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Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân ngày 21/6
Sáng 19/6, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do các đồng
chí: Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy; K’Mát - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm
và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo
Lâm Đồng nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo
chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).
Phát biểu chúc mừng, đồng chí Trần Văn Hiệp
đã ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà tập
thể cán bộ, phóng viên Báo Lâm Đồng đã đạt
được trong hoạt động chuyên môn. Trên mỗi số

của Báo Lâm Đồng luôn có những thông tin mới
trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã
hội, quốc phòng - an ninh... được phản ánh. Đồng
chí Trưởng Ban Tuyên giáo cũng khẳng định, hoạt
động của Báo Lâm Đồng đã có nhiều đóng góp
tích cực trong việc thông tin tuyên truyền các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước đến với nhân dân; sự sâu sát của các nhà báo
với cơ sở đã cung cấp cho bạn đọc những thông
tin chính xác, kịp thời tình hình phát triển kinh
tế - xã hội những mặt tích cực, nhiều điểm còn
hạn chế và đời sống nhân dân để tỉnh có những

quyết sách đúng trong lãnh đạo.
Dịp này, các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh
đều bày tỏ tin tưởng và hy vọng Báo Lâm Đồng
tiếp tục tìm tòi, sáng tạo trên cơ sở tình hình thực
tiễn của địa phương để có những tác phẩm báo
chí chất lượng đáp ứng yêu cầu của bạn đọc cũng
như sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQVN tỉnh sẽ luôn tạo mọi điều
kiện, hỗ trợ Báo Lâm Đồng hoàn thành sứ mệnh
quan trọng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền,
nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Muốn giáo dục nhân dân, làm cho mọi
người đều tốt cả thì cán bộ, đảng viên phải
tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày...
(Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢNLOẠI SÁCH “NGƯỜI TỐT
VIỆC TỐT”, 6/1968, T. 12, TR. 550, 551. 554, 557, 558)

V.BÁU - N.NGÀ

Khởi nghiệp với cây cà phê đầu dòng

KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV:

Một kỳ họp ghi dấu ấn
đặc biệt

Sau 20 ngày làm việc với tinh
thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và
trách nhiệm (từ ngày 21/5 đến ngày
15/6/2018), kỳ họp thứ 5, Quốc hội
khóa XIV đã kết thúc, hoàn thành
chương trình đề ra với nhiều nội
dung quan trọng. Những nội dung
của kỳ họp Quốc hội đã được báo
chí trung ương và địa phương đưa
tin, một số phiên họp được truyền
hình trực tiếp, bà con cử tri đã được
theo dõi.
TRANG 2

Điểm tựa của một gia đình
thành đạt
TRANG 5

KINH TẾ

Từ ngày 1/7 có thể nộp
thuế khoán qua bưu điện
Chủ Vườn ươm Trường Sơn trong khu nhà lưới sản xuất cây giống ghép cà phê xanh lùn TS5. Ảnh: V.Việt

TRANG 3

Trường Sa trong trái tim
những người làm báo Lâm Đồng

Gắn camera an ninh,
Đà Lạt giảm hẳn nạn móc túi

Nằm trên cao nguyên, không gần
biển mặn nhưng trong lòng những
phóng viên Lâm Đồng, Trường Sa vẫn đầy
gần gũi và yêu thương. “Không xa đâu
Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa
luôn bên anh” vẫn in hằn trong tim những
người cầm bút, cầm máy đã một lần được tới
mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng.
TRANG 4

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TRANG 6

Khi đàn ông vào bếp
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đức Trọng sẽ có nhà máy
xử lý chất thải rắn tập trung
TRANG 7
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THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ TƯ 20 - 6 - 2018

Sơ kết phong trào
thi đua quyết thắng
trong LLVT tỉnh
Vừa qua, các cụm thi đua
trong LLVT tỉnh, gồm cụm
các đơn vị trực thuộc, cụm các
huyện phía Bắc, cụm các huyện
phía Nam đã tổ chức sơ kết
phong trào thi đua quyết thắng 6
tháng đầu năm 2018.
Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu
nhất trí đánh giá phong trào thi
đua quyết thắng của LLVT tỉnh
diễn ra liên tục, rộng khắp, có
chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, thực
sự tạo nên sự chuyển biến mạnh
mẽ về xây dựng tổ chức Đảng
trong sạch vững mạnh, xây dựng
đơn vị vững mạnh toàn diện, nền
nếp chính quy; xây dựng LLVT
vững mạnh về chính trị, tư tưởng
và tổ chức, nâng cao ý thức cảnh
giác, khả năng sẵn sàng chiến
đấu, chủ động đấu tranh, phòng
ngừa làm thất bại mọi âm mưu
chống phá của các thế lực thù
địch. Nhiều chỉ tiêu thi đua đạt và
vượt chỉ tiêu trên giao như: huấn
luyện, công tác phối hợp, dân
vận - kết nghĩa, tỷ lệ đảng viên
nhập ngũ trên 6 tháng, kết nạp
đảng viên trong lực lượng thường
trực, xây dựng lực lượng DQTV,
DBĐV, công tác hậu cần, kỹ
thuật, tài chính… đạt kết quả tốt.
Qua phong trào thi đua, Bộ Chỉ
huy đã khen thưởng và đề nghị
các cấp khen thưởng cho 190 tập
thể, 317 cá nhân (67 huân, huy
chương). Nhiều cán bộ, chiến sỹ
được lãnh đạo, chỉ huy các đơn
vị cơ sở khen thưởng trong các
nhiệm vụ.
XUÂN NGỌC

ĐỨC TRỌNG:

Kỷ luật 47 đảng viên
Theo Huyện ủy Đức Trọng, sau
gần 3 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XII (từ năm 2015 đến nay), Đức
Trọng đã tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, góp phần củng
cố xây dựng tổ chức Đảng vững
mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh
đạo của Đảng trên các lĩnh vực.
Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra
Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra
16 đảng viên khi có dấu hiệu vi
phạm (2 huyện ủy viên, 8 đảng
ủy viên, 5 chi ủy viên, 1 đảng
viên). Tổng số đảng viên trong
Đảng bộ huyện bị thi hành kỷ
luật thời gian qua là 47 người;
trong đó, khiển trách 33 đồng
chí, cảnh cáo 12 đồng chí và
cách chức 2 đồng chí.
Nội dung vi phạm chủ yếu
liên quan đến nguyên tắc tập
trung dân chủ, phẩm chất đạo
đức, lối sống; những điều đảng
viên không được làm; chính
sách dân số - kế hoạch hóa gia
đình; tham nhũng, cố ý làm
trái; thiếu tinh thần trách nhiệm,
buông lỏng lãnh đạo, quản lý;
đất đai, tài nguyên… Đồng thời,
tiến hành 7 cuộc kiểm tra dấu
hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức
Đảng trực thuộc; qua kiểm tra,
kết luận có 7/7 tổ chức Đảng có
vi phạm nhưng chưa đến mức
phải xử lý kỷ luật.
N.MINH

KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV:

Một kỳ họp ghi dấu ấn đặc biệt
Sau 20 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm (từ ngày 21/5 đến
ngày 15/6/2018), kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc, hoàn thành chương trình đề ra với
nhiều nội dung quan trọng. Những nội dung của kỳ họp Quốc hội đã được báo chí trung ương và địa
phương đưa tin, một số phiên họp được truyền hình trực tiếp, bà con cử tri đã được theo dõi.

K

ỳ họp đặc biệt bởi có
thời gian họp ngắn hơn
so với thông lệ, nhưng
thời gian dành cho từng
dự án luật, hoặc các vấn đề đặt lên bàn
nghị sự đều được bảo đảm. Đây cũng
là kỳ họp được đánh giá có nhiều
quyết đáp kịp thời, nhanh nhạy, cho
thấy sự gắn bó ngày càng mật thiết
giữa hoạt động của Quốc hội với cử
tri và nhân dân. Các ý kiến xác đáng
của cử tri và nhân dân được Quốc hội
trân trọng lắng nghe, tiếp thu để hoàn
thiện, nâng cao chất lượng các luật,
nghị quyết được thông qua.
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách
Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn
Tạo báo cáo với cử tri ngay sau kỳ
họp vừa kết thúc: Kỳ họp thứ 5 là kỳ
họp rất đặc biệt, Quốc hội đã xem xét,
thông qua nhiều vấn đề quan trọng.
Trong đó, có quyết định lùi thời hạn
thông qua dự án Luật Đơn vị hành
chính - kinh tế đặc biệt. Đây là quyết
định khó khăn nhưng hoàn toàn sáng
suốt của Quốc hội. Điều này thể hiện
Quốc hội đã lắng nghe tâm tư, nguyện
vọng của cử tri, nhân dân. Không chỉ
có Quốc hội lắng nghe nhịp sống của
xã hội bên ngoài hội trường, mà báo
chí cũng đồng hành với Quốc hội để
kịp thời truyền tải những thông tin
từ xã hội vào nghị trường và từ nghị
trường ra ngoài xã hội.
Kỳ họp này cũng là kỳ họp có
nhiều đổi mới, cải tiến. Đó là, cải tiến
về phương thức tiến hành chất vấn
và trả lời chất vấn. Hỏi nhanh - đáp
gọn đã làm cho không khí chất vấn
sôi nổi, dân chủ hơn, thể hiện rõ tính
kỷ luật từ người chất vấn cũng như
người trả lời chất vấn. Phương thức
“hỏi đâu - đáp đấy” đã tránh được
việc hỏi và trả lời vòng vo.
“Cá nhân tôi cho rằng, đây là cải
tiến rất đáng ghi nhận, làm thay đổi
diện mạo hình thức giám sát của
Quốc hội. Với sự giám sát trực tiếp
thông qua chất vấn và trả lời chất vấn
của gần 500 đại biểu, một lần nữa
khẳng định, đây chính là hoạt động

Toàn cảnh kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng cung cấp

giám sát hiệu quả nhất của Quốc hội”
- ông Nguyễn Tạo chia sẻ quan điểm.
Có thể khẳng định, báo chí đã
phản ánh được ý kiến phản biện của
xã hội để lên tiếng, đóng góp với
Quốc hội về những vấn đề Quốc hội
đang thảo luận, trong đó có cả những
vấn đề rất “nóng” mà cử tri và nhân
dân quan tâm. Báo chí là một kênh
để các cơ quan lãnh đạo của Đảng,
người đứng đầu Đảng, Quốc hội,
Chính phủ nghe được lòng dân ra
sao. Trên cơ sở đó, Quốc hội xem
xét thận trọng để có những quyết
định đúng đắn, đúng lúc, ngăn được
những diễn biến phức tạp do các thế
lực thù địch kích động.
Cũng thông qua sự việc một số nơi
có phản ứng quá khích đối với dự án
Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc
biệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân đã kịp thời có tiếng nói
trấn an dư luận xã hội, biểu dương
tinh thần yêu nước, nhưng cũng
nghiêm khắc lên án những hành động
xuyên tạc, gây rối, làm mất an ninh
trật tự. Bản thân các ĐBQH cũng
nhận thấy phải nêu cao trách nhiệm
trong việc lắng nghe, truyền tải ý kiến
của cử tri, của nhân dân. Rất đáng
buồn khi một số cử tri, nhân dân chưa

thực sự hiểu rõ bản chất của vấn đề,
chỉ nghe thông tin một chiều, thậm
chí bị xúi giục, kích động.
Giải trình trước cử tri xã Lát, huyện
Lạc Dương vào sáng ngày 18/6, ngay
sau khi kết thúc kỳ họp, Ủy viên Bộ
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Trương Thị Mai cho rằng: Luật Đơn
vị hành chính - kinh tế đặc biệt được
xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định
của Hiến pháp và đáp ứng yêu cầu
phát triển của đất nước, thể chế hóa
chủ trương của Đảng về “Xây dựng
một số đơn vị hành chính kinh tế đặc
biệt với thể chế vượt trội để tạo cực
tăng trưởng và thử nghiệm đổi mới,
hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ
thống chính trị”. Dự án Luật trình
Quốc hội đã được tiếp thu, chỉnh lý
nghiêm túc trên cơ sở ý kiến của các
vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4
(tháng 10/2017). Tuy nhiên, đây là dự
án Luật mới, phức tạp, chưa có tiền
lệ; một số quy định của dự thảo Luật
được giải thích chưa đúng, chưa đầy
đủ hoặc thậm chí có dụng ý xấu, gây
hoang mang trong dư luận và một bộ
phận nhân dân... Trên cơ sở nghiêm
túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu
Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và

cử tri, 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
áp dụng theo quy định của Luật Đất
đai hiện hành, không quy định trường
hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Nhiều ý kiến của các bậc lão thành,
các cán bộ hưu trí, các nhà khoa học,
các chuyên gia khi nói về đặc khu có
vị trí nhạy cảm về quốc phòng, an
ninh, an ninh quốc gia, về chủ quyền
đất nước, giới hạn người nước ngoài
cùng một quốc tịch mua quá nhiều
nhà tại đặc khu hay tại một tuyến phố,
việc thành lập đặc khu ở Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay có lỗi thời
so với thế giới hay không… Trưởng
Ban Dân vận Trung ương cũng đã
thẳng thắn trả lời về lo ngại này của
nhân dân là hoàn toàn chính đáng,
Quốc hội tiếp tục lắng nghe để tiếp
thu, điều chỉnh cho phù hợp trong thời
gian tới. Trưởng Ban Dân vận Trung
ương cũng bày tỏ với cử tri và nhân
dân tại xã Lát: Chưa bao giờ đất nước
rơi vào tình trạng phức tạp như trung
tuần tháng 6 vừa qua xảy ra tại Bình
Thuận và một số tỉnh, thành. Chúng
ta không chấp nhận hành vi vi phạm
pháp luật, ảnh hưởng đến cuộc sống
bình yên của nhân dân. Những đối
tượng đã kích động, gây rối, có hành
vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị pháp luật
nghiêm khắc xử lý. Tôi cũng đánh giá
cao sự kịp thời, đúng lúc của Quốc
hội khi đã biểu quyết thông qua Luật
An ninh mạng. Luật An ninh mạng
sẽ là hàng rào thanh lọc, xử lý thông
tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin
chưa được kiểm chứng.
Nhân dân sẽ tiếp tục kỳ vọng vào
Quốc hội, đúng như tinh thần mà Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
phát biểu trong buổi bế mạc kỳ họp
thứ 5, Quốc hội Khóa XIV: Kết quả
kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của
Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết
với nhân dân, được cử tri và nhân dân
quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý
kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng.
Quốc hội trân trọng lắng nghe, tiếp
thu những ý kiến xác đáng để hoàn
thiện, nâng cao chất lượng các luật,
nghị quyết được thông qua…
NGUYỆT THU

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Phường 2
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử
tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa
XIV, sáng 19/6, Đoàn Đại biểu Quốc
hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh
Lâm Đồng gồm ông Nguyễn Tạo Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn
ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm
Đồng và ông Triệu Thế Hùng - Ủy
viên Thường trực Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và
Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi tiếp
xúc cử tri tại Phường 2, TP Đà Lạt.
Tại buổi tiếp xúc, ông Triệu Thế
Hùng đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ
họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, thông
tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất
nước trong 6 tháng đầu năm và nhiệm
vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp này, Đoàn ĐBQH đơn vị
tỉnh Lâm Đồng đã chuyển hơn 50 ý
kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc
hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung
ương và chất vấn Thủ tướng Chính
phủ và các bộ trưởng bằng văn bản
về nhiều nội dung được xã hội, cử
tri quan tâm kiến nghị. Các ĐBQH
thuộc Đoàn tham gia đầy đủ các
phiên họp, thực hiện đúng quy định,
nội quy, quy chế kỳ họp; tích cực
tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến
về công tác xây dựng luật, kinh tế - xã
hội, giám sát chuyên đề, chất vấn…
với trên 35 lượt phát biểu, tranh luận.
Cử tri Phường 2 đã bày tỏ sự tin
tưởng vào đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của

Nhà nước. Đồng thời, 11 ý kiến của
cử tri đã được Đoàn ghi nhận, trong
đó có 1 ý kiến liên quan đến vấn
đề đất đai ở địa phương, 10 ý kiến
xung quanh vấn đề: tham nhũng,
xử lý tham nhũng; xử lý những kẻ
vi phạm pháp luật về biểu tình, lợi
dụng bạo loạn để đập phá tài sản
công; vấn đề sạt lở ở đồng bằng sông
Cửu Long; thất nghiệp sau đào tạo
đại học; sách giáo khoa; học thêm,
dạy thêm; cải cách tiền lương…
Ông Triệu Thế Hùng đã trao đổi
với cử tri Phường 2 về một số vấn đề
giáo dục như: đạo đức nhà giáo; xây
dựng nguồn nhân lực sư phạm; sách
giáo khoa phải phù hợp với tình hình
thực tế giữa các vùng không thể lấy

mặt bằng chung của thành phố để áp
dụng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới,
hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế đặc
biệt khó khăn; xã hội hóa giáo dục đối
với đại học và dạy nghề; xây dựng đội
ngũ dự báo ngành nghề có khả năng
dự báo để có hướng đào tạo…
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Tạo
đã ghi nhận các kiến nghị của cử tri
Phường 2, đồng thời đề nghị chính
quyền địa phương và cơ quan chức
năng sớm giải quyết những vấn đề mà
người dân quan tâm, kịp thời thông tin
kết quả để đáp ứng tâm tư, nguyện
vọng của cử tri. Những kiến nghị
khác, Đoàn sẽ tổng hợp để chuyển
đến các cơ quan chức năng giải quyết
trong thời gian tới.
ĐỨC TÚ
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Khởi nghiệp với cây cà phê đầu dòng
Cà phê TS5 xanh lùn
với 7 tấn nhân/ha

Một ngày tháng 6/2018,
phóng viên tìm đến Vườn ươm
cà phê Trường Sơn vừa được
Sở NN&PTNT Lâm Đồng
công nhận nguồn giống cà phê
xanh lùn (tên giao dịch là cà
phê TS5) đầu dòng ở xã Đạm
Bri, Bảo Lộc. Vườn ươm bên
cạnh vườn sản xuất trình diễn
tổng cộng khoảng 5ha, nằm
cách đường nhựa lớn khoảng
hơn năm trăm mét, xe tải các
loại thuận tiện vận chuyển từng
chuyến hàng cây giống cà phê
xanh lùn chở đi cung cấp đến
nông dân từ trong tỉnh Lâm
Đồng nói riêng, các tỉnh Tây
Nguyên nói chung và xuôi về
các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Một nhà nông trung niên đến
từ tỉnh Đồng Nai cho rằng,
giống cà phê xanh lùn TS5 thu
hoạch niên vụ năm 2017-2018
vừa qua ở khu vườn cà phê của
ông và các khu vườn lân cận
đạt năng suất đến 7 tấn nhân/
ha, giá bán đạt ở mức tương đối
cao so với mặt bằng chung của
các loại cà phê khác. Mùa mưa
năm nay, gia đình ông cùng
với những hộ gia đình nông
dân khác ở Đồng Nai mở rộng
thêm nhiều hecta trồng cà phê
xanh lùn giống ghép mới của
“Trường Sơn”.
Trong lúc điều hành nhân
công sắp xếp từng bịch giống cà
phê TS5 ghép đưa lên xe tải xuất
vườn, chủ nhân Phạm Quang
Sơn đưa phóng viên vào giữa
khu nhà lưới xanh ngát. Sơn
cho biết, để có một cây giống
cà phê TS5 xuất vườn phải mất
thời gian từ 15-16 tháng ươm
trồng trên vùng thổ nhưỡng, khí
hậu Đạm Bri, Bảo Lộc. Đầu tiên
chọn giống cà phê vối hoặc cà
phê mít khỏe mạnh để gieo hạt.
Hạt nẩy mầm phát triển thành
cây con đến gần một năm sau
bắt đầu ghép với đọt cây cà
phê xanh lùn đầu dòng. Chăm
sóc cây ghép với kỹ thuật riêng
biệt của “Trường Sơn” khoảng
3-4 tháng tiếp theo trước khi
đưa ra kinh doanh. “TS5 là

Khởi nghiệp chưa tới 2 ha đất khai phá trồng cà phê thực sinh rồi tự nghiên cứu, thực hành
ghép tái canh từ đầu những năm 2000 đến nay, hai anh em Phạm Xuân Trường (sinh năm
1967) và Phạm Quang Sơn (sinh năm 1972) ở xã Đạm Ri, Bảo Lộc đã chọn tạo ra nhiều loại
giống cà phê đầu dòng cao sản mang thương hiệu Trường Sơn, góp phần nâng cao giá trị
chuyển đổi trên từng đơn vị diện tích đất ở trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Hà đầu tư 28 công trình
hạ tầng nông thôn
Theo danh mục Dự án nhóm C quy
mô nhỏ thuộc Chương trình 135, giai
đoạn 2018-2020 vừa được phê duyệt,
huyện Lâm Hà đầu tư xây dựng 28
công trình hạ tầng giao thông, nhà
sinh hoạt cộng đồng trên 12 xã, thị
trấn, tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng.
Cụ thể, xã Đan Phượng xây dựng
nhiều nhất với 5 công trình đường giao
thông, kết cấu bê tông xi măng dày
16 cm, mặt đường rộng 3 m, chiều dài
mỗi tuyến đường từ 700 m đến 1.200
m, tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.
Tiếp theo 2 xã với 4 công trình xây
dựng đường giao thông, kết cấu bê
tông xi măng, chiều dài mỗi tuyến
đường từ 525 m đến 1.100 m, mặt
đường rộng 3-3,5 m ở xã Mê Linh
(hơn 2,3 tỷ đồng) và ở xã Tân Thanh
(hơn 4,3 tỷ đồng).
9 xã, thị trấn còn lại xây dựng từ 1-3
công trình gồm: Nhà sinh hoạt cộng
đồng thôn Phúc Tân, xã Tân Hà (hơn
555 triệu đồng); đường liên thôn Tân
Lan (hơn 620 triệu đồng) và nhà sinh
hoạt cộng đồng thôn Tân Thuận (hơn
520 triệu đồng) thuộc xã Tân Văn…
VŨ VĂN

Chủ Vườn ươm Trường Sơn trong khu nhà lưới sản xuất cây giống ghép cà phê xanh lùn TS5. Ảnh: V.Việt

giống cà phê xanh lùn phù hợp
với mật độ trồng 1.500 cây/ha.
Đưa ra vườn trồng và cung cấp
dinh dưỡng khoảng 30 tháng
sinh trưởng sẽ bắt đầu thu trái
bói với năng suất 2-3 tấn nhân/
ha”, chủ nhân Phạm Quang Sơn
thông tin.

20 năm kinh nghiệm
ghép cây giống đầu dòng

Cụ thể hơn vào tháng 5/2018,
Sở NN&PTNT Lâm Đồng đã
quyết định công nhận giống
cà phê xanh lùn TS5 đạt tiêu
chuẩn giống đầu dòng để sản
xuất nhân rộng trên nhiều vùng
sinh thái khác nhau. Theo đó,
TS5 với những đặc điểm nổi
trội như: Cây sinh trưởng khỏe,
khả năng phát đọt, vươn cành
mạnh mẽ; chiều cao 2 m, khép
tán hình trụ với đường kính 2,53 m. Lá dài 24,5 cm, rộng 10,5
cm, khi ở giai đoạn thành thục
có màu xanh đậm. Trái chín
màu đỏ cam, dạng quả thuôn
dài dễ hái. Năng suất giai đoạn

kinh doanh bình quân 4-4,5 tấn
nhân/ha/năm. Ngoài khả năng
kháng bệnh rỉ sắt và chống chịu
hạn hán, giống cà phê TS5 ít
nhiễm các loại dịch bệnh thán
thư, nấm hồng; ngoài ra canh
tác khá thích nghi với điều kiện
đất đai và khí hậu tại tỉnh Lâm
Đồng, các tỉnh khu vực Tây
Nguyên, khu vực miền Đông
Nam Bộ…
Kết quả tính từ năm 2012 đến
nay, mỗi năm “Trường Sơn” bán
ra khoảng 500.000 cây giống cà
phê xanh lùn TS5, giá 12.000
đồng/cây, thành tổng doanh thu
6 tỷ đồng. Trước đó, “Trường
Sơn” đã khảo nghiệm thành
công giống cà phê xanh lùn
TS5 trên các vùng đất Bảo Lộc
và Bảo Lâm qua các giai đoạn
ghép tạo giống đầu dòng (năm
2004-2007), trồng kinh doanh
quy mô vài hecta, đạt năng
suất 3 tấn nhân/ha (năm 20072010), phát triển đại trà 20 ha,
năng suất 5-7 tấn nhân/ha (năm
2010 đến nay). Và đây cũng là

bước nối tiếp khởi nghiệp chọn
tạo, ghép mới các giống cà phê
được công nhận tiêu chuẩn đầu
dòng từ thập niên đầu những
năm 2000 gồm TS1, TS2 và
TS4, mỗi giống tiêu thụ trên
dưới 300.000 cây/năm.
Với kỹ thuật và kinh nghiệm
ghép tạo cây cà phê đầu dòng
gần 20 năm nêu trên, Vườn ươm
Trường Sơn đang ứng dụng hiệu
quả vào việc ghép tạo giống sầu
riêng Monthong Thái Lan trên
đất Đạm Bri, Bảo Lộc. Tính
riêng trong 2 năm qua, mỗi năm
“Trường Sơn” xuất vườn bán cả
trăm ngàn cây giống sầu riêng
Monthong thu về hơn chục tỷ
đồng. Ngoài ra, giống bơ 034
cũng đã và đang được “Trường
Sơn” khảo nghiệm, nhân rộng
cây ghép đầu dòng đạt những
thành công bước đầu, đáp ứng
một phần nhu cầu phát triển đa
dạng cây trồng của nông dân
vùng cây công nghiệp, cây ăn
quả trên địa bàn trong và ngoài
tỉnh Lâm Đồng. VĂN VIỆT

Từ ngày 1/7 có thể nộp thuế khoán qua bưu điện
Từ ngày 1/7/2018, Cục
Thuế Lâm Đồng triển khai ủy
nhiệm thu thuế (UNTT) đối
với hộ gia đình, cá nhân kinh
doanh nộp thuế khoán tại tất
cả các điểm giao dịch của bưu
điện huyện, thành phố trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng.
Mục tiêu của việc UNTT
đối với hộ, cá nhân kinh
doanh nộp thuế khoán nhằm
góp phần cải cách thủ tục
hành chính thuế, tạo điều kiện
thuận lợi cho người nộp thuế
(NNT) thực hiện nghĩa vụ
thuế, phù hợp với điều kiện
kinh doanh của hộ gia đình,

3

cá nhân. Hiện đại hóa công
tác quản lý thu thuế, thu thuế
kịp thời vào ngân sách; nâng
cao hiệu quả quản lý thuế của
cơ quan thuế, công chức thuế
tập trung vào việc hướng dẫn
thực hiện chính sách thuế,
hướng dẫn khai thuế, kiểm
tra, xác minh doanh thu thực
tế làm cơ sở xác định mức
thuế khoán phù hợp với thực
tế kinh doanh của hộ gia đình,
cá nhân; giảm thiểu sự tiếp
xúc trực tiếp giữa công chức
thuế và NNT, tránh các rủi ro,
tiêu cực tiềm ẩn.
Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

là đơn vị đáp ứng tất cả các
yêu cầu về mạng lưới, cơ sở
vật chất, nhân lực, ứng dụng
công nghệ thông tin để đảm
nhận UNTT đối với hộ, cá
nhân kinh doanh nộp thuế
khoán; với mạng lưới phục
vụ và cung cấp dịch vụ phủ
kín đến tất cả các địa bàn
trong tỉnh.
Số thuế UNTT bao gồm tất
cả các loại thuế, phí của hộ,
cá nhân kinh doanh như: Thuế
GTGT, TNCN, TTĐB, Tài
nguyên, Lệ phí môn bài…; và
các khoản nợ thuế, tiền chậm
nộp tiền thuế của hộ, cá nhân

kinh doanh phát sinh sau khi
thực hiện UNTT.
Hộ gia đình, cá nhân kinh
doanh nộp thuế khoán thực
hiện nộp thuế qua đơn vị
ủy nhiệm thu là Bưu điện
tỉnh Lâm Đồng qua các hình
thức: Nhân viên bưu điện thu
thuế tại địa chỉ kinh doanh
của NNT; Nộp tiền thuế tại
các điểm giao dịch bưu điện,
hoặc nộp thuế qua hình thức
chuyển khoản ngân hàng, qua
thẻ thanh toán hay bằng các
hình thức thanh toán điện tử
khác thông qua tài khoản của
bưu điện.
PHẠM LÊ

Nông dân huyện Đam Rông
thu nhập cao từ nuôi tằm
Các hộ dân trên địa bàn huyện
Đam Rông đang trồng gần 220 ha
dâu để nuôi tằm. Diện tích dâu của
huyện chủ yếu tập trung ở các xã: Đạ
K’Nàng, Đạ R’sal và Liêng S’rônh.
Hiện nay, bình quân mỗi 1 sào đất
trồng dâu các hộ dân có thể nuôi được
1 hộp kén tằm, với khoảng 50 kg kén
mỗi tháng. Với giá bán từ 150 đến
180.000 đồng/kg kén tằm như hiện
nay, đã giúp cho hộ trồng dâu nuôi
tằm thu nhập bình quân 8 triệu đồng/
hộp kén tằm mỗi tháng. Hiệu quả từ
việc trồng dâu, nuôi tằm, đã góp phần
chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ở
địa phương và nâng cao thu nhập cho
người nông dân trên địa bàn huyện.
ĐAM TRỌNG

Chỉ định thầu nạo vét
hồ nước Đan Kia
Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai
thác thủy lợi Lâm Đồng vừa được
giao làm chủ đầu tư, tổ chức chỉ định
thầu nạo vét hồ nước Đan Kia, huyện
Lạc Dương, bao gồm 2 gói thầu tổng
giá trị hơn 550 triệu đồng.
Trong đó gói thầu số 1 “Nạo vét
hai hố thu nước vào nhà máy, hồ
nước Đan Kia, huyện Lạc Dương”
với tổng giá trị hơn 535 triệu đồng;
gói thầu số 2 gần 15 triệu đồng “Tư
vấn giám sát thi công”. Trong tháng
6/2018, Trung tâm chỉ định thầu với
quy trình rút gọn, sau đó thiết lập
hợp đồng trọn gói trong thời hạn 3
tháng (gói thầu 1) và hợp đồng theo
tiến độ thi công (gói thầu 2).
Trước đó, Trung tâm đã thực hiện
các phần việc gồm: thiết lập và thẩm
định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư
xây dựng, dự toán gần 64 triệu đồng.
Ngoài ra, Trung tâm được phép chi
hơn 26 triệu đồng cho công tác quản
lý, dự phòng và các chi phí khác…
MẠC KHẢI
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Lâm Đồng có 2 điển
hình được Trung ương
Hội LHPN Việt Nam
biểu dương
Lâm Đồng có 2 điển hình
trong số 150 đại biểu tiên tiến
xuất sắc của cả nước tham
dự Hội nghị biểu dương điển
hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW và Phong trào
“Cả nước chung sức xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016 2020” do Hội Liên hiệp phụ nữ
(LHPN) Việt Nam vừa tổ chức
tại Hà Nội.
Điển hình tập thể có Hội
LHPN huyện Đạ Huoai, là đơn
vị duy trì triển khai các mô
hình “làm theo” Bác hiệu quả
như: “Nuôi heo đất tiết kiệm”;
“Luống rau sạch”; “Ngày chủ
nhật vì môi trường”... Vận động
hội viên phụ nữ tham gia xây
dựng 3 căn nhà cho 3 hội viên
phụ nữ nghèo tại xã Đạ PLoa,
xã Phước Lộc. Duy trì tốt mô
hình tổ phụ nữ tiết kiệm, hùn
vốn tại các xã, thị trấn, hiện
có 124 tổ, với 2.032 chị tham
gia, tiết kiệm hơn 918 triệu
đồng, giúp cho 387 chị để phát
triển kinh tế gia đình. Trong 2
năm qua, Hội Phụ nữ huyện
Đạ Huoai đã giúp được 114
hộ thoát nghèo, trong đó có 40
hộ phụ nữ nghèo chủ hộ thoát
nghèo. Hội đã tuyên truyền, vận
động 5.290 hộ hội viên tham gia
BHYT, đạt 91,26%; vận động
4.847 hộ hội viên tham gia thu
gom rác thải, đạt 89,49%...
Điển hình cá nhân tiêu biểu
có chị Trịnh Thị Hoàng - Chủ
tịch Hội LHPN xã Liên Hiệp
- Đức Trọng. Chị đã tích cực
tuyên truyền, vận động hội viên
phụ nữ tham gia học tập, làm
theo Bác như: xây dựng 52 mô
hình heo đất tiết kiệm, 36 ống
tiền tiết kiệm, 55 hũ gạo tiết
kiệm giúp cho 7 hội viên phụ
nữ nghèo, xây dựng 1 mái ấm
tình thương cho hội viên nghèo.
Đồng thời, phối hợp với chính
quyền địa phương vận động 30
hội viên phụ nữ và nhân dân
hiến 200 m đất làm đường với
tổng số tiền 3 tỷ đồng và vận
động đóng góp số tiền gần 2 tỷ
đồng để làm hơn 4 km đường
bê tông...
AN NHIÊN

Trường Sa trong trái tim
những người làm báo Lâm Đồng
Nằm trên cao nguyên, không
gần biển mặn nhưng trong
lòng những phóng viên Lâm
Đồng, Trường Sa vẫn đầy gần
gũi và yêu thương. “Không xa
đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên
em vì Trường Sa luôn bên anh”
vẫn in hằn trong tim những
người cầm bút, cầm máy đã
một lần được tới mảnh đất
thiêng liêng nơi đầu sóng.

L

à xứ rau hoa, không giáp
biển nhưng anh chị em
phóng viên công tác tại các
cơ quan báo chí tại Lâm
Đồng vẫn đầy nhiệt huyết khi đến
với quần đảo Trường Sa, mong mỏi
được đặt chân đến những hòn đảo
đã ghi dấu công sức, tình cảm của
quân, dân cả nước. Phóng viên Báo
Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng,
các cơ quan báo chí thường trú tại
Lâm Đồng đều chung tình cảm yêu
thương và gắn bó với mảnh đất nơi
đầu sóng.
Chuyến đi đến với Trường Sa
không phải là một chuyến đi dễ
dàng. Dù đã được cán bộ, chiến sỹ
Vùng 4 Hải quân hết sức quan tâm
nhưng cảm giác say sóng giữa biển
khơi không hề dễ chịu. Hàng chục
ngày lênh đênh trên biển, nhìn xung
quanh chỉ thấy những cánh hải âu
chao nghiêng. Những chuyến lên,
xuống xuồng chuyền tải bập bềnh
đầy nguy hiểm. Nằm yên lặng trên
chiếc giường cá nhân nhỏ xíu, cảm
nhận được thân tàu lắc lư trên những
con sóng cấp 6, cấp 7. Tất cả đã tạo
nên những ấn tượng khó phai trong
cảm nhận của các phóng viên đã đến
Trường Sa.
Nhưng dù vất vả, dù mệt mỏi tới
đâu cũng không thể làm những người
cầm bút, cầm máy chùn lòng. Bởi
tình cảm của những người lính, của
cán bộ, chiến sỹ, của quân dân trên
quần đảo Trường Sa đã tiếp thêm sức
mạnh to lớn cho chúng tôi. Ánh mắt
thơ ngây, sự hồn nhiên của những cô
bé, cậu bé trên đảo Trường Sa lớn,

Phóng viên Phương Thảo - Ngọc Tuấn (Đài PT-TH Lâm Đồng) đang tác nghiệp trên tàu.

Sinh Tồn... như giúp chúng tôi vượt
qua mọi vất vả. Buổi chào cờ đầu
năm dưới mưa của những người lính
trẻ. Tiếng chuông chùa trầm trầm trên
sóng biếc. Nén nhang thơm tưởng
nhớ những anh linh còn nằm lại trên
đất, trên biển quê hương. Và trên hết
là tình yêu, sự hy sinh của cán bộ,
chiến sỹ, nhân dân tại những địa danh
đầy thân thuộc. Chúng tôi chụp ảnh,
quay phim, phỏng vấn giữa những
cơn “say đất liền” lảo đảo. Chúng
tôi hít thở luồng không khí đảo mát
lành bởi bóng những cây phong ba
mát rượi. Chúng tôi ghi nhớ những
khuôn mặt lính trẻ măng, trong trẻo,
thoáng chút ngượng ngùng. Và đâu
đó, chúng tôi tìm kiếm những bạn
lính trẻ mà cha mẹ, người thân đang
trồng chè, trồng cà phê, rau hoa trên
cao nguyên Lâm Viên để gửi giúp
một lời nhắn của các bạn. Tất cả đều
vội vàng vì chuyến đi quý giá lắm.
Mỗi phút giây đều được trân trọng,
được yêu quý.
Hải trình dài tới đâu cũng tới lúc
chia xa. Về lại đất liền, ngoài những
tấm hình, những thước phim, những
tư liệu trong sổ tay, các phóng viên
còn mang trong lòng tài sản quý
nhất. Đó là tình cảm của cán bộ,
chiến sỹ, quân dân trên quần đảo

Phóng viên Chính Thành (Báo Lâm Đồng) chỉ cho em bé trên đảo Sinh Tồn
cách sử dụng máy hình.

Trường Sa. Là những kỷ niệm còn
sống động, vẹn nguyên về những
ngày không thể quên, là tình đồng
đội, đồng nghiệp trong những ngày
lênh đênh trên sóng. Và trên hết
là lòng tự hào về mảnh đất xa xôi
của Tổ quốc mà mình đã được đặt
chân tới. Những ký ức đó, kỷ niệm
đó giúp người làm báo càng thêm
vững tay bút, tay máy trong hành
trình nghề nghiệp.

“Không xa đâu Trường Sa ơi”, câu
hát ấy sẽ còn đọng lại mãi trong trái
tim và khối óc những người đã từng
đến Trường Sa, trong đó có chúng
tôi, những người cầm bút. Nhân ngày
21/6, ngày Báo chí Cách mạng Việt
Nam, phóng viên báo Lâm Đồng
đưa một vài hình ảnh về những
người làm báo tại Lâm Đồng từng
tác nghiệp tại Trường Sa thân yêu.
DIỆP QUỲNH

ĐAM RÔNG:

Giải quyết việc làm
cho 1.300 lao động
Gần 1.300 lao động đã được
huyện Đam Rông tổ chức đào
tạo nghề, giải quyết việc làm
trong giai đoạn 2015 - 2018.
Ngành nghề được đào tạo gồm:
chăm sóc cà phê, sửa chữa máy
nông nghiệp, xe máy; gò, hàn,
phay, tiện. Các học viên sau khi
được đào tạo có tay nghề cao
được giới thiệu đến các cơ sở sản
xuất, kinh doanh trong và ngoài
tỉnh tiếp nhận vào làm việc có
thu nhập ổn định. Qua việc đào
tạo nghề cho lao động nông thôn
đã góp phần giải quyết việc làm,
nâng cao thu nhập, từng bước
xóa đói giảm nghèo bền vững tại
địa phương.
VĂN TÂM

Cán bộ, chiến sỹ đảo chào tạm biệt đoàn nhà báo.
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Điểm tựa của một gia đình thành đạt

Ô

ng và bà quen biết nhau
vào năm 1979, khi bà 18
tuổi mới học xong phổ
thông vừa từ Đô Lương,
Nghệ An vào Đà Lạt; ông 23 tuổi
đang học ở Học viện Lục quân rồi
được giữ lại làm giảng viên. Năm
1983, họ cưới nhau. Bà hết làm
thương nghiệp trong thời bao cấp
rồi chuyển qua làm tạp vụ ở Trường
Mầm non 9, đến năm 1999 thì “lui”
về ở nhà quán xuyến việc gia đình và
chăm lo cho ba con ăn học để chồng
yên tâm công tác.
Những năm đầu đất nước đổi
mới, cuộc sống không ít khó khăn,
bà Phát vẫn thức dậy từ 3 - 4 giờ
sáng tăng gia sản xuất, nuôi heo nái
và hàng chục con heo thịt. Mảnh
đất quanh nhà luôn xanh tốt su su,
cà rốt, bí đỏ, rau lang... Cuộc sống
dù chưa đủ đầy, nhưng trong ngôi
nhà nhỏ luôn tràn ngập hạnh phúc.
Vượt qua cuộc sống khó khăn bằng
tinh thần lạc quan, bà làm thơ, ca
hát, các con lớn lên bằng lời ru của
bà. Niềm vui lớn nhất của bà Phát
chính là thành tích học tập của các
con và niềm tin yêu của đồng đội
dành cho ông. Có “hậu phương”
vững chắc là người vợ hiền thục,
đảm đang, ông chú tâm vào công
việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu
nâng cao trình độ và không ngừng
thăng tiến, trở thành phó khoa,
trưởng khoa, rồi Phó Giáo sư, Tiến
sĩ, Phó Giám đốc Học viện Lục
quân (2008). Năm 2009, ông được
phong quân hàm Thiếu tướng, năm
2013 ông được chuyển ra Hà Nội bổ
nhiệm giữ cương vị là Cục trưởng
Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc

Câu nói đằng sau người đàn ông thành công luôn có sự hy sinh của người phụ nữ một lần nữa lại
đúng với gia đình Trung tướng Nguyễn Đôn Tuân (75 Trương Văn Hoàn, Phường 9, Đà Lạt) - Phó Giáo
sư, Tiến sĩ, nguyên là Phó Giám đốc Học viện Lục quân Đà Lạt, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học Quân
sự (Bộ Quốc phòng). Người bạn đời gắn bó với ông 35 năm qua, chia ngọt sẻ bùi, thay chồng lo toan
công việc gia đình, nuôi dạy 3 người con thành đạt là bà Nguyễn Thị Phát - một người phụ nữ đôn
hậu, giản dị, khiêm nhường.

Gia đình hạnh phúc thành đạt của Trung tướng Nguyễn Đôn Tuân và bà Nguyễn Thị Phát
cùng con trai, con gái, con rể và cháu ngoại.

phòng), năm 2014 được phong hàm
Trung tướng. Theo mỗi bước chân
thành công của ông trên con đường
binh nghiệp luôn là sự dịu dàng, ân
cần của bà. Bà chăm sóc chồng chu
đáo hàng ngày, động viên ông bằng
những vần thơ giản dị, gửi gắm tin
yêu đúng lúc luôn là niềm cổ vũ,
động viên, nuôi dưỡng tinh thần để

ông tiến về phía trước.
Sự hy sinh của bà, việc chăm sóc,
đưa đón con học hành cũng được
đền đáp xứng đáng khi ba người con
của ông bà đều thành đạt. Cả ba đều
là học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ
thông. Đến nay, con gái đầu Nguyễn
Phương Thanh (1984) tốt nghiệp đại
học chuyên ngành báo chí truyền

thông, hiện công tác tại Vụ Báo
chí; con gái thứ hai Nguyễn Phương
Thảo (1987) là thạc sĩ, giảng viên
Trường CĐSP Đà Lạt; con trai út
Nguyễn Tuấn Đạt, vừa tốt nghiệp
Đại học Y Dược, đang công tác tại
TP Hồ Chí Minh. Dù bận việc nước,
nhưng với gia đình, Trung tướng
Nguyễn Đôn Tuân luôn là người

chồng, người cha mẫu mực, trách
nhiệm, ân cần, yêu thương vợ con.
Là sĩ quan cao cấp của quân đội, làm
công tác chỉ huy, nhưng ông không
bao giờ áp đặt các con phải làm gì,
mà chỉ định hướng cho các con để
mỗi người tự chọn con đường đi cho
phù hợp, và khi đã lựa chọn thì phải
cố gắng hết mình.
Bà Phát là người bao dung,
nhường nhịn, bà “giữ lửa” cho gia
đình luôn hòa thuận yên ấm. 35 năm
chung sống bên nhau, vợ chồng bà
hầu như không bao giờ to tiếng cãi
vã. Kính trên, nhường dưới, hiếu
thảo với mẹ chồng, bà được gia đình
hai bên dòng họ nội ngoại quý trọng,
thương yêu. Dù ở vị trí nào, khi đã
là vợ của tướng, bà Phát vẫn sống
giản dị, chan hòa với mọi người,
luôn dang tay giúp đỡ khi gặp những
hoàn cảnh khốn khó, kém may mắn.
Điều khiến các con cảm phục nhất
chính là tấm gương về tình yêu và
lòng chung thủy mà ông bà dành cho
nhau. Bà quan tâm chăm sóc ông khi
ông bận việc nước; nay đã nghỉ hưu,
ông chăm sóc bà để bà phục hồi sức
khỏe qua 2 lần bệnh nặng. Ba người
con, thì hai người con gái lập gia
đình đã kịp sinh cho ông bà hai cháu
ngoại. Gia đình con gái - con rể thứ
hai về sống chung với ông bà, ngôi
biệt thự khang trang (75 Trương Văn
Hoàn - P.9) luôn bi bô tiếng trẻ, gia
đình ba thế hệ thêm đầm ấm. Chị
Nguyễn Phương Thảo - con gái của
ông bà nói: “Nhìn vào tấm gương
của ba mẹ, vợ chồng tôi cũng luôn
ý thức xây dựng cho tổ ấm nhỏ của
mình thật sự hạnh phúc”.
QUỲNH UYỂN

Khi đàn ông vào bếp
Hình ảnh một người đàn ông
đứng cạnh chén bát, nồi niêu,
xoong chảo, luôn tay xào nấu
là một hình ảnh đẹp tạo nên
“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu
thương”, làm cho tổ ấm thêm
hạnh phúc.
“Vào bếp” không chỉ là
việc của phụ nữ
Anh T.T.Q (37 tuổi - 8bis đường
3/4 - P.3 - TP Đà Lạt) là mẫu đàn
ông khiến người ngoài nhìn vào
ngưỡng mộ. Cách đây 10 năm,
vợ chồng lấy nhau, anh Q. không
nghĩ đến chuyện sẽ thường xuyên
“vào bếp”, không phải vì anh coi
thường việc bếp núc, mà bởi anh
nghĩ rằng việc đó với phụ nữ sẽ
khéo léo hơn. Nhưng khi đứa con
đầu lòng ra đời, vợ anh dạy học
đòi hỏi phải lên lớp đúng giờ, rồi
đến giờ tan trường mới được trở
về. Không thể đặt hết việc nội
trợ lên vai vợ, đến bữa, anh về
nhà sớm hơn, tự lao vào bếp nấu
nướng, lâu dần thành quen. Thấy

vợ con ăn ngon miệng, anh cảm
thấy vui, anh càng quan tâm chăm
chút cho những bữa cơm gia đình.
Mới đầu là những món dễ, dần anh
đọc thêm sách, báo, xem chương
trình dạy nấu ăn và “trổ tài” thêm
những món ăn phức tạp hơn, “tay
nghề” ngày càng nâng cao. Là giám
đốc doanh nghiệp tư nhân chuyên
kinh doanh dịch vụ khử trùng cho
các khách sạn ở Đà Lạt, giờ giấc
không gò bó; anh nghĩ vợ cũng đi
làm kiếm tiền, mình cũng kiếm tiền
lo cho gia đình, thì san sẻ việc nhà
với vợ là điều bình thường, nhất là
trong điều kiện công việc cho phép.
Vừa giúp việc nhà cho vợ, anh vẫn
không ngừng mở rộng, phát triển
cơ sở kinh doanh, tăng thu nhập.
Thấy chồng vừa kinh doanh vừa
lo việc cơm nước vất vả, chị xin
nghỉ dạy ở nhà cùng anh phát triển
cơ sở dịch vụ. Có vợ phụ giúp,
những bữa cơm gia đình thêm ấm
áp dưới bàn tay của anh. Anh như
một đầu bếp thực thụ, nấu món ăn
vừa ngon, vừa phù hợp với từng độ
tuổi lớn lên của các con, vừa đảm
bảo sức khỏe cho cả gia đình. Dựa
vào khẩu vị, sở thích của vợ con mà

Người đàn ông không ngại vào bếp làm nên những “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.
Ảnh: T.A

anh nấu những món ăn hấp dẫn hơn
cả quán xá, nên “cơm hàng cháo
chợ” bày bán không có sức hút đối
với gia đình anh chị. Mùa hè này
họ đi du lịch ở nước ngoài, vắng
xa bếp nhà, thưởng thức những
món ăn mới, nhưng chị T.T.B vợ
anh Q. cười rạng rỡ hạnh phúc sau

chuyến du lịch dài “Không ở đâu
ngon bằng cơm chồng nấu”.

Vào bếp để chia sẻ
Trao đổi với tôi, 80% đàn ông
ở xóm nhỏ đường Hàn Thuyên
(P.5 - Đà Lạt), họ làm nhiều nghề
khác nhau như: công chức, công

an, bộ đội, kinh doanh, lao động
phổ thông... đều nói rằng việc họ
giúp đỡ vợ con nấu nướng mỗi bữa
ăn trong gia đình là chuyện thường
xuyên và cảm thấy vui vì điều này.
Nhanh tay đảo chảo rau muống
xào tỏi thơm nức, anh T tâm sự
“Không ai sinh ra đã biết vào bếp
nấu ăn, quan trọng nhất là mình có
muốn ghé vai chia sẻ việc nhà với
vợ hay không”. Cách đây 20 năm,
vợ chồng lấy nhau, cuộc sống khó
khăn, mỗi người đều bận công việc
để lo cho cuộc sống gia đình. Thời
gian đầu, như bao người đàn ông
khác, anh T. cũng chờ vợ về nấu
cơm. Làm công tác xã hội khiến
chị N. phải thường xuyên đi sớm về
trễ, nhiều lần anh về sớm hơn, nghĩ
mình sức dài vai rộng, vào bếp nấu
cơm chăm sóc vợ con một chút thì
có sao đâu. Bữa cơm đầu tiên không
được ngon, nhưng khi về đến nhà,
canh cơm nóng hổi đã chờ sẵn, nhìn
vào mắt bà xã, anh T. thấy niềm vui
đong đầy trong đó. “Lúc đó, mình
hiểu rằng, niềm hạnh phúc không
thể là lời nói suông mà phải bằng
hành động sẻ chia thực sự”...
XEM TIẾP TRANG 8
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Đà Lạt huy động 3.685 tỷ đồng
xây dựng nông thôn mới
Số liệu tập hợp trong 8 năm qua, thành
phố Đà Lạt huy động 3.685 tỷ đồng triển
khai các chương trình xây dựng 4 xã nông
thôn mới trên địa bàn là Tà Nung, Xuân
Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành.
Trong đó chiếm tỷ lệ nhiều nhất là nguồn
vốn nhân dân đóng góp (gần 58%); vốn
vay tín dụng (gần 28%); vốn doanh nghiệp
(hơn 8%) và vốn ngân sách nhà nước (6%).
Đáng kể những công trình hạ tầng nông
thôn mới ở Đà Lạt với 117 tuyến đường
nâng cấp, sửa chữa hoàn thành tổng chiều
dài hơn 84 km, gồm đường trục thôn,
đường ngõ xóm và nội đồng đều đạt tiêu
chí quốc gia. Riêng đường trục xã đều
được nhựa hóa 100%.
Hiện nay, trên 4 xã nông thôn mới, Đà
Lạt đã nâng cấp hoạt động 11 công trình
thủy lợi, đảm bảo chủ động nguồn nước
tưới tiêu trên diện tích đất sản xuất đạt tỷ
lệ từ 85% (xã Tà Nung và xã Xuân Thọ)
đến 100% (xã Xuân Trường và xã Trạm
Hành).
VŨ VĂN

Di Linh hỗ trợ 800 triệu đồng
cho các thôn nghèo
Thực hiện công tác giảm nghèo nhanh
và bền vững theo Nghị quyết 30a của
Chính phủ (Chương trình 30a), trong năm
2018, từ nguồn vốn ngân sách 800 triệu
đồng, huyện Di Linh đã phân bổ hỗ trợ
cho 100 hộ nghèo tại 6/13 thôn nghèo ở
các xã trên địa bàn huyện.
Các hộ nghèo nói trên được hỗ trợ bằng
hình thức cung cấp trên 53,3 tấn phân bón
các loại và 7 máy tưới nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp. Đến nay, các kế hoạch
triển khai thực hiện Chương trình 30a
cho các thôn nghèo ở các xã Bảo Thuận,
Liên Đầm, Tân Nghĩa và Đinh Lạc đã
được UBND huyện phê duyệt; đã có 2
xã Bảo Thuận và Liên Đầm được đơn vị
trúng thầu cung ứng đầy đủ hạng mục hỗ
trợ phân bón cho các hộ được thụ hưởng.
Riêng hai xã Tân Nghĩa và Đinh Lạc sẽ
được triển khai thực hiện trong thời gian
tới, dự kiến hoàn thành chậm nhất trong
tháng 6/2018, giúp cho các hộ nghèo đầu
tư phát triển sản xuất kịp thời vụ.

NDONG BRỪM

Phê duyệt thiết kế và dự toán
xây dựng công trình Vòng
xoay ngã 5 thị trấn Lộc Thắng
UBND huyện Bảo Lâm cho biết, mới
đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết
định số 1021/QĐ - UBND phê duyệt thiết
kế và dự toán xây dựng công trình Vòng
xoay ngã 5 thị trấn Lộc Thắng. Theo đó,
Dự án đầu tư xây dựng công trình Vòng
xoay ngã 5 thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo
Lâm) được UBND tỉnh giao cho Trung
tâm Quản lý và Khai thác công trình công
cộng huyện làm chủ đầu tư. Đây là công
trình giao thông đô thị cấp 4. Giá trị dự
toán công trình trên 7 tỷ đồng. Trong
đó, chi phí xây dựng là gần 5,8 tỷ đồng.
Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình
được chi từ ngân sách của tỉnh.
Được biết, Dự án đầu tư xây dựng công
trình Vòng xoay ngã 5 thị trấn Lộc Thắng
là một trong 5 công trình trọng điểm của
huyện Bảo Lâm trong kế hoạch 5 năm
2011 - 2015 (theo Nghị quyết 06 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng). Tuy nhiên,
do UBND tỉnh chưa cân đối được ngân
sách, nên Dự án này được chuyển sang kế
hoạch 5 năm 2016 - 2020 và là một trong
những công trình trọng điểm của huyện
Bảo Lâm trong giai đoạn này.
XL

Gắn camera an ninh, Đà Lạt giảm hẳn
nạn móc túi
Nếu như năm 2017 trên địa bàn TP Đà
Lạt xuất hiện nhiều vụ kẻ gian móc túi
du khách thì từ đầu năm 2018 tới nay,
nhờ hệ thống camera an ninh được
tăng cường mạnh mẽ, nạn móc túi đã
giảm rõ rệt.

C

hiều tối ngày 18/6, tại khu vực chợ
đêm Đà Lạt (Phường 1), mặc dù
thời tiết khá lạnh nhưng nhiều du
khách vẫn tập trung đông đúc tại
đây để vui chơi, mua sắm về đêm. Chị Hà
Kiều Anh (31 tuổi, ở quận Tân Bình, TP Hồ
Chí Minh), một du khách nhiều lần tới Đà
Lạt du lịch, cho hay: “Cảm nhận của tôi về
du lịch Đà Lạt lâu nay rất tốt vì không còn tệ
nạn móc túi, trộm cắp vặt. Hệ thống camera
an ninh được lắp đặt trên nhiều trục đường,
nhất là khu vực chợ đêm khiến du khách như
tôi cảm giác an tâm hơn”.
Còn theo anh Hà Nhật Huy (39 tuổi), một
tiểu thương buôn bán tại khu vực chợ đêm gần
10 năm nay nhận xét: Lực lượng công an, bảo
vệ khu vực chợ đêm thường xuyên tuần tra,
phòng chống các đối tượng có ý định móc túi
tại khu vực chợ đêm trong thời gian qua nên
loại tội phạm này không có cơ hội phát triển.
“Lực lượng tuần tra ban đêm là quan trọng
và khi kết hợp với hệ thống camera an ninh
sẽ có tác dụng răn đe, kéo giảm đáng kể nạn
móc túi, trộm cắp” - anh Huy chia sẻ ý kiến.
Để có kết quả tốt như vậy, theo trung tá
Đỗ Ngọc Hòa, Trưởng Công an Phường 1,
TP Đà Lạt, khu vực chợ đêm Đà Lạt từ cuối
năm 2017 đã được trang bị gần 20 camera
an ninh nên có thể bao quát cơ bản tình hình
an ninh diễn ra tại đây. “Nếu như năm 2017
chúng tôi ghi nhận có 3 vụ móc túi du khách
xảy ra thì từ đầu năm 2018 tới nay chưa có
vụ việc nào. Có 2 du khách tới từ TP Hồ Chí
Minh phản ánh bị móc mất tư trang nhưng trên
thực tế là cả hai trường hợp đều do du khách
đánh rơi ví tiền và đã được trả lại. Trong đó,
đáng chú ý có một thanh niên nhặt được ví
đã gọi nữ du khách ra chuộc đồ. Chúng tôi
đã theo dõi và bắt thanh niên này và chuyển
qua Công an TP Đà Lạt khởi tố về tội “cưỡng
đoạt tài sản” - trung tá Hòa cho biết và nhận
định ngoài lực lượng Công an Phường 1 kết
hợp với anh em Ban quản lý chợ Đà Lạt thì
hệ thống camera đã hỗ trợ tích cực cho công
tác phòng chống tội phạm.
“Trước đây Ban quản lý chợ Đà Lạt quản
lý hệ thống camera khu vực chợ đêm nhưng
2 tuần nay chúng tôi chuyển đường truyền về

Từ đầu năm 2018 tới nay, Đà Lạt mới chỉ ghi nhận một vụ du khách phản ánh bị móc ví tiền
tại KDL Đường hầm điêu khắc. Ảnh: C.P

trụ sở Công an Phường 1 để anh em có thể
xử lý tình huống nảy sinh nhanh nhất. Ngoài
lực lượng công an, bảo vệ chợ túc trực tuần
tra thì 45 tiểu thương tại đây cũng tự lập Tổ tự
quản an ninh, đã góp phần giúp khu vực chợ
đêm giảm tới mức thấp nhất so với các năm
trước” - trung tá Hòa nói.
Ngoài khu vực chợ đêm Đà Lạt, tại Khu du
lịch (KDL) thác Prenn, Vườn hoa thành phố
Đà Lạt hay KDL Thung lũng Tình Yêu,…
do đang vào mùa cao điểm du lịch nên nơi
đây luôn đông kín du khách, đặc biệt là khu
vực gần cổng ra vào. Tuy nhiên, tại các khu
du lịch trên từ đầu năm tới nay chưa ghi nhận
tình trạng các đối tượng lợi dụng sơ hở của
du khách, móc túi thành công.
Vụ móc túi được ghi nhận duy nhất trong
năm nay là tại KDL Đường hầm điêu khắc,
nằm trong KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm
(Phường 4, TP Đà Lạt). Theo chị Nguyễn
Thị Thanh Huyền (37 tuổi, quê quán Nghệ
An), khoảng 9h45 sáng ngày 9/6, nhóm của
chị gồm 6 người (cả trẻ em và người lớn) tới
KDL Đường hầm điêu khắc vui chơi, giải trí.
Sau khi mua vé và đi vào cổng khu du lịch
được khoảng 150 m thì một người bạn đi cùng
phát hiện chiếc ba lô chị Huyền đang đeo khóa
mở phía sau. Kiểm tra nhanh chị Huyền phát
hiện chiếc ví tiền đã bị kẻ trộm móc mất. Tuy
nhiên, sau vài phút hốt hoảng đi tìm, nhóm
du khách phát hiện chiếc ví tiền nằm trong
sọt rác cách vị trí bị móc túi chưa đầy 10 m
nhưng bên trong gần 5 triệu đồng đã mất, chỉ
còn các loại giấy tờ tùy thân.
Ông Nguyễn Văn Tiến, người quản lý KDL

Đường hầm điêu khắc cho biết đã báo Công
an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra nhóm móc
túi “hành nghề” tại đây và đang cố gắng khôi
phục dữ liệu camera bị lỗi đúng vào thời điểm
du khách bị trộm để cung cấp cho lực lượng
công an có thêm manh mối điều tra vụ việc.
Theo ông Tiến, những năm trước tội phạm
móc túi diễn ra phức tạp hơn. Để phòng chống
phía công ty đã cho lắp 14 camera an ninh và
thường xuyên cảnh báo nguời dân cẩn thận
bảo vệ tư trang nên trong năm nay mới ghi
nhận một vụ việc.
Một lãnh đạo UBND TP Đà Lạt nhận định,
do lượng du khách thường tăng mạnh dịp hè
nên không thể tránh được các đối tượng lợi
dụng sơ hở để “hành nghề” móc túi, trộm cắp
vặt, đặc biệt là tại các KDL đông người. Tuy
nhiên, từ hiệu ứng tốt về tình hình an ninh trật
tự, trong đó có loại tội phạm móc túi, trộm
tài sản giảm hẳn nhờ hệ thống camera an
ninh được tăng cường thời gian qua nên chủ
trương của thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng
mô hình này.
“Hệ thống camera an ninh thực tế đã giúp
cơ quan công an bắt quả tang nhiều vụ móc
túi hay cố tình chèo kéo, xô xát với khách du
lịch. Có nhiều trường hợp bị rơi ví hay điện
thoại cũng đến công an, ban quản lý khu du
lịch nhờ soi tìm... là điều đáng mừng. Từ kết
quả đó chúng tôi chắc chắn sẽ tổng kết, có
đánh giá đầy đủ và nhân rộng mô hình camera
an ninh rộng rãi hơn nữa trên địa bàn thành
phố thời gian tới” - vị lãnh đạo UBND TP Đà
Lạt chia sẻ.
C.PHONG

ĐAM RÔNG: Biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2014 - 2018
Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện
Đam Rông vừa tổ chức hội nghị biểu dương
người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn
2014 - 2018 và sơ kết hoạt động công tác Hội
6 tháng đầu năm 2018.
Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2014 đến
nay, phong trào tuổi cao, gương sáng gắn với
phong trào làm kinh tế giỏi do các cấp Hội
người cao tuổi phát động đã thu hút nhiều hội
viên tích cực hưởng ứng tham gia, qua đó đã
có nhiều hội viên đạt danh hiệu người cao tuổi
làm kinh tế giỏi. Hiện nay, trên địa bàn có 101
cụ được công nhận làm kinh tế giỏi, trong đó
chủ trang trại có 19 cụ, sản suất nông nghiệp
kết hợp kinh doanh dịch vụ 82 cụ. Điển hình
trong số đó có cụ Hoàng Văn Ô, hội viên Hội
Người cao tuổi thôn Boóp La, xã Phi Liêng
đang canh tác 6 ha cà phê kết hợp với chăn

nuôi, tổng thu nhập mỗi năm đạt trên 1 tỷ
đồng. Việc đưa phong trào làm kinh tế giỏi
vào hoạt động của Hội Người cao tuổi không
chỉ phát huy vai trò là tấm gương mẫu mực
trong gia đình và xã hội, mà còn biết làm kinh
tế và làm kinh tế giỏi, từ đó có những đóng
góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội
ở địa phương.
Về hoạt động phong trào của Hội 6 tháng
đầu năm 2018, các cơ sở Hội đã tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động hội viên và
nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các
cuộc vận động ở địa phương; đồng thời, hướng
dẫn các thủ tục kết nạp vào Hội cho 64 cụ,
nâng tổng số hội viên đến nay lên trên 2.000
cụ, chiếm 88,9% tổng số người cao tuổi trên
địa bàn huyện. Thực hiện “Chương trình mắt
sáng cho người cao tuổi”, Ban đại diện Hội

Người cao tuổi huyện phối hợp với Hội Chữ
thập đỏ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo khám
chữa mắt miễn phí cho 9 cụ. Trong phong
trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi
trường, hội viên Hội Người cao tuổi đã tham
gia hiến trên 1.400 m2 đất và 19 ngày công
lao động để làm đường giao thông nông thôn;
đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xây
dựng mô hình ở khu dân cư, nhằm hưởng ứng
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Dịp này, UBND huyện Đam Rông đã tặng
giấy khen cho 8 cá nhân; Ban đại diện Hội
Người cao tuổi huyện tặng giấy chứng nhận
cho 15 cá nhân người cao tuổi có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua làm kinh tế
giỏi giai đoạn 2014 - 2018.
LÊ TUẤN
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Đức Trọng sẽ có nhà máy xử lý chất thải
rắn tập trung

C

húng tôi nhiều lần cùng đoàn liên
ngành của tỉnh và Bộ Tài nguyên &
Môi trường kiểm tra thực tế tại bãi
tập kết rác tập trung ở thôn P’Ré, xã
Phú Hội và thấy rõ mức độ ô nhiễm nặng của
bãi rác, cả không khí và cả nguồn nước mặt do
chảy rỉ ra. Bãi rác lại nằm phía thượng nguồn
của Khu Công nghiệp (KCN) Phú Hội nên ảnh
hưởng nghiêm trọng KCN. Tháng 5 vừa rồi,
làm việc với Công ty Phát triển hạ tầng KCN
Phú Hội, Giám đốc Công ty Lê Hải Ninh cũng
cho biết, các doanh nghiệp than phiền nhiều
vì sự ô nhiễm của bãi rác P’Ré. Vấn đề bức
xúc nhiều năm nay, UBND tỉnh đã có nhiều
văn bản chỉ đạo địa phương và các sở, ngành
liên quan khẩn trương xúc tiến xây dựng nhà
máy xử lý CTR tại huyện Đức Trọng.
Trở lại Đức Trọng cũng tháng 5/2018, Bí
thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn Ngọc Phúc,
nguyên Giám đốc Sở TN&MT đã chia sẻ niềm
vui với chúng tôi: “Lần này thì quyết tâm bằng
được, khó khăn nhất là công tác giải phóng
mặt bằng, chúng tôi đã giải quyết cơ bản. Chỉ
trong mấy ngày tới đây thôi, nhà máy sẽ được
khởi công xây dựng”.
Ngày 23/5, Dự án (DA) xây dựng nhà máy
chính thức khởi công tại xã Phú Hội, theo Giấy
phép xây dựng số 133/GPXD do Sở Xây dựng
Lâm Đồng cấp. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần
BCG Trường Thành, thành viên của Tập đoàn
Trường Thành Việt Nam. DA có quy mô 240
tấn/ngày, mục tiêu là xây dựng nhà máy công
nghệ cao, tiên tiến, thân thiện môi trường, tận
dụng các chất thải có thể tái chế, giảm thiểu
chôn lấp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi
trường phát sinh từ phế thải. DA có tổng diện
tích sử dụng đất 115.722 m2; tổng vốn đầu tư
268,864 tỷ đồng; thời gian hoạt động 50 năm.
Mặc dù chủ trương mấy năm nay nhưng
khó khăn nhất là công tác giải phóng mặt
bằng. Ngày 18/5, UBND huyện Đức Trọng
đã bàn giao mặt bằng của 15/16 hộ dân
(tương ứng 107.688 m2) cho chủ đầu tư để
triển khai thực hiện DA. Với diện tích đất
nhỏ lẻ ngoài ranh giới DA của các hộ gia đình
đề nghị thu hồi bổ sung (3.635 m2), UBND
tỉnh đã có Văn bản số 3203/UBND-ĐC ngày
29/5/2018 chấp thuận ranh giới. UBND huyện
Đức Trọng đang hoàn thiện các thủ tục để
triển khai. Ngày 18/6, đại diện chủ đầu tư,
Trưởng Ban quản lý DA Công ty Cổ phần
BCG Trường Thành Nguyễn Quang Vinh cho
biết: Chủ đầu tư đã ứng toàn bộ kinh phí với
giá trị hơn 19,2 tỷ đồng để thực hiện chỉ trả bồi
thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong
khu đất DA. Tuy nhiên, vẫn còn vướng một
hộ dân với diện tích khoảng 4.398,8 m2 chưa
thu hồi được do hộ này chưa đồng thuận với
giá đền bù, mặc dù chủ đầu tư đã chuyển hết
số tiền đền bù vào Kho Bạc Nhà nước. “Do
đó đã làm chậm việc triển khai xây dựng các
hạng mục công trình của DA và chưa thực
hiện được thủ tục giao đất. Tuy vậy, Công ty
vẫn cam kết với tỉnh Lâm Đồng quyết tâm nỗ
lực đưa nhà máy sử dụng vào tháng 3/2019”,
ông Vinh nói. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng thi

Huyện Đức Trọng là địa bàn có lượng chất thải rắn (CTR) rất lớn trong tỉnh, nhất
là địa phương có khu công nghiệp đóng trên địa bàn và là đầu mối cung ứng các
mặt hàng hóa lớn nhất tỉnh. Nhiều năm nay, lượng CTR không được phân loại, xử
lý đúng theo quy định, đã ảnh hưởng lớn đến vấn đề bảo vệ môi trường. Sẽ đưa
vào vận hành sử dụng vào tháng 3/2019, Nhà máy xử lý CTR tập trung (gọi tắt Nhà
máy) ở Đức Trọng là tin vui.

Nhân rộng mô hình “Sáng - xanh
- sạch - đẹp gắn với 3 không”
Đoàn xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông
vừa tổ chức ra mắt nhân rộng mô
hình dân vận khéo “Sáng - xanh sạch - đẹp gắn với 3 không” (không
tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3,
không hộ nghèo) tại xóm Chùa thuộc
thôn Liên Hương.
Để thực hiện có hiệu quả mô hình
trên, định kỳ hàng tháng, đoàn viên,
thanh niên trong xóm tham gia tổng vệ
sinh môi trường, duy trì công trình thắp
sáng đường quê, trồng và chăm sóc cây
xanh, hoa dọc các tuyến đường chính
trong xóm; đoàn viên thanh niên gương
mẫu tuân thủ thực hiện pháp luật của
nhà nước, không tệ nạn xã hội, không
sinh con thứ 3, không hộ nghèo và tích
cực tuyên truyền vận động nhân dân ở
địa phương cùng thực hiện nội dung 3
không như trên. Qua đó, nhằm phát huy
tinh thần xung kích tình nguyện của
tuổi trẻ góp phần xây dựng cộng đồng
dân cư tốt đẹp hơn.
ĐAM TRỌNG

ĐAM RÔNG: Hàng trăm ha cà phê

bị bệnh gây hại
Lễ khởi công xây dựng Nhà máy xử lý CTR tập trung Đức Trọng. Ảnh: M.Đ

công xây lắp với Công ty Cổ phần Tecgroup
và đàm phán với đối tác để lựa chọn công
nghệ xử lý rác tiên tiến, hiện đại, được kiểm
nghiệm đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi
trường theo quy định. Sau khi hoàn thành
công tác rà phá bom mìn, nếu vẫn chưa hoàn
thành giải phóng mặt bằng đối với hộ dân còn
lại, chủ đầu tư sẽ xin phép cơ quan quản lý
cho triển khai một số hạng mục của DA trên
phần diện tích đã thu hồi đảm bảo thời gian
hoàn thành trước ngày 31/3/2019.
Ngày 28/5/2018, Công ty BCG Trường
Thành cũng có Văn bản số 4003/2018/
BCG-TTVN xin điều chỉnh một số nội dung
trong quyết định chủ trương đầu tư DA. Cụ
thể, đề nghị cho phép bổ sung giá trị khoản
chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng vào
tổng mức đầu tư của DA (căn cứ theo tiết b,
Điểm 1, Thông báo số 184/TB-UBND ngày
26/7/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng). Điều
chỉnh công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt trên
cơ sở thực hiện ý kiến kết luận của UBND
tỉnh Lâm Đồng tại Thông báo số 136/TBUBND ngày 25/5/2017. Nhà đầu tư cho biết,
đã làm việc với nhiều đối tác để nghiên cứu
lựa chọn công nghệ xử lý rác tiên tiến, hiện
đại phù hợp với quá trình phát triển của địa
phương, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh môi
trường theo quy định và hiệu quả kinh tế, xã
hội của DA. Việc tìm kiếm các phụ gia kết
hợp với mùn hữu cơ từ rác gặp khó khăn, theo
khuyến nghị của các cơ quan chuyên môn,
Công ty BCG Trường Thành đang hoàn tất
các thủ tục xin điều chỉnh công nghệ DA từ
công nghệ DANO sang công nghệ đốt, kết

hợp phát điện khi trữ lượng rác đưa về xử lý
tại nhà máy đạt công suất phù hợp. Cùng đó,
bổ sung chức năng xử lý chất thải nguy hại
cho DA (chất thải bảo vệ thực vật). Chủ đầu
tư đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức
năng tại địa phương bổ sung dây chuyền xử
lý chất thải nguy hại trong phạm vi Dự án
để góp phần giải quyết vấn đề môi trường
của địa phương.
Về khó khăn vướng mắc, Trưởng Ban
Nguyễn Quang Vinh cho biết: Thời gian thực
hiện các công việc liên quan đến công tác
giải phóng mặt bằng chậm trễ làm chậm tiến
độ DA. Chủ đầu tư đề nghị địa phương quan
tâm vận động hộ dân còn lại sớm bàn giao
mặt bằng và đẩy nhanh các thủ tục thu hồi đất
bổ sung để sớm bàn giao bổ sung mặt bằng,
hoàn thiện thủ tục giao đất và tiến hành thực
hiện các hạng mục công trình, đảm bảo tiến
độ. Công ty cũng đề nghị địa phương quan
tâm chỉ đạo việc nâng cao năng lực thu gom
rác thải tại địa bàn huyện Đức Trọng và các
địa bàn lân cận để phát huy được công suất
của nhà máy như đã cam kết. Cụ thể, từ nay
đến năm 2020, khối lượng chất thải rắn vận
chuyển về nhà máy đạt trên 180 tấn/ngày;
tiến tới sau năm 2020 đạt trên 220 tấn/ngày,
như Công văn số 1078/SXD-HTKT ngày
11/8/2017 của Sở Xây dựng. Những vấn đề
khác cũng được chủ đầu tư mong được quan
tâm hỗ trợ như: tính toán phù hợp về giá xử
lý CTR; có cơ chế sớm thu hồi vốn đầu tư,
ứng tiền giải phóng mặt bằng; sự ủng hộ của
người dân quanh vùng DA...

(Cát Tiên).
Ngoài ra, cũng tính đến tháng 6/2018,
ở huyện Đam Rông còn xây dựng 2 khu
chợ mới ở xã Phi Liêng và xã Đạ K’Nàng,
nâng tổng số lên 50 chợ xã trên toàn tỉnh
Lâm Đồng, tăng 5 chợ xã so với cùng kỳ
năm ngoái. Toàn tỉnh Lâm Đồng đã chuyển
đổi 9/50 chợ xã từ Ban Quản lý của nhà

nước sang loại hình doanh nghiệp và hợp
tác xã quản lý.
Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018, tổng
nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ đầu tư 32
tỷ đồng xây dựng 2 khu chợ mới ở huyện
Di Linh là chợ xã Tân Châu (15 tỷ đồng)
và chợ xã Hòa Bắc (17 tỷ đồng)…

MINH ĐẠO

Xây dựng mới 5 chợ nông thôn
Ước 6 tháng đầu năm 2018, Dự án Cạnh
tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực
phẩm Lâm Đồng đầu tư 2,3 tỷ đồng xây
dựng mới chợ xã Tam Bố (Di Linh) và
455 triệu đồng nâng cấp khu chợ thực
phẩm tươi sống xã Gia Lâm (Lâm Hà);
500 triệu đồng kinh phí ngân sách địa
phương xây dựng chợ xã Quảng Ngãi
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Toàn huyện Đam Rông hiện có trên
8.300 ha cà phê, chủ yếu đang trong
giai đoạn ra quả non. Qua kiểm tra thực
tế của ngành nông nghiệp huyện cho
thấy, hiện nay, trên địa bàn huyện có
hàng trăm ha cà phê đang bị bệnh gây
hại ở mức độ nhẹ với tỷ lệ từ 15- 23%.
Trong đó, có 532 ha bị bệnh đốm mắt
cua, 372 ha bị bệnh nấm hồng, 532 ha
bị bệnh bọ xít muỗi và 395 ha bị bệnh
gỉ sắt. Một số đối tượng khác gây hại
cây cà phê như: mọt đục cành, bệnh
khô cành.
Trước thực rạng trên, ngành nông
nghiệp huyện đã khuyến cáo các hộ dân
cần trồng cây che bóng, cắt bỏ phần
cành bị mọt đục, cành bị bệnh để đem
đốt tiêu hủy; thường xuyên tỉa cành, tạo
tán thông thoáng cho vườn cà phê; bón
phân đầy đủ cân đối giúp cây cà phê sinh
trưởng và phát triển tốt; sử dụng một số
loại thuốc trị bệnh phù hợp đối với cây
cà phê, làm tốt công tác dọn cỏ vệ sinh
vườn cà phê; đồng thời tăng cường kiểm
tra sự sinh trưởng và phát triển của cây
cà phê, nhằm kịp thời phòng ngừa, phát
hiện và xử lý các bệnh gây hại để tăng
năng suất, chất lượng cà phê.
Đ.TRỌNG

Nâng cao năng lực ban quản
lý HTX
Từ ngày 19 - 22/6, tại TP Đà Lạt, Ban
Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế - Hội
LHPN Việt Nam tổ chức chương trình tập
huấn nâng cao năng lực Ban Quản lý hợp
tác xã (HTX) ở 4 tỉnh: Lâm Đồng, Đắc
Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Tham dự có 40 đại biểu thuộc ban
quản lý các tổ hợp tác, HTX trong khu
vực được phổ biến một số điểm chính
về HTX kiểu mới theo Luật HTX năm
2012; chương trình hỗ trợ phát triển
HTX giai đoạn 2015 - 2020 của Chính
phủ; phương pháp lập kế hoạch sản xuất
kinh doanh dựa trên nhu cầu dịch vụ.
Trong chương trình, các đại biểu được
tổ chức đi tham quan thực tế mô hình
HTX Lâm Viên - Liên Đầm (Di Linh).
AN NHIÊN
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DI LINH:

Diễn tập phòng cháy chữa cháy
Ngày 19/6, tại Chi nhánh Công
ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất
Dầu khí Đông Nam Bộ (Thôn 3,
xã Hòa Ninh, huyện Di Linh),
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa
cháy và Cứu hộ cứu nạn số 2 tỉnh
Lâm Đồng phối hợp với UBND xã
Hòa Ninh (huyện Di Linh) tổ chức
diễn tập phương án chữa cháy, cứu
hộ, cứu nạn.
Theo đó, tình huống giả định
được đưa ra là do sự cố chập điện
đám cháy đã bùng phát tại nhà
kho của Chi nhánh Công ty Cổ
phần Phân bón và Hóa chất Dầu

Khi đàn ông... 
... Từ đó, cứ đi làm về sớm là
anh nấu cơm, mãi thành quen,
những bữa cơm cũng ngon dần
lên. Có chồng đỡ đần việc bếp
núc, chị N. không ngừng thăng
tiến, chị luôn yên tâm mỗi
chuyến đi công tác xa không
còn lo con cái ở nhà đói cơm
lạt muối, ăn uống thất thường.
Việc các con ngày càng thích
ăn “cơm bố nấu” là nguồn
động lực để anh “vào bếp”
nấu nên những bữa cơm ngon,
đủ chất, vệ sinh an toàn, đảm
bảo sức khỏe cho các thành
viên trong gia đình. Mỗi khi
có bạn bè của chồng và vợ
đến chơi, anh T. vẫn luôn đảm
nhận nhiệm vụ “đầu bếp” nấu
ăn đãi khách. Giờ anh đã nghỉ
hưu, lại càng có thời gian “vào
bếp” chăm sóc gia đình. Sau
giờ làm việc, chị vẫn thường
gọi hỏi chồng “Hôm nay nhà
mình ăn gì?” và chị đi chợ mua
theo thực đơn đổi món của anh,
rồi trở về nhà phụ giúp chồng
nấu nướng…

Thay đổi quan niệm
bằng hành động
Số người phụ nữ may mắn
có chồng vào bếp chưa nhiều,
bởi vì không ít người vẫn quan
niệm việc bếp núc là của đàn
bà. Vì thế, rất nhiều người đàn
ông sau giờ làm việc tự cho
mình quyền được nằm đọc

khí Đông Nam Bộ rồi lan ra diện
rộng. Phát hiện có cháy, nhân viên
Chi nhánh đã tri hô tự chữa cháy;
đồng thời, thông báo khẩn cấp đến
cơ quan chữa cháy chuyên nghiệp.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh
sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu
hộ cứu nạn số 2 nhanh chóng tiếp
cận hiện trường, rồi cùng với lực
lượng chữa cháy tại chỗ, tổ chức
chữa cháy, cứu người và sơ tán tài
sản đến nơi an toàn.
Khoảng 20 phút sau, đám cháy
đã hoàn toàn bị khống chế.
TRỊNH CHU
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báo, xem tivi, lướt web, chơi
trò chơi điện tử, chờ vợ về nấu
cơm. Mọi nhọc nhằn đè lên vai
người phụ nữ. Trong khi đó, rất
nhiều chị em phụ nữ vẫn vừa
lao động, làm việc kiếm tiền
như nam giới, sau đó lại đầu
tắt mặt tối với con cái, chợ búa,
cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ...
khiến nhiều người có cảm giác
là “đầy tớ không công”, bị bóc
lột trong chính ngôi nhà của
mình. Khi sức chịu đựng quá
giới hạn sẽ nảy sinh những bữa
“cơm chẳng lành, canh chẳng
ngọt”, “đá thúng đụng nia”,
mất đi sự đầm ấm, yêu thương.
Trong xã hội hiện đại, phụ
nữ có thể bước ra xã hội làm
những công việc đàn ông làm
được, cũng kiếm tiền vun đắp
cho gia đình thì đàn ông cũng
hoàn toàn có thể vào bếp phụ
giúp vợ làm công việc nội trợ.
Hạnh phúc gia đình không
chỉ do đôi tay yếu mềm của
một mình người phụ nữ bồi
đắp mà thành, mà phải có cả
người đàn ông chung sức ghé
vai gánh vác, sẻ chia những lo
toan, vất vả. Những công việc
không hề nặng nhọc, nhưng
hành động sẻ chia, chăm sóc
gia đình mới là sự quan tâm,
trách nhiệm thực sự, làm nên
những gia đình hạnh phúc, ấm
áp yêu thương.

THÁI AN

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

THÔNG BÁO

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
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.

THÔNG BÁO

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng 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!
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