cử tri quan tâm, nhất là liên
quan đến chủ quyền và sở hữu đất,
tài sản nhà ở của người nước ngoài
tại Việt Nam. Quốc hội đã tiếp thu
ý kiến nhân dân, nghiên cứu, điều
chỉnh để có quyết sách phù hợp lòng
dân. Đồng chí cũng đề nghị bà con
cử tri yên tâm và hãy tin tưởng vào
sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội;
cần tỉnh táo, bình tĩnh, sáng suốt
trước những luồng thông tin sai lệch
trên mạng để không bị lôi kéo, kích
động. Những vấn đề quy hoạch tại
địa phương liên quan đến đất lâm
nghiệp, đất rừng chưa hợp lý, Đoàn
ghi nhận ý kiến để tiếp tục kiến nghị
Chính phủ, các bộ, ngành Trung
ương. Đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần
xem xét cho phù hợp, tiếp tục có
kiến nghị kịp thời đến Trung ương
để giải quyết chính đáng vấn đề cấp
quyền sử dụng đất, đảm bảo lợi ích
chính đáng cho người dân.
NGUYỆT THU

ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Đức Trọng chuyển mình sau 10 năm thực hiện
Nghị quyết Trung ương 7

T

heo Hội Nông dân Đức
Trọng, phong trào nông
dân thi đua sản xuất,
kinh doanh giỏi, đoàn
kết giúp nhau làm giàu và giảm
nghèo bền vững là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp
Hội Nông dân chú trọng trong suốt
thời gian qua. Các cấp Hội luôn
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động,
hướng dẫn hội viên nông dân khai
thác có hiệu quả tiềm năng và các
nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến
bộ khoa học công nghệ, chuyển dịch
cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật
nuôi, mở rộng hoạt động tư vấn, hỗ
trợ nông dân, tạo ra động lực giúp
phong trào phát triển.
Phong trào thi đua sản xuất kinh
doanh giỏi do Hội Nông dân các cấp
triển khai đã từng bước giúp người
nông dân đổi mới nếp nghĩ, cách
làm, khai thác hiệu quả tiềm năng
nội lực, nêu cao tinh thần đoàn kết
hợp tác. Từ phong trào trên đã xuất
hiện nhiều gương tập thể, cá nhân
điển hình và mô hình mới, mô hình
sản xuất kinh doanh mang lại hiệu
quả kinh tế cao. Anh Nguyễn Hữu
Tấn (thôn Thanh Bình, xã Bình
Thạnh), một trong những nông dân
sản xuất giỏi của xã, huyện nhiều
năm qua, với 3 trang trại (2 trại nuôi
heo và 1 trại nuôi gà đều khép kín),
thu nhập hàng năm hơn 1 tỷ đồng cho
biết: “Để được như ngày hôm nay,
vợ chồng tôi cũng trải qua nhiều khó
khăn vất vả. Vì vậy, bất cứ ai muốn
học hỏi cách làm, vợ chồng tôi đều
sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm”.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, các phong
trào thi đua do Hội Nông dân huyện Đức Trọng triển khai đã được phát triển sâu rộng; nâng cao về
chất và lượng, kịp thời động viên, khuyến khích và từng bước hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế,
góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Qua kết quả bình xét hàng năm
toàn huyện có 6.711 hộ sản xuất
kinh doanh giỏi, đến năm 2017 có
7.225 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh
doanh giỏi. Các cấp Hội đã vận động
các hộ sản xuất kinh doanh giỏi
phát huy tinh thần đoàn kết giúp
đỡ những hộ nghèo, cận nghèo về
kinh nghiệm sản xuất, cách làm, hỗ
trợ vốn, vật tư nông nghiệp, giống
cây, con để phát triển sản xuất kinh
doanh. Qua đó, đã giúp đỡ được
5.600 hộ gia đình hội viên nghèo;
trong đó, có 4.820 gia đình hội viên
đã thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ
nghèo chung của huyện.
Cùng đó, các cấp Hội cũng đã tập
trung tuyên truyền tới hội viên mục
đích, ý nghĩa của Chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới. Thực hiện tốt phương châm
“Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”,
trong đó nông dân là chủ thể, là hạt
nhân trong xây dựng nông thôn mới,
Hội đã vận động nông dân tham gia
đóng góp 32,2 tỷ đồng, 16.984 ngày
công lao động trị giá 1,9 tỷ đồng;
hiến 27,8 ha đất trị giá 14,7 tỷ đồng
để xây dựng 13,6 km đường nhựa
nóng; 37,8 km đường bê tông xi
măng; 85,9 đường đá cấp phối; xây
dựng, sửa chữa 14 cầu cống; bê
tông hóa 7,7 km kênh mương; nạo
vét 68,8 km kênh mương nội đồng;

Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn áp dụng khoa học
kỹ thuật vào sản xuất, cho thu nhập cao.
Trong ảnh: Trồng ớt chuông bằng giá thể trong nhà kính đã mang lại cho gia đình anh
Nguyễn Như Thủy (thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh) thu nhập cao. Ảnh: N.Minh

xây dựng 42 hội trường thôn; kéo
74,4 km đường điện thắp sáng; tu
sửa 2 trường học. Ngoài ra, nông
dân trong huyện đã vay 4,2 tỷ đồng

từ chương trình vệ sinh môi trường
của Ngân hàng Chính sách xã hội để
đầu tư xây dựng các công trình nước
sạch, vệ sinh môi trường… Đến nay,

toàn huyện có 14/14 xã được công
nhận nông thôn mới.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội
trong huyện đã chủ động phối hợp
với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể tuyên truyền, vận
động hội viên nông dân đăng ký thi
đua xây dựng gia đình nông dân văn
hóa; tích cực tham gia xây dựng và
thực hiện hương ước, quy ước, xây
dựng thôn, xã văn hóa. Thông qua
sinh hoạt chi, tổ hội, Hội thường
xuyên tuyên truyền, vận động hội
viên nông dân thực hiện nếp sống
văn hóa trong việc cưới, việc tang
và tổ chức bài trừ các hủ tục lạc hậu,
mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội.
Đồng thời, hướng dẫn, động viên
hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh
môi trường; thực hiện dự án làm
đệm lót sinh học trong chăn nuôi
heo và từng bước hình thành bể thu
gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật;
đảm bảo an toàn giao thông; khu dân
cư, gia đình không vi phạm pháp
luật… Hàng năm, có 100% gia đình
hội viên nông dân đăng ký và có
trên 95% gia đình hội viên nông dân
được công nhận gia đình văn hóa.
Song song các hoạt động trên,
thời gian qua, các cấp Hội Nông
dân trong huyện còn triển khai nhiều
hoạt động thiết thực khác như: Tổ
chức dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân
tiếp cận khoa học kỹ thuật, liên kết
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tư
vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho
nông dân… 
NHẬT MINH

KINH TẾ
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Tác động tích cực của vốn vay ưu đãi
đối với đồng bào dân tộc thiểu số
Chủ trương ưu việt,
phương thức linh hoạt
Trong giai đoạn 2007-2017, thực hiện
chủ trương về chính sách tín dụng đối với
hộ nghèo nói chung và ĐBDTTS nói riêng,
tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện Chương trình
giảm nghèo nhanh và bền vững, hỗ trợ việc
làm, vốn sản xuất kinh doanh, học phí, kinh
phí xây dựng nguồn nước sạch và vệ sinh
môi trường… Đến nay, Lâm Đồng thực hiện
đầy đủ 13 chương trình TDCS cho hộ nghèo
và các đối tượng chính sách; trong đó, có 2
chương trình đặc thù cho hộ nghèo ĐBDTTS
là cho vay phát triển sản xuất đối với hộ
DTTS ĐBKK theo Quyết định 54/QĐ-TTg
và cho vay hộ DTTS nghèo theo Quyết định
755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Các chương trình TDCS có đặc thù ưu
việt mà không một tổ chức tín dụng nào có
là NHCSXH giao vốn trực tiếp đến hộ vay
không cần thế chấp tài sản, bằng cách ủy
thác cho các tổ chức chính trị - xã hội (Hội
Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu
chiến binh và Đoàn Thanh niên), thông qua
các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Tổ
TK&VV do cộng đồng dân cư tự nguyện
thành lập trên địa bàn hành chính của xã,
được UBND cấp xã chấp thuận bằng văn
bản và thành viên là hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn.
147 Điểm giao dịch xã được thành lập tại
147 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và tổ
chức giao dịch theo lịch cố định hằng tháng
(kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).
Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung
ương và Kế hoạch số 401/QĐ-TTg ngày
14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ
chế để địa phương ủy thác ngân sách qua
NHCSXH. Đến 31/5/2018, tại Lâm Đồng,
ngân sách địa phương đã chuyển ủy thác
92.156 triệu đồng, giải quyết giao đất và cho
thuê 1.618 m2 nhà, 17.350 m2 đất làm trụ sở
tại Hội sở tỉnh và 11 Phòng giao dịch; đồng
thời, rà soát lại các chính sách giảm nghèo,
nghiên cứu đề xuất một số chính sách mới đối
với hộ nghèo là ĐBDTTS, vùng khó khăn và
đề xuất bổ sung, sửa đổi một số chính sách
cho phù hợp với thực tế, gắn với quy hoạch
đất đai, quy hoạch nông thôn mới…
NHCSXH phối hợp với các tổ chức chính
trị - xã hội và chính quyền địa phương hình
thành và sắp xếp mạng lưới trên 2.500 Tổ
TK&VV theo địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố
nhận ủy thác thực hiện các nội dung trong
quy trình cho vay đối với hộ nghèo và các đối
tượng chính sách khác, như: phổ biến chính
sách, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn
vay, đôn đốc người vay trả nợ gốc lãi đúng
hạn, chỉ đạo và giám sát hoạt động của các tổ
TK&VV, tổ chức họp giao ban, sơ kết, tổng
kết, kết hợp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật
sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, thay đổi

Quản lý vùng trồng cà phê
bằng mã số

Với 1 huyện nghèo/12 huyện, thành phố và có tới 35 xã, 77 thôn đặc biệt khó khăn
(ĐBKK) thuộc Chương trình 135 (trong số 147 đơn vị hành chính cấp xã và 1.564
thôn - tổ dân phố), cùng với trên 300 ngàn đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS),
chiếm 24% dân số toàn tỉnh thì nguồn vốn của các chương trình tín dụng chính
sách xã hội (TDCS) đã hỗ trợ rất lớn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, giải quyết
việc làm và bảo đảm an sinh xã hội cho ĐBDTTS.

Tại huyện Di Linh, Diễn đàn Cà phê
Toàn Cầu và Cục Trồng trọt Bộ Nông
nghiệp - Phát triển nông thôn vừa tổ
chức lớp Tập huấn thử nghiệm thu thập
thông tin mã số vùng trồng cà phê cho
30 điều tra viên đến từ các xã Đinh Lạc,
Tân Nghĩa, Tân Châu, Gung Ré và thị
trấn Di Linh.
Tại đây, 30 điều tra viên được các
báo cáo viên của hai đơn vị trên giới
thiệu cách thức khảo sát chi tiết tình
hình canh tác, tiêu thụ cà phê của các
nông hộ ở địa bàn huyện Di Linh cũng
như cách truy cập vào hệ thống và sử
dụng phần mềm điều hành. Tất cả các
thông tin sau khi được các điều tra viên
thu thập sẽ được Cục Trồng trọt lưu
trữ, quản lý, theo dõi thông qua mã số
các hộ. Qua cơ sở dữ liệu nhận diện và
giám sát vùng trồng cà phê, các nông
hộ sẽ dễ dàng có những giải pháp cải
thiện tình hình cây trồng, hướng đến
sản xuất cà phê bền vững.
Theo Trung tâm Nông nghiệp huyện
Di Linh, huyện Di Linh là địa phương
có diện tích trồng cà phê lớn nhất tỉnh
Lâm Đồng với 41.718 ha.
TRỊNH CHU

Nguồn vốn TDCS đã giúp ĐBDTTS khắc phục đáng kể thói quen sản xuất tự cung tự cấp và hướng đến
nhu cầu thị trường. Ảnh: L.Hoa

phương thức sản xuất truyền thống lạc hậu,
kém hiệu quả... góp phần tích cực thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đầu tư đúng đắn, hiệu quả
bền vững
Từ nguồn vốn TDCS và các chương trình
khác tại Lâm Đồng trong 10 năm qua, đã có
121.577 lượt hộ ĐBDTTS được vay vốn,
với dư nợ đến 31/5/2018 là 852.091 triệu
đồng, giúp hơn 11.500 hộ ĐBDTTS thoát
nghèo, tạo việc làm và tăng thêm việc làm
cho 10.496 lao động; góp phần làm giảm tỷ
lệ hộ nghèo là người DTTS từ 55,14% (2005)
xuống còn 11,56% vào cuối năm 2017; tạo
điều kiện cho 11.879 lượt học sinh, sinh viên
là người DTTS trang trải chi phí học tập,
118 lao động đi làm việc ở nước ngoài, xây
dựng trên 22.000 công trình nước sạch và
nhà vệ sinh hợp chuẩn tại vùng nông thôn và
2.754 căn nhà... Ngoài ra, từ năm 2011 đến
31/5/2018, Chi nhánh đã cho vay 6.925 triệu
đồng/923 hộ nghèo DTTS tại các xã nghèo
của tỉnh và 2.873 triệu đồng/86 hộ đồng bào
DTTS đi xuất khẩu lao động với tổng số tiền
được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất
1.206 triệu đồng.
Ông Huỳnh Thanh Lân - Giám đốc
NHCSXH Lâm Đồng cho biết: Các chương
trình TDCS được bổ sung hằng năm, đa dạng

đối tượng thụ hưởng, tác động đa chiều đến
cuộc sống của ĐBDTTS, góp phần quan
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương nói chung và vùng đặc biệt khó
khăn, vùng DTTS nói riêng. Đây chính là
nguồn lực quan trọng hỗ trợ cho bà con
phát triển sản xuất, kinh doanh; làm nhà ở,
xóa nhà tạm và cải thiện môi trường sống;
giúp con em hộ đồng bào DTTS được bảo
đảm việc học tập, cũng như nâng cao trình
độ tay nghề...
Hơn 10 năm qua, bằng sự nỗ lực vươn
lên của hộ ĐBDTTS, cùng với sự hỗ trợ
của nguồn vốn TDCS từ trung ương đến địa
phương, nhiều hộ ĐBDTTS nghèo đã thay
đổi căn bản trong tập quán sản xuất, biết tính
toán, biết lựa chọn loại hình sản xuất phù
hợp với nhu cầu của thị trường, mạnh dạn
hơn trong việc ứng dụng giống mới và tiếp
cận với các dịch vụ kỹ thuật; cải thiện điều
kiện sống, tạo việc làm, tăng thu nhập và
có ý thức tiết kiệm, biết tích lũy... góp phần
xóa bỏ tệ nạn cho vay nặng lãi, bán non sản
phẩm nông nghiệp; ổn định xã hội, thúc đẩy
phát triển kinh tế tại vùng ĐBDTTS; khẳng
định hoạt động của NHCSXH là một trong
những công cụ tài chính hiệu quả, bền vững
trong giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội
và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
LÊ HOA

Chi cục Thuế Bảo Lộc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế
Chi cục Thuế Bảo Lộc thông báo công khai
thông tin các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế,
tiền chậm nộp trên website của Cục Thuế Lâm
Đồng và trên các phương tiện truyền thông
đối với những doanh nghiệp chưa chấp hành
nghĩa vụ nộp thuế tính đến ngày 31/5/2018.
Theo thông báo ngày 13/6/2018, 26 doanh
nghiệp thuộc Chi cục Thuế Bảo Lộc còn dây
dưa số tiền thuế, tiền chậm nộp đến ngày
31/5/2018 với tổng cộng 5.089 triệu đồng.
Đó là Công ty cổ phần Giống Tằm Bảo Lộc,
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Công ty TNHH Ngọc Thuận Châu, DNTN
Hương Thùy Ngân, Công ty cổ phần Chánh
Sơn TC, Công ty TNHH TMDV và SX HT
Hi-tech, Công ty TNHH Sông Thương 2,
Công ty TNHH Vân Dung, Công ty TNHH
XD Công trình Nam Việt, Công ty TNHH
XDTM Tích Thịnh, Công ty cổ phần Viên
nén gỗ Năng Lượng Việt, Công ty TNHH
TV-TK Tây Sơn, Công ty TNHH Hoàng
Long Châu, Công ty TNHH TMDVXD Nam
Giang, Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Sài

Gòn Cali, Công ty TNHH XDTM và TTNT
Toàn Gia, DNTN 2 tháng 9, Công ty TNHH
Thái Thoại Nguyên, Công ty TNHH SX-TMDV Hoàng Phú Đức, Công ty TNHH Quốc
Anh, Công ty TNHH SXTM và DV 3/5,
DNTN Cơ khí và xây dựng Thế Hiển, Công
ty TNHH Hiền Minh Phát, Công ty TNHH
Khai thác và Chế tác Vĩnh Thạnh, DNTN
Thái Bảo Thuận, Công ty TNHH Tơ tằm Phú
Cường, Công ty TNHH Trà Vệ Việt Hằng.
PHẠM LÊ

Vietinbank tổ chức chương trình
“Sống khỏe để yêu thương”
Vừa qua, Ngân hàng thương mại
cổ phần Công thương Việt Nam
(Vietinbank) đã tổ chức hoạt động rước
đuốc, truyền lửa “Sống khỏe để yêu
thương” nhằm chào mừng kỷ niệm 30
năm thành lập ngành và ra mắt thẻ Visa
Debit “Sống khỏe”. Qua đó, thu thập
30.000 chữ ký, lời nhắn từ trái tim dành
cho Vietinbank và gây Quỹ Khuyến tài
“Sống cho tương lai”.
Được biết, mỗi một chữ ký và lời
chúc Vietinbank sẽ dành 50.000 đồng
gây Quỹ Khuyến tài “Sống cho tương
lai”. Hoạt động này kéo dài đến hết
15/7 để gây nguồn quỹ 1,5 tỷ đồng
dành tặng học bổng toàn phần cho
sinh viên có thành tích xuất sắc thuộc
các trường đại học công lập có chuyên
ngành kinh tế trên toàn quốc, với mức
kinh phí hỗ trợ lên đến 20 triệu đồng/
kỳ/sinh viên. Bên cạnh đó, Vietinbank
còn giới thiệu đến khách hàng sản
phẩm thẻ mới: Sống khỏe” ghi nợ quốc
tế với nhiều tính năng ưu việt, tiện ích
tối đa cho khách hàng.
XUÂN VƯƠNG

Ngân hàng Chính sách
xã hội huyện Đam Rông
giải ngân gần 40 tỷ đồng
Gần 40 tỷ đồng là số tiền đã được
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách
xã hội huyện Đam Rông giải ngân cho
gần 1.400 hộ dân trên địa bàn huyện
trong năm 2018. Qua đó, nâng tổng dư
nợ của Ngân hàng Chính sách trên địa
bàn huyện đến nay lên trên 211 tỷ đồng.
Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi trong
năm 2018, các hộ dân trong đó có hộ
nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo
đầu tư chăm sóc trên 1.000 ha cà phê
nhằm phát triển sản xuất, sử dụng vốn
vay để tạo việc làm cho trên 1.300 lao
động, xây dựng 645 công trình nước
sinh hoạt và nhà vệ sinh đạt chuẩn…
ĐAM TRỌNG
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Toàn tỉnh có hơn
201.000 gia đình
đạt danh hiệu
“Gia đình học tập”
Sau hơn 2 năm triển khai mô
hình “Gia đình học tập”, đến
nay, toàn tỉnh có hơn 201.000 gia
đình được công nhận “Gia đình
học tập”, đạt tỷ lệ 70%. Cùng
với đó, các mô hình “Dòng họ
học tập”, “Cộng đồng học tập”
và “Đơn vị học tập” cũng được
các cấp chính quyền và nhân
dân triển khai thực hiện. Hầu hết
toàn xã hội đều nhận thấy rõ việc
đẩy mạnh các hoạt động học tập
thường xuyên, học tập suốt đời là
nhu cầu tất yếu để nâng cao hiểu
biết, nâng cao trình độ đáp ứng
nhu cầu phát triển của mỗi người,
mỗi gia đình, mỗi cơ quan, mỗi
đơn vị và yêu cầu của sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước. Do vậy, nhiều gia đình,
dòng họ, cộng đồng, cơ quan,
đơn vị đã tích cực hưởng ứng
tham gia xây dựng các mô hình
học tập. Hiện toàn tỉnh có 225
dòng họ được công nhận “Dòng
họ học tập”, 1.346 “Cộng đồng
học tập”, 813 “Đơn vị học tập”.

TUẤN HƯƠNG

19% số gia đình
thường xuyên rèn luyện
thể dục thể thao
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh cho biết,
số gia đình thể thao của Lâm
Đồng hiện đạt mức 19%, tỷ lệ
này còn thấp so với tỷ lệ chung
của toàn quốc. Để nâng cao số
gia đình thể thao, ngành chức
năng đã tích cực xã hội hóa việc
xây dựng các điểm tập luyện
thể dục thể thao, đặc biệt tại khu
vực nông thôn. Ngoài ra, còn
thường xuyên tổ chức các giải
thể thao quần chúng, giải thể
thao gia đình nhằm thu hút các
thành viên cùng rèn luyện. Được
biết, gia đình thể thao là gia đình
trong đó có ít nhất 50% thành
viên luyện tập thường xuyên
một môn thể thao và đây là một
trong những tiêu chuẩn xây
dựng Gia đình văn hóa.
D.Q

Văn học nghệ thuật
là nền tảng tinh thần của xã hội
Đó là khẳng định của đồng
chí Trần Đức Quận - Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị
Tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày
16/6/2008 của Bộ Chính trị
(khóa X) về “Tiếp tục xây dựng
và phát triển văn học, nghệ
thuật trong thời kỳ mới”.
Chuyển biến
về nhận thức
Ngay khi Nghị quyết số 23-NQ/
TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về
tiếp tục xây dựng và phát triển văn
học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”
được ban hành; Đảng bộ, chính
quyền tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời
cụ thể hóa và thực hiện. Từ đó
các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy có cơ sở đưa nội dung
văn học, nghệ thuật (VHNT) vào
chương trình, kế hoạch phát triển
kinh tế, xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo, phát
triển đội ngũ văn nghệ sĩ được Tỉnh
ủy Lâm Đồng đặc biệt quan tâm,
thường xuyên chỉ đạo Hội Văn học
- Nghệ thuật Lâm Đồng chú trọng
phát hiện, đào tạo, kết nạp hội viên
trẻ, người dân tộc thiểu số (DTTS)...
Vào năm 1987, khi mới thành lập,
Hội VHNT chỉ tập hợp vài chục văn
nghệ sĩ, đến nay, Hội VHNT Lâm
Đồng đã xây dựng được một đội
ngũ văn nghệ sĩ hùng hậu gồm 273
hội viên. Trong 10 năm qua, Hội
VHNT đã tổ chức 71 trại sáng tác,
các đợt đi thực tế sáng tác trong và
ngoài tỉnh, thu hút trên 1.400 lượt
hội viên tham dự, sáng tác hơn 4.000
tác phẩm (văn, thơ, nhạc, họa, nhiếp
ảnh…) phản ánh chân thực và sinh
động đời sống xã hội. Ông Hà Hữu
Nết - Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh
Lâm Đồng khẳng định: Đội ngũ
văn nghệ sĩ Lâm Đồng đã thể hiện
rõ vai trò là “cầu nối” giữa Đảng,
Nhà nước với nhân dân; phát huy
vai trò phản biện xã hội để sáng tác
những tác phẩm có giá trị sắc bén ca
ngợi, bảo vệ cái tốt, nhân văn; đồng

Sau 10 năm bền bỉ xây dựng và phát triển, VHNT đã tạo điều kiện để phong trào
văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp trên mảnh đất Lâm Đồng. Ảnh: N.N

thời, phê phán, đấu tranh loại bỏ cái
xấu, cái ác, nhất là những luận điệu
xuyên tạc, phản động của các thế lực
thù địch lợi dụng VHNT để tuyên
truyền gây hoang mang trong đời
sống xã hội. Qua đó, định hướng các
giá trị thẩm mỹ, nhân văn, phản ánh,
cổ vũ, động viên nhân dân thực hiện
tốt đường lối, chính sách của Đảng,
Nhà nước, sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương.
Đặc biệt, sau 10 năm bền bỉ, nỗ
lực thực hiện nội dung Nghị quyết,
VHNT đã tạo điều kiện để phong
trào văn nghệ quần chúng phát triển
rộng khắp ở hầu hết các xã, phường,
thị trấn và ở các thôn, buôn, tổ dân
phố. Toàn tỉnh hiện có 818 đội văn
nghệ quần chúng tham gia các hội
thi, hội diễn khá sôi nổi phục vụ
nhân dân và khách du lịch; có 16 đội
(nhóm) cồng chiêng thường xuyên
tổ chức hoạt động biểu diễn phục vụ
nhu cầu tìm hiểu, giao lưu văn hóa
của du khách tại các địa bàn huyện
Lạc Dương, Đạ Huoai, Đức Trọng,
Bảo Lộc, Đà Lạt. Các liên hoan,
hội diễn đã góp phần tăng cường
giao lưu trao đổi, học tập giữa các
địa phương, đơn vị, từng bước nâng
cao chất lượng hoạt động văn hóa,
văn nghệ quần chúng, góp phần xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở, đáp
ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương...

“Hoạt động VHNT ở Lâm Đồng
đã có những bước phát triển mới
ngày càng phong phú, đa dạng,
từng bước nâng cao đời sống văn
hóa, tinh thần và nhu cầu sáng tạo,
thưởng thức nghệ thuật của nhân
dân” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy khẳng định.

Cần có chính sách
phù hợp để VHNT
phát triển
Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực
hiện Nghị quyết số 23, bà Nguyễn
Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, cơ quan tham
mưu cho UBND tỉnh về công tác
quản lý văn hóa cho rằng: Cần thẳng
thắn nhìn nhận, trong công tác quản
lý nhà nước đối với lĩnh vực VHNT
trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn
chế. Mức độ quan tâm về lĩnh vực
này ở một số địa phương chưa đúng
tầm. Đầu tư kinh phí cho lĩnh vực
VHNT chưa tương xứng. Công tác
xã hội hóa các hoạt động VHNT còn
nhiều hạn chế. Sự chênh lệch về mức
hưởng thụ VHNT giữa các vùng còn
cách biệt. Việc phối hợp giữa các đơn
vị liên quan trong thực hiện Nghị
quyết còn nhiều hạn chế...
Ông Trần Công Chánh - Phó Bí
thư Thường trực Huyện ủy Lạc
Dương nhấn mạnh thêm: Lâm Đồng
nói chung và Lạc Dương nói riêng là

địa bàn có nhiều dân tộc anh em sinh
sống. Chính sự đan xen, hòa quyện
này đã tạo cho nhiều địa phương ở
Lâm Đồng có kho tàng văn hóa, văn
học, nghệ thuật dân gian đặc sắc,
phong phú, đa dạng và mang đậm
bản sắc riêng. Tuy nhiên, đội ngũ
văn nghệ sĩ người DTTS, cũng như
văn nghệ sĩ khai thác đề tài về văn
hóa các dân tộc còn hạn chế. Việc
phát triển VHNT còn gặp nhiều khó
khăn, nhất là trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...
Nhiều vấn đề khó khăn đặt ra nhằm
tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh cao
quý của VHNT và của đội ngũ văn
nghệ sĩ, tạo điều kiện cho VHNT
phát triển tương xứng với yêu cầu,
nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ
mới. Trong chỉ đạo nhiệm vụ phát
triển VHNT trong thời gian tiếp
theo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy Trần Đức Quận đã chỉ rõ: Cần
nâng cao trách nhiệm của cấp ủy,
chính quyền, đoàn thể các cấp và văn
nghệ sĩ... để tạo chuyển biến mạnh
mẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát
triển VHNT. Các cơ quan cần tham
mưu để đề xuất ban hành các cơ chế,
chính sách phù hợp với điều kiện địa
phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho các hoạt động VHNT. Đẩy mạnh
xã hội hóa trong xây dựng các công
trình nghệ thuật, thiết chế văn hóa
để phát triển VHNT. Cơ quan quản
lý nhà nước về VHNT, các cơ quan
truyền thông cần phối hợp chặt chẽ
với Hội VHNT để quảng bá những
sản phẩm chất lượng, góp phần định
hướng thẩm mỹ cho quần chúng. Hội
VHNT tỉnh tập trung kiện toàn nâng
cao chất lượng hoạt động và vai trò
của Hội, chú trọng phát triển đội ngũ
hội viên trẻ, hội viên người DTTS
và hội viên mạnh về nghiên cứu, lý
luận, phê bình VHNT. VHNT được
đánh giá là nền tảng tinh thần của xã
hội nên cần có nhiều sản phẩm sắc
bén và mang đậm tính nhân văn, góp
phần làm phong phú hơn đời sống
văn hóa tinh thần cho nhân dân các
dân tộc trong tỉnh, tăng cường khối
đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực
hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ
phát triển của địa phương.
N.NGÀ

Chung kết 15 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ
Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN)
Lâm Đồng vừa phối hợp với Tổ hỗ
trợ khởi nghiệp UBND tỉnh tổ chức
Ngày Phụ nữ khởi nghiệp với chủ
đề: “Sáng tạo - kết nối”.
Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025
của Chính phủ, năm 2018 Hội
LHPN tổ chức Ngày Phụ nữ khởi
nghiệp, sau 5 tháng phát động đến
cán bộ, hội viên phụ nữ đã có 99 ý
tưởng được xây dựng trên tất cả các
lĩnh vực. Qua các vòng thẩm định,
đến nay có 15 ý tưởng khởi nghiệp
được vào vòng chung kết đáp ứng
được các tiêu chí như: tính sáng tạo,
độc đáo, tính khả thi cao và phù hợp
với từng địa phương.

Đến dự và phát biểu, ông Phan
Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng tổ
chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp của
Hội LHPN tỉnh. Mới đây, UBND
tỉnh đã chính thức thành lập Quỹ
hỗ trợ khởi nghiệp, trước mắt ngân
sách của tỉnh dành nguồn kinh phí
nhất định để tài trợ cho các ý tưởng
khởi nghiệp tốt. Các ý tưởng được
chọn hôm nay cần hoàn thiện để gửi
Tổ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh xem
xét hỗ trợ một phần chi phí để động
viên, khuyến khích chị em phát triển
ý tưởng của mình trên thực tế. Phó
Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, Hội
tiếp tục vận động, giúp đỡ phụ nữ,
đặc biệt là chị em ở các vùng khó

khăn, vùng đồng bào DTTS, vùng
sâu, vùng xa; động viên tất cả phụ
nữ có ý tưởng dù nhỏ để hỗ trợ họ
tổ chức các hoạt động tăng thu nhập,
cải thiện kinh tế gia đình.
Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2
giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến
khích cho các ý tưởng vào vòng
chung kết.
Tại buổi lễ trao giải các ý tưởng
hay, Hội LHPN tỉnh đã tiến hành
ký kết chương trình hỗ trợ hợp tác
với Tổ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh
và CLB Doanh nhân nữ Lâm Đồng
nhằm thúc đẩy chương trình hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp ngày càng
phát triển.
AN NHIÊN

Trao giải Nhất cho ý tưởng “Sản xuất tinh bột nghệ - bột dinh dưỡng thập cốc”
của chị Lục Thị Thanh (Bảo Lộc).
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THẾ GIỚI NGÀY HÈ...
Nửa tháng hè
Khái niệm “ba tháng hè” của tuổi
học trò trước đây dường như trở nên
xa lạ với học sinh ngày nay. Bởi,
thời gian từ khi kết thúc năm học
cho đến ngày tựu trường của năm
học mới, nếu được nghỉ hè đúng
nghĩa thì cũng chỉ khoảng 2,5 tháng.
Thế nhưng, đối với đa số trẻ em bây
giờ, con số 2,5 tháng này lại bị rút
ngắn xuống nửa tháng, thậm chí
một tuần. Mùa hè là thời gian rảnh
rỗi, nghỉ ngơi của các con nhưng
cũng khiến nhiều bậc cha mẹ áp
lực. Không có người coi con, sợ con
chơi quên học...; nhiều lý do khiến
trẻ em hiện nay dường như không
có mùa hè.
Con trai chị Hà Thanh Thủy Phường 5, Đà Lạt, năm nay lên lớp
1. Sau một tuần nghỉ hè kể từ ngày
tổng kết năm học, chị Thủy vội vàng
gửi con đến học hè tại nhà cô giáo.
“Một phần do hai vợ chồng đều làm
công chức nhà nước không có thời
gian coi con, phần khác muốn con
có kiến thức vững vàng khi vào lớp
1 nên tôi đành cho con đi học chỉ sau
một tuần nghỉ hè. Thấy con không
được nghỉ hè nhiều, tôi cũng thương
nên xin cô giáo cho đi học sau các
bạn một tuần, nhưng thú thật trong
lòng vẫn sợ con không theo kịp bạn
bè khi cô giáo đã mở lớp từ đầu
tháng 6”, chị Thủy chia sẻ.
Còn chị Thu Hương - nhân viên
Viettel có hai con trai, sang năm học
mới sẽ lên lớp 6 và lớp 3. Cả hai vợ
chồng đều bận rộn với công việc,
trong năm học ngoài giờ học chính
khóa ở trường, sau khi tan học, anh
chị lại gửi con cho cô giáo kèm đến
7 giờ tối mới đón về. Nghỉ hè, không
có ai ở nhà trông con, cộng với việc
sợ con không theo kịp bạn bè khi các
lớp học hè đã “rậm rịch” mở sau khi
kết thúc năm học nửa tháng. Vậy là
sau một tuần cho về ngoại và một
tuần về nội chơi, hai con trai của
chị lại tiếp tục hành trình với sách
vở tại nhà cô giáo. “Chẳng biết làm
thế nào, ở nhà thì không ai coi, gửi
về nội, ngoại thì sợ chơi quên học
nên đành cho con đi học hè sớm”,
chị Hương thở dài. Còn hai cậu con
trai của chị cứ nhắc mãi về những trò
chơi vui vẻ khi được về nội, ngoại
nghỉ hè nửa tháng.
Một giáo viên tiểu học ở Đà Lạt
cho hay, việc mở các lớp dạy hè sớm
một phần do nhu cầu phụ huynh,
phần khác lớp học được mở sớm
để có nhiều thời gian củng cố kiến
thức cho học sinh, vì đầu tháng 8
giáo viên phải đi tập huấn chuẩn bị
năm học mới nên lớp học cũng sẽ
kết thúc vào cuối tháng 7.
Giải pháp
trong mùa hè
Không cho con đi học hè, một số
phụ huynh lại chọn cách gửi con
về nội, ngoại suốt những tháng hè,
vừa có người coi con, vừa để con
được “vẫy vùng” trong thế giới mùa
hè, nhưng lại canh cánh nỗi lo con
không theo kịp chương trình trong
khi bạn bè đều đi học hè.
Trong khi đó, nhiều gia đình lại
cho con nghỉ hè với thế giới tivi,
điện thoại. Cha mẹ đi làm và khóa
trái cửa lại, mặc con “ôm” màn hình

Mùa hè - mùa vui chơi, nghỉ ngơi của lứa tuổi học trò sau 9 tháng miệt mài học tập. Thế nhưng, thế
giới mùa hè của tuổi thơ đang ngày càng bị thu hẹp do thiếu nhiều yếu tố: thiếu sân chơi, cha mẹ
thiếu thời gian cho con, thiếu sự an toàn... Việc mang đến một mùa hè thật sự bổ ích và ý nghĩa cho
con trẻ hiện nay vẫn là “bài toán” khó tìm lời giải của nhiều gia đình.

Dù bận rộn
nhưng nhiều
phụ huynh
vẫn tranh thủ
đưa con đến
Nhà Thiếu nhi
Lâm Đồng
để học mà chơi chơi mà học
trong dịp hè.
Ảnh: V.H

từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều để
đảm bảo an toàn vì không dám để
con ra ngoài. “Ngày trước, cứ nghỉ
hè là mình cùng đám bạn trong
xóm đi thả diều, đá bóng, thật thú
vị. Nhưng bây giờ, thật sự không
dám cho con ra ngoài đường để
tránh nguy hiểm. Biết là để con ở
trong bốn bức tường cũng tội, nhưng
không còn cách nào khác vì cả hai
vợ chồng đều bận đi làm”, anh Hữu
Duy - Phường 9, Đà Lạt tặc lưỡi.
Cũng có những bậc phụ huynh
cho con tham gia các sân chơi bổ ích
vào dịp hè để con không “dán mắt”
suốt ngày vào màn hình tivi, điện
thoại, nhưng cũng chỉ tranh thủ vào
cuối tuần. Cùng với học văn hóa, chị
Hồng Vân - thợ may tại Phường 2,
Đà Lạt lại tranh thủ thời gian đưa
đón con gái 8 tuổi đến học múa tại
Nhà Thiếu nhi (NTN) Lâm Đồng
vào mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật hàng
tuần. Chị cho hay: “Từ thứ hai đến
thứ sáu tôi gửi cháu học hè ở nhà
cô, hai ngày cuối tuần thấy cháu cứ
xem tivi, điện thoại nhiều nên tôi
cho cháu đi học múa. Tôi thấy cháu
cũng vui vì sau những ngày đi học
lại được tham gia múa hát theo đúng
sở thích. Mùa hè của cháu, tôi cũng
chỉ biết cho cháu vừa học, vừa chơi
chứ cũng không thể cho con được
tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè như
mình ngày trước. Điều kiện bây giờ
phải chấp nhận thế thôi”.

Cho mùa hè sôi động
Để mùa hè thêm sôi động, NTN
Lâm Đồng - sân chơi lớn nhất dành
cho trẻ em ở Đà Lạt cũng tăng cường
hơn các hoạt động. Mỗi dịp hè, NTN
lại mở thêm nhiều lớp năng khiếu để
đáp ứng nhu cầu học mà chơi - chơi
mà học của thiếu nhi. Nếu như trong
năm học, NTN chỉ mở khoảng 17 bộ
môn năng khiếu với hơn 100 lớp thì
dịp hè, số lớp tăng hơn 200 với 21
bộ môn. Đặc biệt, bộ môn đá bóng
và kỹ năng sống dành riêng cho dịp
hè thu hút đông đảo thiếu nhi tham
gia. Mùa hè cũng là dịp NTN tổ chức
các hoạt động như hội thi, liên hoan,
hội trại... để thiếu nhi có những sân
chơi sôi động, bổ ích. Mỗi dịp hè,
các lớp năng khiếu của NTN thu hút
hơn 2.000 em. Bên cạnh đó, các hoạt

Nhiều trẻ em chọn sách là người bạn mỗi dịp hè về. Ảnh: V.H

động ngoài trời tại khu vui chơi trong
khuôn viên NTN cũng phục vụ hàng
ngàn trẻ em đến giải trí. Anh Nguyễn
Khắc Hội - Phòng Hành chính NTN
Lâm Đồng cho biết: “Mùa hè là dịp
học sinh không tham gia học văn hóa
tại nhà trường nên có thời gian học
năng khiếu. Vì vậy, NTN mở thêm
một số bộ môn phục vụ nhu cầu các
em đến vui chơi, giải trí. Hè cũng là
dịp số lượng thiếu nhi tham gia đông
hơn nên NTN cũng tăng cường các
lớp học với mong muốn tạo cho các
em sân chơi vui vẻ”.
Cùng với đó, nhiều trung tâm ra
đời tạo thêm những sân chơi mới
cho trẻ trong dịp hè. Lần đầu tiên
khai giảng trong mùa hè 2018, lớp
học Magic For Kids (ảo thuật dành
cho thiếu nhi) tại Trung tâm Giáo
dục Kỹ năng sống Đà Lạt đặt tại
Trường THCS Nguyễn Du (Phường
2, Đà Lạt) mở ra một sân chơi hoàn
toàn mới mẻ. Ngoài ra, các khóa học
giao tiếp ứng xử và khám phá bản
thân, hoạt động trải nghiệm sáng
tạo... của Trung tâm nhằm phát triển
kỹ năng cho trẻ cũng là lựa chọn của
nhiều bậc phụ huynh và học sinh.
Hoạt động từ hè năm 2017, đây là
trung tâm duy nhất được Sở Giáo
dục và Đào tạo cấp phép về lĩnh
vực giáo dục kỹ năng sống cho thiếu
nhi. Với đội ngũ giáo viên là những
giảng viên trẻ chuyên ngành tâm lý,
công tác Đội, giáo dục tiểu học của
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt,
trung tâm thực hiện các khóa học
giúp trẻ có điều kiện phát triển kỹ
năng sống.

Các phường, xã đến thôn, tổ dân
phố cũng tổ chức nhiều hoạt động hè
cho học sinh khi các em tạm xa ghế
nhà trường, trở về sinh hoạt nơi cư
trú. Văn nghệ, thể thao, các hội thi...
là sân chơi bổ ích để các em hòa mình
vào mùa hè sôi động. Những buổi
sinh hoạt định kỳ tối chủ nhật hàng
tuần suốt hơn 2 tháng hè mà Tổ dân
phố (TDP) 3 Lữ Gia phối hợp với
Chi đoàn Thanh niên tổ chức đã tập
hợp được đông đảo thanh thiếu niên,
nhi đồng trong tổ dân phố. “Tổ dân
phố tổ chức khai mạc hoạt động hè
và nhiều hoạt động diễn ra suốt mùa
hè, cũng như tổng kết, trao thưởng
cho học sinh đạt thành tích cao trong
học tập và cấp giấy chứng nhận tham
gia sinh hoạt hè. Tất cả nhằm tạo
ra sân chơi để thanh thiếu niên, nhi
đồng gặp gỡ, giao lưu và đặc biệt là
hạn chế việc ham chơi dẫn đến tình
trạng lêu lổng của một số em”, ông
Phạm Đình Chiến - Tổ trưởng TDP
3 Lữ Gia cho biết.
Một mùa hè vui tươi, bổ ích, đúng
nghĩa đang dần trở nên “xa xỉ” với
tuổi thơ ngày nay. Những chiều thả
diều, bắt bướm trên cánh đồng mênh
mông hay chơi trò đánh trận giả men
theo những triền đồi rợp nắng chỉ
còn trong câu chuyện ông bà, cha
mẹ kể lại như hồi ức về một kỷ niệm
đẹp. Việc tạo ra nhiều sân chơi, cha
mẹ giảm bớt áp lực học hành cho
con cái hay dành thời gian hơn cho
con... là điều rất cần khi mà mùa hè
được đông đảo học sinh, thiếu nhi
mong đợi.
VIỆT HÙNG

Anh Trần Duy Khôi

Phó Giám đốc NTN Lâm Đồng

“Tạo môi trường giáo dục
nhẹ nhàng mà không áp lực”
Mùa hè là dịp để thiếu niên,
nhi đồng nghỉ ngơi sau những
tháng ngày học tập. Tuy nhiên,
để các em không vì việc vui
chơi mà quên đi kiến thức, NTN
tổ chức các lớp học văn hóa như
Anh văn, Tin học, Toán tư duy...
kết hợp với các lớp năng khiếu
để các em học mà chơi - chơi
mà học. Giữa khuôn viên vui
chơi, trải nghiệm, các em vẫn có
môi trường giáo dục nhẹ nhàng
nhưng không áp lực.

Anh Phan Văn Bông

Giám đốc Trung tâm Giáo dục
Kỹ năng sống Đà Lạt

“Phát triển kỹ năng sống
cho trẻ là điều cần thiết”
Ngày nay, nhiều học sinh học
khá tốt nhưng lại thiếu kỹ năng
sống, chỉ biết vùi đầu vào học.
Trong khi đó, ở lứa tuổi mầm
non, các cháu rất nhanh nhẹn,
hoạt bát. Vậy làm sao để phát
huy sự năng động của các cháu
từ nhỏ đến khi lớn là điều đáng
quan tâm. Do vậy, Trung tâm
Giáo dục Kỹ năng sống Đà Lạt
tổ chức các khóa học kỹ năng để
giúp trẻ có điều kiện phát triển
kỹ năng sống trong điều kiện
hiện nay.

Chị Thu Thủy
Phụ huynh

“Tuổi thơ bao giờ trở lại”
Nhớ những ngày còn nhỏ, cứ
mỗi dịp hè về là sách vở được
cất đi để vui chơi thỏa thích.
Những buổi trưa nắng mồ hôi
nhễ nhại chạy đùa cùng con
nít trong xóm hay những buổi
tắm mưa ướt sũng nhưng vui...
Bây giờ, mình cũng chẳng dám
cho con trải nghiệm những thú
vui của mình ngày nhỏ vì sợ
con ốm, sợ con ra đường nguy
hiểm... Thật sự mùa hè của các
con giờ quá gò bó, về không
gian, về thời gian cũng như
những trò vui của trẻ nhỏ.
Bé Gia Huy

Học sinh, 9 tuổi

“Con thích được nghỉ hè
ở quê cùng ông bà”
Con thích những con cào
cào tre, diều giấy được người
anh họ làm. Hè năm ngoái, con
được bố mẹ cho về quê suốt 2
tháng ở cùng ông bà nội. Đó
cũng là lần đầu tiên con được
vui với những trò vui mà con
nít ở quê hay chơi. Nhưng hè
năm nay, bố mẹ cho con đi học
từ đầu tháng 6 sau khi nghỉ
hè một tuần. Học văn hóa nhà
cô giáo, học Anh văn ở trung
tâm... Con muốn được về quê
nghỉ hè cùng ông bà...”.
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ĐAM RÔNG:

1,5 tỷ đồng đầu tư nâng cấp,
xây dựng 3 công trình điện
Từ đầu năm đến nay, Điện lực huyện
Đam Rông đã đầu tư gần 1,5 tỷ đồng để
nâng cấp, xây dựng 3 công trình điện
trên địa bàn huyện. Trong đó, sửa chữa
lớn 5 Km đường dây trung thế và 2,7
Km đường dây hạ thế tại xã Đạ K’Nàng;
đồng thời, phát triển lưới điện Đạ Tồn tại
xã Rô Men với 1 km đường dây trung thế
cùng 1,5 km đường dây hạ thế và 1 trạm
biến áp 50 KVA. Các công trình trên
hoàn thành đã đảm bảo cung cấp điện
cho gần 1.000 hộ dân.
Được biết, hiện nay, Điện lực huyện
Đam Rông đang tiếp tục đầu tư 1,6 tỷ
đồng để xây dựng các công trình điện,
từng bước xóa hộ câu phụ và chống quá
tải tại xã Đạ K’Nàng, Đạ R’Sal cùng với
công trình tưới tiêu giai đoạn 3 tại xã Đạ
R’sal và Phi Liêng. Những công trình
điện trên hoàn thành, sẽ đáp ứng tốt hơn
nhu cầu sử dụng điện của 97% tổng số
hộ dân trên địa bàn huyện Đam Rông;
đồng thời, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa
phương.
ĐAM TRỌNG

DI LINH: Hưởng ứng Ngày ASEAN

phòng chống sốt xuất huyết

Trung tâm Y tế huyện Di Linh và
UBND xã Gia Hiệp vừa tổ chức Lễ ra
quân hưởng ứng Ngày ASEAN phòng
chống sốt xuất huyết.
Đây là hoạt động hàng năm nhằm loại
bỏ, xử lý các vật có thể chứa hoặc đọng
nước làm môi trường cho muỗi sinh sản
khi mùa mưa đến. Qua đó, Trung tâm Y tế
huyện Di Linh đề nghị cơ quan, đơn vị và
người dân cần quan tâm tìm và diệt ổ lăng
quăng tại nơi làm việc, sinh sống; đồng
thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát và xử lý các điểm nguy cơ về dịch
bệnh cũng như tuyên truyền đến người
dân nâng cao ý thức trong công tác phòng
trừ bệnh sốt xuất huyết.
Sau lễ phát động, đội ngũ y tế huyện Di
Linh, xã Gia Hiệp, học sinh và người dân
trên địa bàn xã Gia Hiệp đã diễu hành qua
một số tuyến đường tuyên truyền về công
tác phòng chống sốt xuất huyết và kêu gọi
người dân phát quang bụi rậm, dọn dẹp
cống rãnh không để đọng nước, vệ sinh
nhà cửa không cho muỗi có môi trường
phát triển.
Được biết, trong năm 2017, xã Gia Hiệp
có 23 ca mắc bệnh sốt xuất huyết.
T.ĐỒNG

Phá rừng trái phép, bị phạt
hơn 6,8 triệu đồng
UBND thành phố Đà Lạt vừa ra quyết
định xử phạt vi phạm hành chính đối
với ông Trần Ngọc Toàn (sinh 1976,
trú tại 12 Thánh Mẫu, Phường 7, TP
Đà Lạt) với mức phạt 2.650.000 đồng
về hành vi phá rừng trái pháp luật,
gây thiệt hại 60 m2 rừng tạp và phạt
4.000.000 đồng về hành vi lấn chiếm
440 m2 đất lâm nghiệp thuộc rừng
phòng hộ do Ban Quản lý rừng Lâm
Viên quản lý.
Đồng thời, tiến hành tịch thu 6 lóng gỗ
tròn tạp có khối lượng 0,776 m3, buộc chịu
chi phí trồng lại 60 m2 rừng là 166.800 đồng
và trả lại diện tích đất đã lấn chiếm.
TIẾN DÂN

Ưu việt của sàn phẳng Ubot và bê tông tự lèn

U

bot (U-Boot beton) là hộp định
hình tạo rỗng làm từ nhựa tái sinh
Polypropylene, được sử dụng để
tạo nên sàn phẳng không dầm
vượt nhịp lớn. Đây là giải pháp kết cấu sàn
nhẹ tối ưu đã được sử dụng trong ngành xây
dựng, sáng chế bởi tập đoàn nổi tiếng thế giới
Daliform, Italia, ứng dụng rộng rãi và phổ biến
trong hàng ngàn công trình khắp thế giới. Ở
Việt Nam, Ubot đã được chuyển giao và phát
triển giải pháp bởi Công ty TNHH Xây dựng
Lâm Phạm (LPC) từ năm 2012. Hiện nay, tại
địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sản phẩm Ubot do
Công ty LBM độc quyền phân phối và ứng
dụng. Đây là giải pháp đột phá và hiệu quả
kinh tế cũng như đáp ứng những yêu cầu khắt
khe trong ngành xây dựng.
Về kết cấu, sản phẩm Ubot là hình hộp
rỗng, thủng đáy với 4 chân hình côn (nón
trụ). Các hộp nằm trong sàn tạo ra các lỗ
hổng giảm tải trọng cho sàn… Ưu điểm vượt
trội của Ubot còn là chiếm lợi thế về kích
thước, có thể xếp chồng lên nhau, dễ dàng
vận chuyển, bảo quản ngoài trời và đặc biệt
không dễ vỡ. Hình dáng cải tiến, độ dày và
kích thước linh hoạt cùng khả năng chống
cháy tốt. Trong và sau quá trình đổ bê tông,
Ubot không bị biến dạng do trọng lượng bê
tông hoặc do các hoạt tải. Lãnh đạo LPC cho
biết một số tối ưu về kết cấu sàn phẳng sử
dụng Ubot gồm: nhịp lớn và kiến trúc thông
thoáng (có khả năng vượt nhịp tới 20 m, tạo
không gian thoáng rộng cho công trình); sàn
phẳng không dầm; giảm độ dày của hệ thống
dầm sàn; tăng số lượng tầng; tăng khả năng
cách âm, cách nhiệt; giảm trọng lượng sàn từ
10-30% so với sàn thông thường; giảm tổng
trọng lượng sàn xuống móng từ 10-30%;
giảm kích thước móng; thân thiện với môi
trường; giảm chi phí phần cơ điện… Theo
đó, thi công Ubot sẽ tiết kiệm được 10-15%
tổng chi phí công trình nhờ tiết kiệm được
từ 10-30% chi phí bê tông, cốt thép, cốp pha,
nhân công, hệ thống kỹ thuật. Ngoài ra, còn
nhiều tối ưu hiệu quả kinh tế khác như tăng
chiều cao thông thủy, tăng số lượng tầng; tiết
kiệm chi phí lưu kho và vận chuyển, nhân
công… Công trình thi công bằng Ubot cũng
nhờ vậy mà đã đem lại những ứng dụng
linh hoạt trong thực tế như về bãi đỗ xe, văn
phòng, chung cư, trường học, bệnh viện…
Việc kết hợp sàn Ubot với bê tông lèn càng
đem lại tính tối ưu trong thi công và sử dụng
công trình xây dựng. Bê tông tự lèn là sản
phẩm của LBM. Theo lãnh đạo của LBM,
sản phẩm này có độ chảy cao, được thiết kế
để thi công các kết cấu phức tạp, cốt thép dày
đặc, kết cấu hình vòm, vỏ mỏng, các kết cấu
không thể đầm trực tiếp, các kết cấu cần có
bề mặt hoàn thiện đẹp và giảm được số lượng

Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng có mức tăng trưởng về ngành xây dựng đạt khoảng
13,5%/năm trong khi cả nước chỉ đạt khoảng 8,7%. Thành tựu đó nhờ một phần
quan trọng của việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiệu quả; trong
đó, phải kể đến sàn phẳng Ubot và bê tông tự lèn triển khai tại Công ty Cổ phần
Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM).

Công trình thi công
sử dụng công nghệ Ubot
và bê tông tự lèn
tại Đà Lạt.
Ảnh: M.Đ

nhân công. Để đảm bảo khả năng tự lèn, bê
tông không chỉ cần độ linh động thích hợp
mà còn phải có độ nhớt nhất định bởi vì bê
tông phải chảy qua các cốt thép một cách dễ
dàng; và có thể bơm được cự li xa tới 500 m.
Do đó, cũng theo đại diện lãnh đạo LBM, bê
tông phải có độ chảy (độ xòe) đường kính lớn
hơn hoặc bằng 60 cm. Bê tông tự lèn là một
trong các loại bê tông chất lượng cao. Vì vậy,
để sản xuất được bê tông này, cần sử dụng đá
ve qua côn VSI, cỡ hạt từ 5-20 mm, các loại
phụ gia khoáng (Silica fume, tro bay…) và
phụ gia hóa chất lượng cao. Bê tông tự lèn đã
khẳng định được nhiều ưu thế như thi công
nhanh, giảm tiếng ồn từ đầm lèn, tiết kiệm
thời gian, thân thiện với môi trường… Chủ
tịch Hội đồng quản trị LBM Lê Đình Hiển cho
biết: “Là đối tác của LPC, đồng thời sản xuất
sản phẩm bê tông tự lèn, mục tiêu của LBM
là khẳng định chất lượng sản phẩm. Vì vậy,
chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu về
kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư,
khách hàng, đặc biệt là những công trình sử
dụng vốn ngân sách nhà nước và công trình

của người dân”.
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng,
ông Nguyễn Dũng - Phó Giám đốc Sở cũng
khẳng định: “Về phía Sở, chúng tôi rất ủng hộ
việc ứng dụng công nghệ mới này vào thi công
xây dựng công trình. Việc này hoàn toàn phù
hợp với tinh thần, chủ trương của Chính phủ và
Bộ Xây dựng đó là “tiếp tục đẩy mạnh nghiên
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để
nâng cao năng suất, chất lượng lao động, đẩy
nhanh tiến độ thi công công trình trong thời đại
cách mạng 4.0; chú trọng áp dụng công nghệ
mới trong phát triển vật liệu xây dựng mới”.
Tuy nhiên, theo ông Dũng, việc ứng dụng sàn
Ubot và bê tông tự lèn còn gặp rào cản như
chưa được tiêu chuẩn hóa, chưa có định mức
kinh tế kỹ thuật nên gặp khó khăn. Vì vậy, để sử
dụng phổ biến, rộng rãi ông Dũng đề nghị nhà
cung cấp, nhà thầu xây dựng và các tổ chức liên
quan cần sớm hoàn tất những phần việc như
tính toán chính xác để thể hiện tính ưu việt của
sản phẩm; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật;
chuyển giao quy trình công nghệ thi công; đào
tạo nhân lực...
MINH ĐẠO

Kịp thời ngăn chặn nhiều đối tượng kích động biểu tình tại Đà Lạt
Sáng ngày 18/6, lực lượng chức năng Công
an tỉnh tiếp tục làm việc với 3 người liên quan
đến việc phát tán tài liệu tuyên truyền có nội
dung kích động biểu tình ngay tại trung tâm
TP Đà Lạt để làm rõ vai trò từng người.
Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 17/6, lực
lượng chức năng Công an tỉnh đã phát hiện và
kịp thời ngăn chặn 3 người đang phát tán tài
liệu tuyên truyền có nội dung kích động biểu
tình tại quán nước trước rạp chiếu bóng 3-4,
trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt.
3 người gồm Vũ Thị Thanh Thương (SN
1971), Đỗ Văn Quyết (SN 1981) và Vũ Anh
Tuấn (SN 1989) cùng trú tại Phường 5, TP
Đà Lạt khai nhận, Quyết là người đứng ra tổ
chức và chuẩn bị tài liệu, sau buổi lễ tại nhà
thờ sáng ngày 17/6, 3 người rủ nhau ra trước

rạp 3-4 phát tài liệu tuyên truyền.
Trước đó, ngày 10/6 tại trước nhà triển lãm
khu Hòa Bình, TP Đà Lạt, Huỳnh Khánh
Kim Long (SN 1988), Hoàng Ngọc Phúc
(SN 1969) cùng trú tại TP Đà Lạt và Vũ Công
Bích (SN 1990) trú tại huyện Đơn Dương đã
trưng 2 biểu ngữ có nội dung phản đối Luật
An ninh mạng và Luật Đặc khu sau đó quay
phim tung lên mạng xã hội để hưởng ứng với
các địa phương khác. Vụ việc được lực lượng
chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Được biết, Phúc là đối tượng cốt cán trong
tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt
Nam lâm thời” đã bị cơ quan chức năng xử
lý nhiều lần.
Lực lượng chức năng cũng đã làm rõ, Phúc
còn có hành vi làm giả quyết định của một tổ

chức tôn giáo quốc tế và tự phong Phó Chủ tịch
Hội Từ thiện quốc tế và dùng quyết định này
đến một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP Đà
Lạt để kêu gọi làm từ thiện nhưng lại lấy tiền
bỏ túi cá nhân. Cơ quan chức năng đã xác minh
và kết luận, Công ty cổ phần Hoàng Pháp TW
quốc tế là không có thật.
Ngày 11/6, lực lượng chức năng cũng phát
hiện 3 người của quán Bún T. ở Phường 6,
TP Đà Lạt đang viết, vẽ 10 biểu ngữ có nội
dung phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh
mạng cùng 2 cờ tổ quốc để chuẩn bị ra khu
Hòa Bình tổ chức biểu tình.
Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ
biểu ngữ và tiến hành làm việc với những
người liên quan.
ĐỨC HUY
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Chuyển tuyến bất ngờ, nhiều phụ huynh lo lắng
Đi xa thêm gần 2 km
Là một trong số 66 phụ huynh
học sinh Trường Tiểu học Nghĩa
Hiệp (xã Liên Hiệp) nằm trong
diện phải chuyển tuyến, bà
Nguyễn Thị Thu (phụ huynh em
Nguyễn Thị Thảo Nhi) cho hay:
“Con tôi đã học xong lớp 5. Như
mọi năm khi chuyển cấp, tất cả
học sinh Trường Tiểu học Nghĩa
Hiệp đều được đăng ký học tại
Trường THCS Lê Hồng Phong
(thị trấn Liên Nghĩa). Sở dĩ chúng
tôi nộp hồ sơ tại đây vì nhà tôi và
hầu hết phụ huynh học sinh thôn
Nghĩa Hiệp đều ở gần trường
này. Tuy nhiên, mới đây chúng
tôi bất ngờ nhận được thông
báo của Trường Tiểu học Nghĩa
Hiệp, năm học mới chúng tôi phải
chuyển con em lên Trường THCS
Trần Phú, cách xa Trường Lê
Hồng Phong thêm gần 2 km nữa”.

Theo chị Thu, hầu hết
các em học sinh thôn
Nghĩa Hiệp mong muốn
học tại Trường THCS Lê
Hồng Phong vì trường ở
gần và giao thông đi lại
thuận tiện. Trường hợp
học Trường THCS Trần
Phú vừa xa lại phải băng
ngang qua Quốc lộ 20,
qua các nút giao thông
đi lại đông đúc, trong khi
các cháu mới 11 tuổi nên
các phụ huynh đều không
không yên tâm.
Còn bà Lê Thị Dung (phụ
huynh em Phạm Thị Thanh
Ngọc) giải thích: Ngày 22/5,
các phụ huynh học sinh Trường
Tiểu học Nghĩa Hiệp nhận được
công văn của UBND thị trấn
Liên Nghĩa thông báo nội dung
phân bổ địa bàn tuyển sinh năm
học 2018-2019. Tuy nhiên, lãnh
đạo thị trấn Liên nghĩa và Phòng
Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT)
huyện Đức Trọng lại không giải
thích cho chúng tôi tiêu chí nào
để Trường THCS Lê Hồng Phong
nhận hồ sơ chuyển cấp từ địa bàn
thị trấn Liên Nghĩa, không nhận
từ thôn Liên Hiệp. Trong khi đó,
ranh giới hai địa bàn chỉ cách
nhau một con đường.
“Lý do cơ quan chức năng
đưa ra là Trường THCS Lê
Hồng Phong lớp học đã quá chỉ
tiêu. Trong khi đó, theo tôi biết,
trường cũng tuyển sinh trường
hợp các học sinh thị trấn Liên

66 phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp (thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức
Trọng) không khỏi lo lắng khi bất ngờ nhận được thông báo phải chuyển tuyến ngay thời gian
làm hồ sơ chuyển lớp đầu cấp đã cận kề.

Niên học 2018-2019, Trường THCS Lê Hồng Phong không thể nhận thêm học sinh từ Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp do quá tải.

Nghĩa, còn con em chúng tôi thì
không. Vì vậy, phụ huynh chúng
tôi thấy không công bằng” - bà
Dung chia sẻ.
Nhiều phụ huynh phản ánh
thêm, nếu hợp lý hơn, ngay từ
khi các em học lớp 4, Phòng
GD-ĐT huyện đã phải thống kê
số lượng học sinh các trường để
làm công tác phân tuyến hợp lý,
sau đó thông báo, họp lấy ý kiến
người dân thì mọi việc sẽ không
rơi vào thế bị động. Còn việc
điều chỉnh tuyến lần này, UBND
xã Liên Hiệp và Trường Tiểu
học Nghĩa Hiệp ngày 22/5 mới
có thông báo chính thức và đầu
tháng 6 thì chuyển hồ sơ nhập
học lên Trường THCS Trần Phú
quá gấp gáp, người dân không
kịp phản ứng và có ý kiến đóng
góp xác đáng.

Sẽ họp các bên để tìm
giải pháp tháo gỡ
Ông Võ Văn Huy, Hiệu trưởng
Trường THCS Lê Hồng Phong
thông tin, theo kế hoạch tuyển
sinh đầu cấp, năm nay trường chỉ
tuyển sinh tối đa được tám lớp 6
và trường đã nhận đủ hồ sơ số lớp
trước ngày 10/6.
“Chúng tôi không ngại nhận
hết số học sinh Trường Tiểu học
Nghĩa Hiệp như mọi năm, nhưng
năm 2018 cơ sở vật chất của
trường không cho phép. Năm
học 2018-2019, trường chỉ duy
trì tối đa được 35 lớp học, trong
đó có tám lớp 6 và tiến tới năm
2020-2021 sẽ giảm toàn trường
còn 32 lớp theo đúng định hướng
của Phòng GD - ĐT huyện”- ông

Huy nói.
Trao đổi với chúng, ông
Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ
tịch UBND thị trấn Liên Nghĩa
(huyện Đức Trọng) cho biết, theo
Công văn Phòng GD - ĐT huyện
gửi ngày 9/2/2018 về hướng dẫn,
bổ sung lập kế hoạch phát triển
giáo dục năm học 2018-2019;
căn cứ vào tình hình thực tế, ở
bậc THCS phòng định hướng
năm nay sẽ giảm dần quy mô lớp,
học sinh để đến năm 2020-2021
Trường THCS Lê Hồng Phong
còn 32 lớp. Nguyên nhân là hiện
nay số học sinh lớp 6 trường
nhận đã quá tải, không thể nhận
tất cả học sinh các địa bàn như
mọi năm. Riêng Trường THCS
Trần Phú, do số lớp còn trống
nhiều có thể tiếp nhận học sinh
hoàn thành chương trình tiểu
học ở một số trường, trong đó
có Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp.
“Việc chuyển tuyến để cân đối
số lớp, số lượng học sinh giữa
các trường là việc bình thường
của ngành giáo dục. Về trường
hợp nhận hồ sơ phụ huynh vào
lớp 6, Trường THCS Lê Hồng
Phong sẽ ưu tiên địa bàn thị trấn
Liên Nghĩa, bởi nếu nhận gần 70
học sinh Trường Tiểu học Nghĩa
Hiệp, xã Liên Hiệp thì số lượng
học sinh thị trấn Liên Nghĩa phải
chuyển tuyến sẽ đông hơn nhiều”
- ông Đức thông tin.
Khi được hỏi về hướng giải
quyết cho các em học sinh tại
Trường tiểu học Nghĩa Hiệp,
ông Nguyễn Anh Đức cho biết,
Phòng GD - ĐT huyện Đức
Trọng, UBND thị trấn Liên

Nghĩa cùng lãnh đạo các trường
liên quan đã có buổi trao đổi
với đại diện phụ huynh học sinh
để giải thích đơn khiếu nại liên
quan tới vấn đề chuyển tuyến.
Về cơ bản theo ông Đức, cơ
quan chức năng vẫn vận động
phụ huynh đưa con em học tại
Trường THCS Trần Phú theo
đúng quy hoạch trường lớp của
Phòng GD - ĐT huyện đề ra.
“Về việc phụ huynh lo lắng các
em học xa thêm gần 2 km, phải
qua Quốc lộ 20 là lý do chính
đáng. Chúng tôi đã tạm thống
nhất phương án dùng xe ô tô đưa
rước các em tới trường và về
nhà. Vốn thuê xe dự tính trích từ
Quỹ Phụ huynh học sinh, chính
quyền xã Liên Hiệp và thị trấn
Liên Nghĩa đóng góp chung. Tuy
nhiên, phương án này khi được
các bên đồng ý thông qua chúng
tôi mới triển khai” - ông Đức nói.
Trong khi đó, qua trao đổi với
chúng tôi, các phụ huynh bày tỏ
mong muốn cho con em mình tiếp
tục được học tại Trường THCS
Lê Hồng Phong, không đồng ý
chia lại tuyến theo thông báo của
Phòng GD-ĐT huyện Đức Trọng
đưa ra và giải pháp thị trấn Liên
Nghĩa đề xuất. Sáng ngày 18/6,
UBND thị trấn Liên Nghĩa cho
biết, do còn nhiều ý kiến không
đồng thuận từ phía phụ huynh học
sinh nên trong tuần này, UBND
thị trấn, xã Liên Hiệp sẽ cùng với
Phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các
trường, 66 phụ huynh cùng ngồi
lại để tìm giải pháp thỏa đáng cho
vấn đề trên.

thiệt hại nhiều diện tích nhất ở
Phường 7 như: hộ ông Nguyễn
Văn Việt, Đỗ Như Việt, Phan
Thị Tâm, Huỳnh Ngọc Thắng,
mỗi hộ thiệt hại trên diện tích
trồng dâu tây từ 5.000 m2 đến
7.000 m2. Ở Phường 9 có những
trường hợp bị thiệt hại diện tích
từ 1.000 m2 đến 1.200 m2 nhà

kính là: hộ Trần Đức Quang, Lê
Văn Tý, Lê Văn Hùng, Trần Thị
Tâm, Trịnh Tháp Hạ…
Tổng số tiền 60 triệu đồng
nói trên, thành phố Đà Lạt
đang đề nghị Quỹ Phòng chống
thiên tai tỉnh Lâm Đồng xem
xét, hỗ trợ.

T.LINH - C.THÀNH

Đà Lạt cần 60 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại do mưa đá
Thống kê đợt mưa đá kèm theo
gió giật mạnh trong ngày 18 và
ngày 20/5 vừa qua đã gây thiệt
hại hoa màu, nhà cửa của 50 hộ
dân các Phường 6, 7, 9, tổng số
tiền cần hỗ trợ gần 60 triệu đồng.
Cụ thể, số hộ dân bị thiệt hại
và số tiền hỗ trợ tương ứng gồm:
Phường 7 có 37 hộ (gần 35 triệu

đồng); Phường 9 có 8 hộ (gần 21
triệu đồng) và Phường 6 có 5 hộ
(gần 4 triệu đồng). Tài sản thiệt
hại của 50 hộ dân chiếm phần lớn
là diện tích nhà kính, diện tích các
loại hoa cát tường, cúc, layơn, hoa
hồng; các loại rau sú, dâu tây, xà
lách coral, pa rô hành, cải thảo…
Đáng kể những trường hợp bị
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DI LINH:

Các tổ chức tín dụng
đáp ứng đủ nhu cầu cho vay
Hiện nay, trên địa bàn huyện Di
Linh đã hình thành 12 tổ chức tín
dụng (các ngân hàng và các quỹ tín
dụng). Các tổ chức tín dụng này có
khả năng cung cấp đủ nguồn vốn, đáp
ứng tốt nhu cầu vay của khách hàng.
Hàng năm, các tổ chức tín dụng mở
rộng đối tượng cho vay để tăng doanh
số cho vay. Doanh số cho vay cũng
như dư nợ cuối kỳ năm sau đều cao
hơn năm trước. Trong đó, dư nợ cho
vay trung và dài hạn tăng trưởng khá
nhanh. Riêng trong 6 tháng đầu năm
2018, các tổ chức tín dụng đã giải
quyết cho khách hàng vay trên 2.000
tỷ đồng, tăng gần 10% và tổng dư nợ
hiện tại đã tăng lên khoảng 4.500 tỷ
đồng, tăng hơn 4,5% so cùng kỳ này
năm ngoái.
Việc đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn,
các tổ chức tín dụng trên địa bàn
huyện đã góp phần đáng kể để tăng
trưởng kinh tế và xã hội, nhất là góp
phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn
mới của địa phương. Trong năm 2017,
tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm gần
4% so với năm 2016. Hiện nay, tỷ lệ
hộ nghèo toàn huyện còn 6,14% (xét
theo chuẩn hộ nghèo đa chiều). Toàn
huyện hiện đã có 9 xã đạt chuẩn nông
thôn mới. Trong năm 2018, huyện
Di Linh phấn đấu có thêm 3 xã, bao
gồm: Liên Đầm, Tân Thượng và Tân
Lâm đạt chuẩn xã nông thôn mới.
XL

Đào tạo “Quản trị
chất lượng toàn diện”
cho các doanh nghiệp
Thực hiện Dự án “Nâng cao chất
lượng cho các doanh nghiệp tỉnh
Lâm Đồng 2018”, Chi cục Tiêu
chuẩn - Đo lường - Chất lượng Lâm
Đồng vừa tổ chức 2 lớp đào tạo
“Quản lý chất lượng toàn diện” và
“Sử dụng hiệu quả chu trình PDCA
trong hoạt động quản lý nhóm” cho
các doanh nghiệp sản xuất - kinh
doanh trên địa bàn tỉnh.
Qua lớp học, 115 học viên đến từ
các doanh nghiệp tham dự đã được
tiếp cận các kiến thức về quản trị chất
lượng toàn diện, ứng dụng mô hình
này tại Việt Nam và một số nước
trên thế giới, ảnh hưởng của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt
động quản lý chất lượng, so sánh mô
hình quản lý chất lượng toàn diện và
phương pháp quản lý truyền thống,
một số phương pháp ứng dụng trong
mô hình quản lý chất lượng toàn diện.
Bên cạnh đó, việc giới thiệu phương
pháp quản lý bằng chu trình PDCA
(Plan-Do-Check-Action) trong hoạt
động nhóm đã cho các doanh nghiệp
hiểu được ý nghĩa việc áp dụng chu
trình PDCA, các bước trong chu trình
PDCA; qua những bài tập thực hành
để hiểu sâu sắc quy trình này trong
hoạt động quản lý nhóm với thực tế
doanh nghiệp.
Từ đó, đội ngũ lãnh đạo doanh
nghiệp, trưởng phòng, cán bộ quản
lý các bộ phận của doanh nghiệp
được nâng cao năng lực quản lý,
sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn
nhân sự, đưa doanh nghiệp phát
triển bền vững.
QUỲNH UYỂN
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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
Thời gian, địa điểm xét tuyển:
- Thời gian phát và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 18/6/2018
đến 13/7/2018.
- 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

Lựa chọn đơn vị để cho thuê mặt bằng và nhượng quyền khai thác
vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng Hàng không Liên Khương
Cảng Hàng không Liên Khương - CN TCT Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức lựa chọn
“đơn vị để cho thuê mặt bằng bãi đậu và nhượng quyền khai thác vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng
HK Liên Khương”, theo thời gian và địa điểm sau:
Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 18 - 20/06/2018
Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng - Cảng Hàng không Liên Khương
Quốc lộ 20 - thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng.
Tel: 02633 843802
Fax: 02633 843500
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
- Hình thức đấu thầu: lựa chọn rộng rãi.
- Giá bán hồ sơ mời đấu thầu: 500.000 VNĐ/bộ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: ngày 18/06/2018 đến 16h30 phút ngày 21/06/2018.
- Tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất: Ngày 22 - 23/06/2018;
- Đảm bảo dự thầu: 2% giá khởi điểm.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm

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.

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.

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

GIAÙ

2.500 ñ

