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Báo chí và sứ mệnh
trong dòng chảy cuộc sống

Thanh niên cần tỉnh táo
trước những âm mưu
“diễn biến hòa bình”
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TUẦN
CON SỐ

Đến nay, cả nước có hơn

18.000 nhà báo được cấp

thẻ, hơn 19.000 người là hội
viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Nguồn: Hội Nhà báo Việt Nam
Nhóm phóng viên tác nghiệp tại lễ hội cồng chiêng tại huyện Bảo Lâm. Ảnh: Đoàn Kiên

TRANG 4

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Nhiệm vụ đặt ra đối với báo chí hiện nay

T

rong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta
luôn coi trọng, đánh giá cao vai trò của báo
chí. Năm 1925, nhiều nhà báo được Chủ tịch
Hồ Chí Minh đào tạo, rèn luyện, sau này trở thành
những cán bộ ưu tú của Đảng, những nhà báo xuất
sắc. Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc),
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập tờ Báo Thanh Niên
- cơ quan ngôn luận của Thanh niên Cách mạng đồng
chí Hội để vận động phong trào cách mạng của quần
chúng trong nước vùng lên giành độc lập dân tộc.
Ngày Báo Thanh Niên - tờ báo đặt nền móng chính
trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam, phát hành số đầu tiên đã trở thành mốc
son khởi đầu chói lọi cho sự nghiệp Báo chí Cách
mạng Việt Nam.
93 năm hình thành và phát triển, báo chí nước ta đã
không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng,
đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức, thực sự
là vũ khí sắc bén, ngọn cờ chính trị - tư tưởng của
Đảng. Ngược với luận điệu của các thế lực thù địch
thường rêu rao, vu khống rằng Việt Nam không có

tự do báo chí, báo chí bị cấm đoán hoạt động, chúng
ta có quyền tự hào trước sự khởi sắc tích cực của
lực lượng báo chí nước nhà: Hiện cả nước có 849 cơ
quan báo chí, tạp chí in, trong đó có 185 báo (86 báo
Trung ương, 99 báo địa phương), 664 tạp chí (530
tạp chí Trung ương, 134 tạp chí địa phương); 67 đài
phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, 5
đơn vị hoạt động truyền hình với tổng số kênh phát
thanh, truyền hình trong nước được cấp phép là 281
kênh; cả nước có 195 cơ quan báo chí điện tử đã được
cấp phép, trong đó có 171 cơ quan báo chí, đài, tạp
chí thực hiện loại hình báo chí điện tử; 178 giấy phép
được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được
cấp cho các cơ quan báo chí in, phát thanh, truyền
hình để khai thác thế mạnh của loại hình thông tin
hiện đại này, đáp ứng nhu cầu thông tin trong tình
hình mới, nhất là khi thông tin trên mạng xã hội ngày
càng có ảnh hưởng đến xã hội.
Nhìn lại chặng đường cách mạng 93 năm qua,
Đảng ta luôn coi báo chí là phương tiện tích cực để
tiến hành giáo dục chính trị,...
XEM TIẾP TRANG 2
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Lâm Đồng chủ động kéo gần
khoảng cách đến Nghệ An
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Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng
đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050
Vừa qua, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây
dựng Phan Thị Mỹ Linh đã chủ trì Hội đồng
thẩm định quy hoạch vùng tỉnh (QHVT)
Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến
năm 2050 với sự tham dự của Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S và các
thành viên, chuyên gia liên quan. Sau báo
cáo, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh kết luận,
trên cơ sở dữ liệu về hiện trạng đã thu thập
được, đơn vị tư vấn cần phân tích, đánh giá
đầy đủ hơn để đồ án tăng thêm tính thuyết
phục; bổ sung các nội dung liên quan như:
quy hoạch phát triển khu vực nông thôn,
phát triển “làng đô thị xanh” và huyện nông
thôn mới... Mặt khác, các vấn đề phát triển
hạ tầng kỹ thuật, giao thông, chương trình
cung cấp nước sạch nông thôn cần coi trọng.
Bà Phan Thị Mỹ Linh cũng đề nghị UBND
tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng Lâm Đồng
và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng
góp của Hội đồng để hoàn thiện đồ án, khi
đủ các điều kiện, Bộ Xây dựng sẽ thẩm định

chính thức và trình Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt.
Đồ án QHVT Lâm Đồng có phạm vi,
ranh giới lập quy hoạch xây dựng đến năm
2035, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm
toàn bộ tỉnh Lâm Đồng, với tổng diện tích
9.783,34 km2, dân số khoảng 1,285 triệu
người. Hiện đang phân tích 3 kịch bản phân
vùng phát triển và đề xuất lựa chọn phương
án phân 3 tiểu vùng theo cực phát triển kinh
tế. Trong đó, tiểu vùng 1 là vùng phát triển
kinh tế động lực của tỉnh, gồm thành phố
(TP) Đà Lạt và vùng phụ cận; tiểu vùng 2
là vùng đệm sinh thái, gồm huyện Di Linh,
Đam Rông, phía tây huyện Lâm Hà, thị trấn
Di Linh là trung tâm; tiểu vùng 3 là vùng
động lực kinh tế phía Tây Nam tỉnh, gồm
TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ
Tẻh, Cát Tiên, TP Bảo Lộc và vùng phụ cận
là trung tâm, phát triển tiệm cận tiêu chuẩn
đô thị loại I.
Đồ án QHVT Lâm Đồng cũng định hướng

Khám chữa bệnh khi chưa
có giấy đăng ký kinh doanh

vào năm 2025 sẽ có 18 đô thị, gồm 1 đô thị
loại I, 1 đô thị loại II, 6 đô thị loại IV và 10
đô thị loại V. Đến năm 2035, số lượng đô thị
không tăng, chỉ phát triển cấp độ (2 đô thị
loại III và chỉ còn 8 đô thị loại V); phát triển
thêm 2 thị tứ đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đồ
án cũng đưa ra định hướng phát triển các
điểm dân cư nông thôn tập trung, phát huy
thế mạnh của từng vùng để phát triển mô
hình kinh tế nông thôn khác nhau của từng
khu vực ở Lâm Đồng, đồng thời phát triển
mô hình khu dân cư ngoại thị (ở các thành
phố, thị xã) gồm 3 loại hình: Mô hình dân
cư nông nghiệp, mô hình dân cư lâm nghiệp,
mô hình kinh tế trang trại nông nghiệp.
Hội đồng đánh giá cao tính khoa học, tuy
nhiên cũng cho rằng, đồ án còn cần phải tiếp
tục xem xét, hoàn thiện, đặc biệt là những
dự báo về dân số, sử dụng đất, tỷ lệ đô thị
hóa; cần phân tích rõ hơn về định hướng
phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung các tuyến
giao thông du lịch... 
MINH ĐẠO

Di Linh tổ chức Hội thi tiếng hát đồng quê lần thứ IV
Vừa qua, Hội Nông dân huyện Di Linh tổ
chức Hội thi “Tiếng hát đồng quê lần thứ IV.
Hội thi đã thu hút trên 200 thí sinh là hội
viên nông dân đến từ 18 xã, thị trấn trên địa
bàn huyện tham gia. Với 45 tiết mục múa, hát
được các đơn vị biểu diễn theo các chủ đề:
Ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi
Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi giai cấp nông
dân và Hội Nông dân Việt Nam; ca ngợi tình
yêu, cuộc sống, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết
quân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
đã tạo cho không khí hội thi sôi nổi, hào hứng.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 3
giải A, 6 giải B, 8 giải C và 11 giải khuyến
khích cho các đơn vị. 
LAM PHƯƠNG

Dù chưa có giấy chứng nhận đăng
ký hộ kinh doanh và đảm bảo điều
kiện về nhân lực theo quy định, nhưng
Phòng khám sản phụ khoa Sài Gòn Đà Lạt vẫn tổ chức khám chữa bệnh.
Trước đó, thông tin từ UBND thành
phố Đà Lạt cho biết cơ quan này vừa
ban hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính 9 triệu đồng đối với bà
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh 1983,
ngụ 8D/15 hẻm 7, tỉnh lộ 918, phường
Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần
Thơ) là chủ của Phòng khám sản phụ
khoa Sài Gòn - Đà Lạt tại 36 Trần Lê,
Phường 4, Đà Lạt về hành vi vi phạm
hành chính trong lĩnh vực y tế và hoạt
động thương mại.
Theo đó, UBND thành phố Đà Lạt
đã ký, ban hành Quyết định số 2330/
QĐ-XPVPHC xử phạt bà Nguyễn
Thị Hồng Hạnh với 2 lỗi vi phạm. Cụ
thể, phạt 5 triệu đồng với hành vi hoạt
động kinh doanh dưới hình thức hộ
kinh doanh mà không có giấy chứng
nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy
định và phạt 4 triệu đồng về hành vi
không đảm bảo điều kiện về nhân lực
trong quá trình hoạt động.
Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành
của TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra phát
hiện phòng khám trên tiến hành khám
chữa bệnh khi chưa đủ điều kiện theo
quy định.
TIẾN DÂN

ĐÀ LẠT: Phát hiện đối tượng

Một tiết
mục múa
tại hội thi.

dán 200 tờ rơi “Cho vay
không thế chấp”

Tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em
Trong 3 ngày từ 19-21/6, tại Hội trường
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc,
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm
Đồng tổ chức lớp Tập huấn bơi an toàn,
phòng chống đuối nước trẻ em.
Các học viên tham dự lớp tập huấn là các
cán bộ ngành Thể dục thể thao, Giáo dục
đào tạo, Lao động thương binh và xã hội
và cán bộ đoàn cơ sở, các nhân viên cứu
hộ của các cơ sở kinh doanh hồ bơi trên địa
bàn thành phố. Với mục tiêu nâng cao năng

lực chuyên môn về công tác phòng, chống
tai nạn đuối nước, từng bước giảm tai nạn
đuối nước ở trẻ em, các học viên được trang
bị các kiến thức và kỹ năng ứng dụng thực
tiễn liên quan đến nguyên nhân chính gây
ra đuối nước, phương pháp dạy bơi an toàn
cho trẻ em, tổ chức hoạt động vui chơi giải
trí dưới nước và thi đấu bơi lội cho trẻ em,
hô hấp nhân tạo và sơ cấp cứu người bị đuối
nước. Học viên còn được thực hành các kỹ
năng bơi thực dụng, kỹ năng tự thoát hiểm

Nhiệm vụ đặt ra... 
... lãnh đạo công tác tư tưởng, vũ khí sắc
bén trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải
phóng dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với
nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá vai trò của báo
chí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng
định: “Báo chí là phương tiện thông tin,
công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan
trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của
nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự
quản lý của Nhà nước, hoạt động trong
khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.
Trong thời gian qua, báo chí nước ta đã có
sự phát triển nhanh chóng và có những đóng
góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp đổi
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Tại Hội nghị Báo chí toàn quốc triển
khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Võ Văn
Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cơ

khi ở dưới nước, phương pháp cứu đuối trực
tiếp và gián tiếp, cùng các thao tác sơ cấp
cứu khi bị đuối nước.
Được biết, đuối nước là nguyên nhân
hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và trẻ vị
thành niên tại Việt Nam. Trong giai đoạn
2015-2017, trung bình mỗi năm có khoảng
2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, chiếm
hơn 50% các trường hợp tử vong do tai nạn
thương tích gây ra.

QUANG NGỌC - THANH TRÚC

TIẾP TRANG 1

quan báo chí, đội ngũ những người làm báo,
các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần tập
trung thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính
trị năm 2018 gắn với nhiệm vụ cả nhiệm
kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ
12 của Đảng, Nghị quyết Bộ Chính trị, Ban
Bí thư, Quốc hội; biểu dương những gương
điển hình tiên tiến, đấu tranh không khoan
nhượng với tham nhũng, chống suy thoái đạo
đức. Đội ngũ những người làm báo cần tiếp
tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, văn
hóa, trình độ chuyên môn, chính trị. Các cơ
quan báo chí tiếp tục nâng cao hiệu quả, chủ
động thông tin theo hướng nhạy bén thiết
thực, vững nguyên tắc “một đầu mối thông
tin”. Trong sự phát triển của công nghệ thông
tin, người làm báo cần tự tin, bản lĩnh kiên
định thực hiện đường lối chính trị của Trung
ương. Người làm báo phải chọn lọc thông tin,
mang đến cho người đọc thông tin chất lượng

tốt từ đó mang lại nhận thức tốt cho người
đọc. Các cơ quan quản lý chủ quản cần quan
tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng với
các phóng viên. Cán bộ báo chí là cán bộ
chính trị của Đảng, Nhà nước và đoàn thể,
do vậy, bên cạnh bồi dưỡng trình độ chuyên
môn còn phải nâng cao trình độ chính trị, học
tập thường xuyên và không có điểm dừng.
Phát huy “truyền thống”, tăng cường
“bản lĩnh, trách nhiệm”, báo chí phải làm tốt
nhiệm vụ chính trị của mình trên lĩnh vực
tư tưởng, bảo vệ đường lối, quan điểm của
Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng
góp vào sự phát triển chung của xã hội. Báo
chí phải hướng vào mục tiêu giữ vững ổn
định chính trị, tiếp tục sự nghiệp đổi mới,
làm cho nguyên lý cách mạng và khoa học
của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng và đạo
đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong
đời sống tinh thần của xã hội. 
LAN HỒ

Công an tạm giữ tờ rơi và phương tiện để xử lý.

Ngày 20/6, Công an Phường 1, TP
Đà Lạt cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ
quảng cáo tờ rơi theo hình thức tín
dụng đen cho Công an TP Đà Lạt điều
tra xử lý.
Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày
16/6, Công an Phường 1, TP Đà Lạt
đã phát hiện 2 nam thanh niên sử
dụng xe máy Exciter biển kiểm soát
76D1-35972 đang đi dán tờ rơi “Cho
vay không thế chấp” trên đường Trần
Quốc Toản. Thấy công an các đối
tượng bỏ chạy nên chỉ tạm giữ được
một trong hai đối tượng là Nguyễn
Hữu Ninh, sinh năm 1998, hộ khẩu
thường trú An Thái, An Lão, Hải
Phòng. Ninh khai nhận được một đối
tượng thuê dán tờ rơi vào khoảng từ
1 đến 3 giờ sáng hàng ngày. Công
an Phường 1 Đà Lạt đã tạm giữ 1
xe máy, hơn 200 tờ rơi và lập hồ sơ
chuyển cho Công an TP Đà Lạt để mở
rộng điều tra.
Được biết, hoạt động quảng cáo
trái phép trên cột điện, trên tường dọc
các tuyến đường trong tỉnh gây bức
xúc trong nhân dân và việc hoạt động
tín dụng đen là nguyên nhân dẫn đến
nhiều vụ vi phạm pháp luật hình sự.
TQT
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Bảo Lộc tăng tốc mạnh mẽ
ĐÔNG ANH

Phấn đấu về đích sớm đô thị
loại II
Nghị quyết 06 của Thành ủy Bảo Lộc
đặt ra mục tiêu “xây dựng kết cấu hạ tầng
đồng bộ, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại
II trước năm 2020”. Trên cơ sở đó, TP Bảo
Lộc đã triển khai nhiều công trình, dự án
hoàn thiện hạ tầng đô thị và thực hiện các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh. Trong thời gian vừa qua, TP Bảo Lộc
đã triển khai nhiều công trình trọng điểm
của tỉnh và trung ương với tổng mức đầu tư
hơn 2.300 tỷ đồng. Các công trình ý nghĩa
quan trọng như Dự án cải tạo, nâng cấp
Quốc lộ 20, Dự án Bệnh viện II Lâm Đồng,
Dự án cấp nước và Dự án xử lý nước thải từ
nguồn vốn ODA của Đan Mạch và Vương
quốc Bỉ, Dự án đường tránh Quốc lộ 20 qua
TP Bảo Lộc. Đến nay, ngoài Dự án cải tạo,
nâng cấp Quốc lộ 20 đã hoàn thành và đưa
vào sử dụng, các dự án còn lại đang tích cực
được triển khai. Trong đó, Dự án Bệnh viện
II Lâm Đồng sẽ đi vào hoạt động năm 2018,
Dự án đường tránh Quốc lộ 20 đã thông
tuyến, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng
năm 2019.
Ngoài ra, hiện tại TP Bảo Lộc vẫn đang
tiếp tục triển khai các công trình trọng
điểm trong kế hoạch đầu tư trung hạn với
tổng mức đầu tư hơn 372 tỷ đồng. Ngoài
KCN Lộc Sơn và Cụm CN Lộc Phát, trong
giai đoạn 2015 - 2018, Bảo Lộc có 5 công
trình trọng điểm trong kế hoạch đầu tư trung
hạn đã được triển khai với tổng số vốn gần
235 tỷ đồng, gồm các dự án giao thông và
các công trình phúc lợi xã hội quan trọng
như đường Phan Đình Phùng đã hoàn thành
vào tháng 6/2018, Dự án Công viên hồ Nam
Phương II dự kiến tích nước vào tháng 12
năm nay, Dự án hồ Nam Phương I dự kiến
xây dựng các hạng mục đập chính, nạo vét
lòng hồ và các công trình phụ trợ khác, Dự
án Trung tâm Văn hóa Thể thao TP Bảo Lộc
đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đặc biệt,
trong 3 năm, TP Bảo Lộc cũng đã phát triển
hoàn thiện 15 tuyến đường trục chính nội thị
với tổng chiều dài gần 33 km, nâng mật độ
đường chính đô thị lên 9,8 km/km2, đạt tiêu
chuẩn đô thị loại II. Đồng thời, TP cũng chú
trọng phát triển hệ thống giao thông nông
thôn theo tiêu chí nông thôn mới từ nguồn
vốn ngân sách và vốn đối ứng của nhân dân.
Ngoài ra, đã đầu tư xây dựng 11 hạng mục
công trình trường học với số vốn trên 20 tỷ
đồng. TP cũng đã triển khai xây dựng và
thu hút đầu tư để hình thành 3 khu dân cư
mới với diện tích đất ở hơn 183.000 m2, tạo
được quỹ đất tái định cư 400 lô, quỹ đất
đấu giá giao quyền sử dụng đất 694 lô.
Căn cứ vào hệ thống 5 tiêu chí đô thị loại
II với 51 tiêu chuẩn cụ thể, TP Bảo Lộc đã
xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu phấn
đấu theo định hướng tập trung nguồn nhân
lực để đạt các tiêu chí. Tính chung đến nay,
TP Bảo Lộc đã đạt 41/ 51 tiêu chuẩn trong
hệ thống các tiêu chí đô thị loại II. Trong
10 tiêu chuẩn còn lại, có 5 tiêu chuẩn chưa
thực sự cần thiết phải đầu tư hoàn thiện
ngay hoặc chưa thể hoàn thiện đối với đô
thị Bảo Lộc là dân số toàn đô thị, mật độ
dân số toàn đô thị, nhà tang lễ, tỷ lệ sử
dụng hình thức hỏa táng, tỷ lệ phục vụ vận
tải hành khách công cộng; còn 5 tiêu chuẩn
là công trình văn hóa cấp đô thị, tỷ lệ nước
thải sinh hoạt được xử lý đạt quy chuẩn kỹ
thuật, tỷ lệ đường phố chính được chiếu
sáng, công trình kiến trúc tiêu biểu, thu
nhập bình quân đầu người/năm so với cả
nước đang được TP phấn đấu đạt trong thời
gian tới.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ V và
Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, TP Bảo Lộc đã có những bước tăng tốc
mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển toàn diện, bền
vững như tinh thần các nghị quyết đã đề ra.
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Quy định mức thu phí
sử dụng cơ sở hạ tầng
tại khu công nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban
hành văn bản quy định mức thu phí
sử dụng cơ sở hạ tầng năm 2018 tại
Khu Công nghiệp Lộc Sơn và Khu
Công nghiệp Phú Hội.
Theo đó, mức thu phí tại Khu
Công nghiệp Lộc Sơn là 0,15
USD/m 2 mỗi năm, Khu công
nghiệp Phú Hội là 0,124/m2 mỗi
năm. Đồng thời giao Ban quản
lý các khu công nghiệp thông
báo mức phí và hướng dẫn các
doanh nghiệp thực hiện theo
đúng quy định.
DIỄM THƯƠNG

Đạt 83.000 tấn sản lượng
sữa bò tươi vào cuối
năm 2018

Sản xuất quần áo xuất khẩu tại Công ty Mekava (Khu Công nghiệp Lộc Sơn). Ảnh: Đ.A

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế trong 2,5 năm
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 9,7% (đạt chỉ tiêu nghị quyết).
Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ: 11,2% (đạt chỉ tiêu nghị quyết).
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp: 7,7% (không đạt chỉ tiêu nghị quyết).
Giá trị sản xuất ngành xây dựng: 12,5% (vượt chỉ tiêu nghị quyết).
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: 7,7% (vượt chỉ tiêu nghị quyết).
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3 năm ước đạt 9.552 tỷ đồng (nghị quyết 5 năm đạt từ
17.500 đến 19.000 tỷ đồng).
Tổng kim ngạch xuất khẩu 3 năm ước đạt 550 triệu USD (nghị quyết 5 năm đạt 1.500
triệu USD).

Tăng “sức khỏe” nền kinh tế
Ông Nguyễn Quốc Bắc, Phó Bí thư
Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc
cho biết: So với các năm trước thì các chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bảo Lộc
năm nay tăng trưởng tốt hơn. Theo diễn
biến như hiện nay thì dự báo TP Bảo Lộc
sẽ hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà
nghị quyết đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng
trưởng giá trị sản xuất bình quân 9,7%, đạt
chỉ tiêu theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và
vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ TP. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển,
TP Bảo Lộc cũng còn một số tồn tại như sản
xuất tiểu thủ công nghiệp còn thiếu những
doanh nghiệp tiêu biểu, giữ vai trò đầu tàu,
thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chưa
bền vững, nhiều doanh nghiệp còn chậm đổi
mới trong đầu tư dây truyền sản xuất, việc
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào
sản xuất còn chưa nhiều, chưa thu hút đầu
tư nhiều vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ,
còn thiếu các trung tâm vui chơi giải trí…
Trong khi đó, theo ông Phan Văn Đa, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, qua nửa nhiệm kỳ,
TP Bảo Lộc đã đạt đượt nhiều kết quả quan
trọng, đạt và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên,
có một số chỉ tiêu quan trọng dù đạt nhưng
phản ánh “sức khỏe” nền kinh tế chưa tốt
so với tốc độ phát triển trong cả quá trình 5
năm. Đặc biệt là công tác thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Theo
dự toán thu trong 3 năm, TP Bảo Lộc đạt
2.400 tỷ đồng, số thu còn lại trong 2 năm
là 2.200 tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân
mỗi năm TP cần phải thu 1.100 tỷ đồng là
bài toán khó cho TP Bảo Lộc. Bên cạnh
đó, tốc độ phát triển trong lĩnh vực công
nghiệp - thương mại chưa phản ánh đúng
thực chất định hướng xây dựng Bảo Lộc
thành thủ phủ công nghiệp của tỉnh. Điều

này cũng được lãnh đạo Sở Công thương
bày tỏ lo ngại TP Bảo Lộc đang giảm sút chỉ
tiêu công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, đặc
biệt hiện nay KCN Lộc Sơn và Cụm CN
Lộc Phát đang bế tắc trong việc thu hút đầu
tư. Trong khi Bảo Lộc là vùng công nghiệp
trọng điểm của tỉnh nên giá trị sản xuất công
nghiệp không đạt sẽ có tác động đến sự phát
triển chung của giá trị sản xuất công nghiệp
toàn tỉnh.
Trước những vấn đề về “sức khỏe” của
nền kinh tế Bảo Lộc, ông Nguyễn Quốc Bắc
cho rằng, TP sẽ rà soát các dự án thu hút đầu
tư để kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý
và bổ sung danh mục thu hút đầu tư mới;
đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn
lọc vào KCN Lộc Sơn và Cụm CN Lộc
Phát. Còn ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh đề xuất Bảo Lộc phải chủ động
kêu gọi các thành phần kinh tế tư nhân đầu
tư vào phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, dịch vụ thương mại và du lịch, nhất
là các lĩnh vực đang có thế mạnh của địa
phương như lụa tơ tằm. Đối với các chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội khác nói chung,
TP Bảo Lộc giao các cơ quan chuyên môn
rà soát lại tất cả các chỉ tiêu để điều chỉnh
một số đề án, kế hoạch cho phù hợp với tình
hình thực tiễn, đảm bảo tính khả thi trong
quá trình thực hiện. Đồng thời, đây cũng là
công cụ để kiểm tra, giám sát, điều chỉnh
các bước thực hiện trong hai năm rưỡi còn
lại. Theo ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch
UBND TP Bảo Lộc: Cái khó của TP Bảo
Lộc hiện nay là việc huy động nguồn vốn vì
ngân sách nhà nước về đầu tư công, trong
khi TP Bảo Lộc đang phấn đấu về đích các
tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020 nên
cần có nguồn tài chính rất lớn. Để tạo nguồn
tài chính này thì cần phải có một cơ chế tài
chính dành riêng cho Bảo Lộc.

Theo Đề án phát triển chăn nuôi
bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
đến cuối năm 2018 đạt quy mô tổng
đàn 22.000 con, tổng sản lượng
83.000 tấn sữa tươi. So với cùng kỳ
năm 2017 tăng gần 2.000 con bò sữa
và 21.000 tấn sữa tươi.
Sở NN&PTNT Lâm Đồng được
giao chủ trì, phối hợp với các sở,
ngành và UBND các huyện Đơn
Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di
Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo
Lộc thực hiện đồng bộ các nhóm
giải pháp khuyến khích doanh
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và
nông hộ ưu tiên đầu tư tăng đàn bò
sữa tự nhiên giống thuần Holstein
Friesian; đồng thời trồng mới 20
ha đồng cỏ chăn nuôi bằng hom
giống hoặc hạt giống năng suất
và chất lượng cao. Đặc biệt chọn
các tổ chức, hộ gia đình chăn nuôi
từ 20 con bò sữa trở lên xây dựng
5 mô hình ứng dụng cơ giới hóa,
sau đó tổng kết rút kinh nghiệm và
nhân rộng. Ngoài ra, các tổ chức,
nông hộ còn được tham gia các
lớp tập huấn chuyển giao quy trình
kỹ thuật chăn nuôi bò sữa đạt giá
trị kinh tế cao hơn.
Được biết, ngân sách tỉnh Lâm
Đồng trích chi gần 2,4 tỷ đồng cộng
với hơn 10,2 tỷ đồng vốn đối ứng
của các tổ chức, nông hộ chăn nuôi
bò sữa để thực hiện các nhóm giải
pháp nêu trên.
VŨ VĂN

Sản xuất 400 tấn cá
nước lạnh
Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm
Đồng cho biết, 6 tháng đầu năm
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
sản xuất xấp xỉ 400 tấn cá nước
lạnh, chủ yếu là cá tầm cung cấp
thị trường nội địa. Diện tích nuôi
cá nước lạnh khoảng 50 ha, phân
bổ tại các địa bàn có điều kiện tự
nhiên phù hợp như Đà Lạt và Lạc
Dương. Được biết, tổng diện tích
nuôi trồng thủy sản của Lâm Đồng
ước thực hiện 6 tháng đầu năm
2018 khoảng 2.690 ha, sản lượng
đạt xấp xỉ 4.800 tấn, trong đó cá
nước lạnh là loại thủy sản có giá
trị kinh tế cao nhất.
D.Q
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Báo chí và sứ mệnh trong dòng chảy cuộc sống
Báo chí Cách mạng Việt Nam ngay từ khi ra đời đã được lịch sử ấn định và giao phó cho một sứ mệnh đặc biệt,
dùng tiếng nói của mình đem lại lẽ phải, công bằng và những điều tốt đẹp cho xã hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Nhóm tác giả, tác giả đoạt giải nhì Giải báo chí Lâm Đồng. Ảnh: V.Báu
ĐẶNG TUẤN LINH

K

hông nằm ngoài dòng
chảy thời đại ấy, báo chí
Lâm Đồng đã kế thừa
truyền thống của báo chí
Cách mạng Việt Nam, vượt qua nhiều
gian khó đã có nhiều đóng góp đáng
tự hào vào sự nghiệp phát triển của
địa phương, giúp Lâm Đồng từ một
tỉnh nghèo, chậm phát triển thành một
tỉnh phát triển của khu vực. Tuy nhiên,
trước sự thay đổi không ngừng của
cuộc sống, thời đại công nghệ bùng nổ
thông tin, khoảng cách được nối gần lại
trong một thế giới phẳng, cũng đã đặt
ra cho báo chí Lâm Đồng những thử
thách không hề đơn giản. Tự làm mới
mình nhưng không thay đổi bản chất,
hòa nhập mà không hòa tan, hơn lúc
nào hết, trách nhiệm, bản lĩnh, sự kiên
định và đạo đức của mỗi người cầm
bút lại càng phải được thể hiện rõ hơn
trong tình hình mới hiện nay.
Đánh giá và ghi nhận công lao của
báo chí Lâm Đồng trong suốt chiều dài
43 năm kế thừa truyền thống báo chí
Cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn
Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy khẳng định: “Báo chí Lâm Đồng đã
có sự lớn mạnh toàn diện và phát triển
đúng định hướng, thực hiện tốt chức
năng là cơ quan ngôn luận của Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân. Đồng thời
là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính
quyền với nhân dân địa phương. Sự
phát triển của Lâm Đồng, từ một tỉnh
nghèo, chậm phát triển đến một tỉnh
khá ở khu vực Tây Nguyên, có mức thu
nhập bình quân bằng với cả nước, tỷ lệ
hộ nghèo thấp hơn bình quân chung của
cả nước và Tây Nguyên, có sự đóng
góp đáng kể của đội ngũ những người
làm báo tại địa phương”.
Nói tới sự ghi nhận ấy, để thêm một
lần nữa khẳng định vai trò quan trọng
của báo chí Lâm Đồng trong đời sống
xã hội tại địa phương. Mục đích tôn
chỉ cuối cùng của báo chí không gì
khác, chính là góp phần bảo vệ chủ
quyền quốc gia, xây dựng quê hương,
đất nước và xã hội ngày một tốt đẹp
hơn. Báo chí Lâm Đồng cũng không
nằm ngoài dòng chảy ấy.
Sự phát triển không ngừng của cuộc
sống đã giúp cho báo chí Lâm Đồng
có sự trưởng thành vượt bậc qua từng
giai đoạn lịch sử. Nhưng dù trải qua

nhiều thay đổi, báo chí Lâm Đồng vẫn
ghi dấu ấn tốt đẹp, sâu đậm bởi nói
được hai tiếng “lòng dân”.
Vị thế của Lâm Đồng ở khu vực
hay rộng hơn là phạm vi cả nước được
nâng cao chính là sự thay đổi không
ngừng và thích nghi theo chiều hướng
tích cực của đội ngũ những người làm
báo trong suốt thời gian dài và trải qua
rất nhiều thế hệ. Sự thay đổi đó, không
đơn thuần từ chính những người làm
báo mà còn ở chính các cơ quan quản
lý báo chí, quản lý hành chính.
Ông Lê Thanh Liêm - Phó GĐ Sở
TT&TT Lâm Đồng cho biết: “Trong
thời gian gần đây, Quy chế phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo chí
trên địa bàn tỉnh luôn được đặc biệt
quan tâm. Qua đó, thông tin đầy đủ,
trả lời kịp thời các câu hỏi của báo chí
trong và ngoài tỉnh, trung ương và địa
phương đối với những vấn đề dư luận
quan tâm, cung cấp thông tin chính
thống, công khai, minh bạch hóa thông
tin, theo đó đáp ứng tốt công tác định
hướng tuyên truyền cũng như nhu cầu
thụ hưởng thông tin của người dân.
Thực hiện tốt công tác cung cấp thông
tin cho báo chí cũng là cơ hội để quảng
bá thông tin, hình ảnh con người, văn
hóa môi trường của tỉnh, góp phần nâng
cao hiệu quả đấu tranh với những thông
tin không đúng sự thật về địa phương.
Đồng thời, đây cũng là công tác đấu
tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, chống
phá các thế lực thù địch, cơ hội đối với
các vấn đề liên quan đến chủ quyền
quốc gia, biên giới lãnh thổ”.
Luôn luôn thay đổi, làm mới mình,
học hỏi để không bị tụt hậu là phương
châm của báo chí Lâm Đồng. Truyền
thống tốt đẹp ấy luôn được kế thừa từ
thế hệ này qua thế hệ khác, từ những
người làm báo lão thành, giàu kinh
nghiệm đến lớp trẻ nhiệt huyết và tràn
đầy năng lượng.
Trong đội ngũ những người làm báo
Lâm Đồng không khó để chúng ta có thể
nhận thấy rất nhiều trong số đó là những
nhà báo có tâm và có tầm, tròn vẹn đức,
tài để thực hiện tốt công việc của mình.
Báo chí trong tình hình mới luôn cần
những con người như vậy. Không chỉ
có tầm để khẳng định giá trị bản thân,
khẳng định thương hiệu cho một tờ
báo, để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức
thông tin của độc giả. Ngoài ra, còn
phải đủ tâm, đủ bản lĩnh chính trị, giàu

ý tưởng, tâm huyết, sự tận tụy để có
thể thực hiện tốt chức năng thông tin
và định hướng dư luận xã hội, hướng
tới những điều tốt đẹp nhất.
Chia sẻ về vấn đề này, nhà báo Uông
Thái Biểu - Trưởng Cơ quan Thường
trú Báo Nhân Dân tại Tây Nguyên cho
biết: “Trong giai đoạn hiện nay, mỗi
phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí
đều phải nhận thức sâu sắc về định
hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, chủ
trương xuất bản của tờ báo. Đặc biệt đối
với những người làm báo Đảng càng
phải ý thức, trách nhiệm mình là cơ
quan tham mưu thông tin cho Đảng và
Nhà nước; đồng thời, đáp ứng nhu cầu
cao về nguồn thông tin của quần chúng
nhân dân, trong đó có đông đảo cán bộ,
đảng viên. Cũng từ đó, mỗi người làm
báo đều mang tinh thần trách nhiệm
cao trong việc xác lập bản lĩnh, kỹ năng
nghề nghiệp và động cơ hành nghề”.
Cùng chung quan điểm về vấn đề
này, nhà báo Nguyễn Mậu Siệc - Chi
hội Văn phòng Hội Nhà báo Lâm Đồng
thẳng thắn khẳng định: “Báo chí cần
cung cấp thông tin có tính định hướng
cao, đó chính là nghĩa vụ, trách nhiệm
công dân và đạo đức nghề nghiệp của
người làm báo. Đừng bao giờ để dư
luận bị mất phương hướng hoặc làm
mất phương hướng của dư luận. Trong
quá trình định hướng dư luận, báo chí
cần đặc biệt chú trọng về chính trị, bởi
vì trong bản chất của mình, định hướng
chính trị là định hướng cơ bản nhất
của báo chí cách mạng. Báo chí cần
góp phần đưa đường lối, chủ trương
của Đảng và pháp luật của Nhà nước
vào cuộc sống, góp phần củng cố niềm
tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước,
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội
dân chủ, công bằng và văn minh”.
Báo chí trong tình hình mới, hay cụ
thể hơn là trong giai đoạn hiện nay đã
và đang tự đặt cho mình những thách
thức để thay đổi và vượt qua. Sự phát
triển vượt bậc của Lâm Đồng trong
những năm vừa qua đã có đóng góp và
ghi nhận với dấu ấn đáng tự hào của đội
ngũ những người làm báo. Dù ở trong
giai đoạn phát triển nào, báo chí Lâm
Đồng cũng luôn là chiếc cầu nối vững
chắc để hướng tới sự đồng thuận “ý
Đảng - lòng Dân”, xây dựng một xã hội
đầy trong sạch và cuộc sống tươi sáng
cho mảnh đất Nam Tây Nguyên.

Trong điều kiện bùng nổ thông tin, đặc biệt là các trang
mạng xã hội với nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, báo
chí cách mạng cần khẳng định vị trí quan trọng và chuẩn mực
thông tin. Không đưa tin sai sự thật, quá sự thật, giật gân,
câu khách. Người làm báo phải bám sát tôn chỉ, mục đích,
tôi luyện phẩm chất “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”; luôn phát
huy tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo
vệ cái đúng, cái tốt, vì sự nghiệp chung. Các cơ quan thông
tấn báo chí và những người làm báo cần phải làm tốt nhiệm
vụ chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, bảo vệ đường lối, quan
điểm của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa,
báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước
với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân
dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;
các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương. Đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy
dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu
bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Trần Văn Hiệp

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, trong bối cảnh thế
giới, đất nước và địa phương Lâm Đồng có những biến động,
thay đổi đáng kể, thời cơ - thuận lợi và khó khăn - thách thức
đan xen, nhưng nhìn chung các cơ quan báo chí trên địa bàn
tỉnh luôn đảm bảo tôn chỉ, mục đích, tuân thủ sự lãnh đạo của
Đảng bộ và chính quyền địa phương. Đội ngũ những người
làm báo đã không ngừng tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính
trị, đạo đức nghề nghiệp; hầu hết các tin, bài đã phản ánh kịp
thời, khách quan, chính xác các sự kiện chính trị, kết quả trên
các mặt trận của địa phương. Ngoài ra, báo chí đã làm tốt vai
trò giám sát và phản biện, qua đó kịp thời phản ánh tâm tư,
nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với các cấp ủy
đảng, chính quyền các cấp, góp phần tạo dựng sự thống nhất
trong Đảng và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Tuy
nhiên, vẫn còn có một thực tế dễ nhận thấy đó là, nhận thức
và sự nhạy bén chính trị của một số phóng viên, nhà báo còn
hạn chế; một số cơ quan báo chí khi đưa tin, bài chưa chính
xác, chưa sâu, chạy theo dư luận, thiếu tính khách quan đã
làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của địa
phương, ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư của một số doanh
nghiệp, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Nhà báo Uông Thái Biểu

Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trú
Báo Nhân Dân tại Tây Nguyên

Lò lửa chống tham nhũng đang cháy, sức nóng của dư luận
đang dâng cao và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Cùng
góp sức vào sự nghiệp chung, báo chí vẫn luôn đứng ở tuyến
đầu, tích cực tuyên truyền, cổ vũ những phong trào thi đua
yêu nước, những điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt;
đồng thời phát hiện, phanh phui nhiều vụ tham nhũng, ăn gian,
nói dối và thói hư tật xấu trong xã hội.
Rất nhiều vụ việc tiêu cực, từ dấu hiệu ban đầu do các cơ
quan truyền thông công bố, cơ quan thực thi pháp luật đã vào
cuộc điều tra làm rõ, đưa ra ánh sáng, quy kết tội trạng. Qua
những nguồn thông tin khách quan, trung thực từ báo chí, các
cấp lãnh đạo chính quyền, cơ quan chức năng đã xử lý rốt
ráo, đem lại lẽ phải và sự công bằng, đem lại những điều tốt
đẹp, trong lành cho xã hội.
Những đóng góp to lớn của nền báo chí cách mạng Việt Nam
luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, coi đó là một
trong những kênh thông tin, tuyên truyền, giám sát và phản biện
hiệu quả nhất. Đáp lại sự tin cậy của Đảng và nhân dân, các cơ
quan báo chí và những người làm báo cũng không ngừng nỗ
lực để phát huy tốt nhất vai trò, sứ mệnh của mình. Để trở thành
những cây bút có thẩm quyền, để có những tác phẩm báo chí
mang lại giá trị và sự hấp dẫn đối với công chúng, cần đến một
quá trình phấn đấu không mệt mỏi của mỗi người làm báo.
Hành trang của nhà báo, trước hết phải là những người làm
nghề có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm với dân tộc
và nhân dân, có vốn tri thức và sự trải nghiệm cuộc sống phong
phú, có kỹ năng tác nghiệp nhạy bén và tinh thông…

CUỐI TUẦN
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Bản lĩnh nghề nghiệp của nhà báo
KHUẤT MINH PHƯƠNG

T

hật vậy, khi chọn nghề báo có
nghĩa là dấn thân vào một nghề
có tính chất đặc thù, một nghề
được tiếp nhận những quyền lực
to lớn của xã hội: quyền được cung cấp thông
tin, quyền phủ nhận thông tin, quyền chỉ nói
sự thật. Nếu nhà báo không có bản lĩnh nghề
nghiệp thì ngòi bút trong tay anh có thể bị
“bẻ cong”!. Bản lĩnh nhà báo chính là khuôn
thước bảo đảm cho báo chí thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của mình. Đại hội VI Hội
Nhà báo Việt Nam (3/1995) nêu ra khái niệm
“bản lĩnh nhà báo” trong thời kỳ đổi mới:
“Nhà báo có bản lĩnh trước hết phải là người
vững vàng và nhạy cảm về chính trị, tuyệt
đối trung thành và kiên định với đường lối
cách mạng mà Đảng và Bác Hồ vạch ra; dũng
cảm trong đấu tranh giữa cái cũ và cái mới;
nhiệt liệt ủng hộ những điển hình tốt; đồng
thời kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện
tiêu cực cản trở công cuộc đổi mới đất nước;
thành thạo nghiệp vụ; có đạo đức nghề nghiệp
trong sáng; không vụ lợi, không dùng uy tín
để trục lợi”. Tuy nhiên, khái niệm “bản lĩnh
nhà báo” cần được hiểu một cách linh hoạt và
thực tế về ý nghĩa của nó. Trong thời chiến,
nhà báo được đánh giá có “bản lĩnh” là phải
dám xả thân trong gian khổ, hy sinh để lấy tin
tức. Thời kinh tế bao cấp, mọi thứ dường như
được phân phối bình quân trong toàn xã hội.
Theo đó, báo chí cũng thường được thông
tin xuôi chiều, nhà báo có bản lĩnh chính là
người dám xông xáo để phát hiện cái mới
đưa những thông tin đích thực về sự “manh
nha” của xu thế tích cực, có thể còn “xa lạ”
với cuộc sống hiện tại, nhưng đã giúp Đảng,
Nhà nước kịp thời điều chỉnh những chính
sách cho phù hợp. Trong cơ chế thị trường,
nhất là giai đoạn hiện nay nhờ sự phát triển
của khoa học, kỹ thuật, công nghệ tin học,
tiếp cận thông tin nhanh, thu hẹp khoảng cách
giữa các quốc gia, thậm chí mọi hiện tượng
tốt, xấu, thật, giả lẫn lộn. Chính vì vậy, đòi
hỏi nhà báo có bản lĩnh nghề nghiệp cao để
vượt qua thách thức. Đó chính là sự kết hợp
hài hòa giữa phẩm chất trí tuệ và phẩm chất
tư cách đạo đức nghề nghiệp. Trí tuệ sẽ “mở
đường”, đảm bảo cho nhà báo đủ sức nghiên
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Những trang báo cũ

Bản lĩnh nghề nghiệp của nhà báo luôn là vấn đề cần thiết được đặt ra ở bất cứ
quốc gia nào, bất cứ thời điểm nào, chẳng riêng gì ở nước ta trong thời cơ chế
thị trường. Tuy nhiên, cơ chế thị trường lại đặt cho các nhà báo những thử thách
nghiệt ngã. Muốn tồn tại trước vòng xoáy khốc liệt đó, nhà báo cần có bản lĩnh.

Những gương mặt mãn nguyện
rói tươi cân đai mũ mạo
Những gương mặt đớn đau
sầu não
Những con chữ đen trên thảm
giấy trắng
Những con chữ trườn ra cả lề
Người ký tên giờ này ở đâu
Nhân vật tôi cũng chưa hề gặp
Có lẽ họ đã đi rất xa
Có lẽ họ đã về với đất
Giấy thì trắng mà mực lại đen

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân ngày 21/6. Ảnh: V.Báu

cứu, khám phá và thẩm định những vấn đề
phức tạp của đời sống xã hội, phản ánh và
hướng dẫn dư luận một cách đúng đắn. Còn
phẩm chất tư cách đạo đức, cái gốc của con
người sẽ đảm bảo cho nhà báo nhận thức rõ
vị trí, trách nhiệm xã hội của mình; xác định
được lập trường chính trị đúng đắn cùng
thái độ và tình yêu với Tổ quốc và nhân dân,
không bị lung lạc trước những cám dỗ đời
thường; là sự biểu hiện cái tâm trong sáng của
người làm báo cách mạng. Đó chính là động
lực giúp nhà báo vượt qua những khó khăn
của bản thân, của gia đình và xã hội để làm tốt
công việc của mình.
Một chặng đường hơn 93 năm phấn đấu,
hy sinh, đi cùng nhân dân dưới ngọn cờ của
Đảng, trong các thời kỳ cách mạng, báo chí
luôn là vũ khí sắc bén trên lĩnh vực tư tưởng
của Đảng. Trên vị trí xung kích của mặt trận
tư tưởng văn hóa, “cán bộ báo chí cũng là
chiến sĩ”, “cây bút, trang giấy là vũ khí sắc
bén”, đội ngũ báo chí có mặt ở khắp các
mặt trận tuyên truyền, cổ động và tổ chức
các phong trào hành động cách mạng của
nhân dân. Qua ngòi bút và trang giấy, qua

làn sóng và màn hình cùng mạng in-tơ-nét,
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
Từ thực tiễn sinh động của công cuộc đổi
mới đất nước, bằng trái tim và khối óc, bằng
trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân,
những người làm báo phản ánh trung thực ý
nguyện, sự sáng tạo trong lao động sản suất
của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước để
khẳng định sự đúng đắn đồng thời tiếp thu,
sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh sự lãnh đạo
điều hành. Báo chí đã và đang thực sự là cầu
nối giữa ý Đảng - lòng dân - phép nước.
Để mỗi dòng tên tác giả trong mỗi tác
phẩm báo chí tạo được dấu ấn trong lòng
công chúng, chắc chắn mỗi nhà báo phải tự
rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, bản
lĩnh nghề nghiệp. Xin nhắc lại lời khuyên
quý giá của nhà văn Ô. Ban dắc: “Ai là
người đã dấn mình trong giới báo chí, hoặc
còn đang dấn mình trong báo giới mà những
tính cách, đạo đức phai mờ đi, các tài năng
mòn mỏi dần, niềm tin và sự nghiệp cao cả
bay đi mất, thì người đó chỉ còn là một ký
giả quèn bất lực”.

Những cuộc điều tra
Những lần giương ống kính
Những lời lẽ đanh thép dữ dằn
Những lời tụng ca hết ý
Giấy thì trắng mà mực lại đen
Như những hàng phím đối nghịch
màu sắc trên cây đàn dương cầm
Những lời khen thật - giả sượng sùng
Những lời chê - thô bạo khoác màu trung thực
Thật may sự thật không có màu
gì cả
Giấy trắng và mực đen
Những con chữ từng sắc như
mũi tên
Những khuôn hình ngọt như
lát cắt
Giấy trắng như thảm cỏ hư vô
Năm tháng úa vàng màu
thiên cổ của đất.

Những khoảnh khắc tác nghiệp của phóng viên
Tập hợp ảnh: VÕ TRANG

Đ

ể có được những bản tin chân
thực, chính xác, sống động đến với
bạn đọc, các nhà báo, phóng viên
đã không quản ngại khó khăn, lăn xả vào các
“điểm nóng”, hiện trường các sự vụ… để ghi
nhận, chuyển tải thông tin, hình ảnh mang
tính thời sự nhanh nhất tới bạn đọc.
Báo Lâm Đồng mong muốn giới thiệu,
chia sẻ một số hình ảnh về các khoảnh khắc
tác nghiệp của phóng viên để bạn đọc hiểu
thêm về công việc của nghề làm báo.
1. Ghi nhận ý kiến của sinh viên về sự cố Trường Đại học
Yersin Đà Lạt in sai nội dung trên văn bằng tốt nghiệp.
2. Ghi nhận vụ việc người dân bị các đối tượng côn
đồ hành hung.
3. Các phóng viên đưa tin đoàn công tác của tỉnh
Lâm Đồng kiểm tra, xử lý việc san lấp, lấn chiếm lòng
hồ Suối Vàng.
4. Tác nghiệp, phỏng vấn nhiếp ảnh gia về cảnh đẹp
Đà Lạt tại đỉnh Pinhatt (TP Đà Lạt).
5. Ghi nhận hiện trường vụ triệt hạ thông ở khu vực
hồ Suối Vàng.
6. Phản ánh tình trạng khô hạn ở huyện Đức Trọng.

4

1
5

2

3

6

6

THỨ BẢY 23 - 6 - 2018

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Truyện ngắn:
NGUYỄN THANH ĐẠM

1. Cô âu yếm dụi cặp môi ấm
mềm, ẩm ướt lên mắt, lên má, lên
bờ môi khô ráp. Bàn tay trắng muốt
ấm áp đan, miết những ngón tay gầy
guộc của anh, ánh mắt nhấp nhánh,
thì thầm:
- Nhìn bàn tay anh thô nhám, mấy
ai nghĩ lại là nhà văn, nhà thơ nhỉ?
- Em chưa biết, anh sinh ra trên
luống đất cày mà!
Cánh quạt trần quay vù vù trong
căn phòng đặt theo yêu cầu bệnh
nhân... Anh mỉm cười, nhắm mắt lơ
mơ hồi tưởng về tuổi thơ chăn trâu,
cắt cỏ. Thời bao cấp, may mắn vào
đại học chứ kinh tế thị trường như
hiện tại e khó có cơ hội mon men
tới cổng trường. Mấy tháng hè về
quê cũng gò lưng cuốc ruộng, kéo
bừa thay trâu vì hợp tác xã chuyển
đổi mô hình sản xuất tập thể “cha
chung không ai khóc” sang khoán
10, giao ruộng đất cho nông dân
và thu sản lượng thóc trên đầu sào,
nhà lại không có trâu bò... Chưa kể
nhiều dịp còn theo ông anh họ đi
làm phu hồ, đầm đìa mồ hôi đánh
vữa, tung gạch để có ít tiền lên Hà
Nội học tiếp. Một hè, từ Bến xe Kim
Liên khoác ba-lô đựng mấy cân gạo
quê chen lấn lên xe buýt đông như
nêm, khi soát vé mới ngẩn người hốt
hoảng vì túi áo được cài kim băng
đã bị rạch một đường và dĩ nhiên
gói tiền còm không cánh đã bay...
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Giật mình, mồ hôi túa hai bên thái
dương, anh lúng túng:
- À, à... có nghĩ gì đâu? Trên mình
tuần rồi có mưa không? Nhớ Đà Lạt
quá!
Cô nũng nịu:
- Nhớ Đà Lạt... chứ nhớ chi người
ta. Đi Sài Gòn mà im như thóc. May
có người báo cho biết nên lập tức
bắt xe đò xuống thăm... Anh biết
không, đêm nghe tin mình ốm trằn
trọc không ngủ nổi. Lúc thiếp đi lại
chập chờn mơ anh... chết. Thật đấy,
em khóc quá trời và cứ ao ước giá
chi được thay anh sang thế giới bên
kia. Mà anh bị bệnh ra sao?
- Sinh dữ tử lành, điềm tốt. Yên
tâm, anh còn nợ đời nhiều lắm. Có
gì đâu, vết mổ trên Đà Lạt chưa dứt
điểm, phải mổ lại. Cũng đang chờ
kết quả hội chẩn.
2. Cái nhọt trên bả vai xuất hiện từ
năm năm trước, gần nửa năm trước
lớn nhanh bằng quả táo, bận việc
nên anh lần lữa “U bã đậu, phức tạp
gì. Cái vết thương xoàng mà đi nằm
viện, nhà thơ Phạm Tiến Duật chẳng
viết vậy sao. Thôi tháng tới thư thả
sẽ nhờ bác sĩ dao kéo. Việc này
trước đây cũng bị rồi”.
Đêm mưa bão 23/7/1980 - tàu
Soyuz 37 của Liên Xô bay vào vũ
trụ - anh bì bõm lội nước trên sân ga
Hàng Cỏ để vào Đà Lạt trả phép. Ba
ngày ngồi tàu hỏa, ngứa bàn chân
phải, táy máy gãi khiến sưng to, về
đến cơ quan không thể đi được giày.
Ít ngày sau nhọt xẹp nhỏ bằng hạt
đậu rồi cứ to dần, ba năm nữa phải
vào bệnh viện tiểu phẫu. Biết bệnh
nhân là nhà báo nên ông bác sĩ hay
ghé đàm đạo văn chương và sớm trở
nên thân tình, trịnh trọng giải thích
một cách bài bản: U bã đậu, loại này
thường nổi trên mặt da. Sờ vào thấy
mềm, không đau và có thể di chuyển
được, bên trong kết tổ chức bã trắng

Tâm hồn nặng gấp
trăm lần thể xác...
như đậu. Trường hợp của anh là do
vết ngứa bị nhiễm trùng, bạch cầu
trong máu xông ra tấn công tiêu diệt
vi trùng... Bạch cầu là một thành
phần rất quan trọng trong máu. Nó
có nhiệm vụ tăng cường sức đề
kháng của cơ thể với các tác nhân
gây bệnh tật, nhất là các bệnh nhiễm
trùng, kể cả nhiễm ký sinh trùng.
Xác vi trùng và xác các “chiến sĩ”
bạch cầu bị hy sinh đã tạo nên chất
bã đậu trong bọc nhọt...
Vì nghĩ đơn giản nên đến khi
bọc nhọt trên bả vai to bằng quả
chanh, cương nhức, đành lên bệnh
viện tỉnh. Một tuần sau mổ, bệnh
viện gọi lên nói vết mổ chưa lấy
hết chân rễ, còn tiếp tục phát triển,
phải chuyển viện về Sài Gòn. Anh
cầm kết quả giải phẫu bệnh lý tới bộ
phận làm thủ tục chuyển viện, nữ
bác sĩ giương mục kỉnh, lẩm bẩm:
Carcinoma tế bào gai biệt hóa vừa
độ 2... Ung thư rồi, bố ạ! Bố muốn
chuyển về viện nào…? Xin nghỉ
phép với lý do thu xếp việc nhà, về
Sài Gòn, anh giấu kết quả bệnh viện
trên Đà Lạt kết luận, trấn an cô con
gái “bệnh đơn thuần ấy mà, khám
cho chắc”. “Ba ơi! Con đặt Grab
Car lên bệnh viện nhé!”. Anh buột
miệng “Nếu con rảnh thì chở ba,
bận để ba đi xe ôm. Xưa nay, ngồi
xe hơi mãi không vãn được cảnh
phố phường cũng tiếc”. Ngồi sau để
con gái chở tới viện, nhìn con mảnh
mai nhưng tay lái khá vững vàng
khi lạng lách giữa dòng sông người
xuôi ngược, anh mỉm cười thầm
khen nhỏ “mười một năm học, làm
việc ở Sài Gòn có khác. Cứng cáp
và linh hoạt, chẳng bù cho thời học
trò dịu dàng, nhỏ nhẹ... Ừ, phong
cách người Sài Gòn năng động, sôi
nổi phải khác tính cách dân phố núi
mờ sương hiền hòa. Về đây phải hội
nhập chứ”... Đang vui chợt nhớ tới
căn bệnh, tự nhiên lòng chênh chao,
rười rượi buồn với ý nghĩ nếu thật
sự mắc nan bệnh thì cô con gái tuy
gần ba mươi nhưng mới lấy chồng,
vẫn ngây thơ, non nớt trước dòng
đời xô bồ sẽ chịu đựng ra sao, trong
khi mình lại là một điểm tựa quan
trọng của con?... Bần thần, anh hỏi
“Gần đây, mẹ có liên hệ với con
không?”. Nhỏ gật đầu “Mới vài hôm
trước, ba à. Mẹ bảo tiến trình điều
trị ở Quảng Ninh khá hiệu quả. Đất
Phật, nơi cuối thế kỷ XIII đầu XIV
Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành
nên có phần linh thiêng. Đợt này mẹ
đi lâu nhỉ, gần nửa năm rồi!”...
Mất mấy ngày bốc số, xếp hàng,
tất tả phòng dưới, lầu trên mới xong
các thủ tục xét nghiệm máu, chụp
X quang, điện tim, siêu âm... Cậu
bác sĩ lật tới lật lui các phiếu kết
quả khám, đăm chiêu nhìn anh cảm
thông và phê vào bệnh án: Bướu
ác khác của da, giai đoạn chưa xác
định... Cầm tập bệnh án, tay trĩu
nặng, hai chân cứng đờ như lần trên
Đà Lạt phải gây mê tủy sống để mổ.
Anh vẫn nhớ trạng thái hai chân mất
cảm giác đến nỗi mổ xong muốn co
duỗi mà không nhúc nhích được. Nữ
hộ lý quá trung niên đẩy băng ca về

Minh họa: Hồ Toàn

phòng hậu phẫu vừa vần anh từ cáng
lên giường vừa chép miệng “lớn tuổi
vậy mà ông đi mổ một mình sao.
Vợ con đâu”. Im lặng, anh thấy cay
cay sống mũi... Anh hít căng lồng
ngực, cố gắng bình tĩnh mà vẫn lạc
giọng nghi vấn “Carcinoma? Như
vậy,... chắc vẫn phải mổ, ... thưa
bác sĩ?”. Bác sĩ khẽ gật đầu, gỡ cặp
kính trắng, hơi nheo nheo mắt nhìn
anh, chậm rãi và rành rọt: “Vâng,
bác tạm thời nhập viện để theo dõi
tiếp và khoa sẽ xếp lịch giải phẫu.
Bác đừng lo quá khiến tâm bệnh
nặng. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến
cáo mô hình bệnh tật trong thế kỷ
21 thì các bệnh mạn tính không lây
trong đó có carcinoma sẽ trở thành
nhóm bệnh chủ yếu đe dọa đến sức
khỏe con người. Tuy ung thư gây
tử vong rất lớn nhưng thống kê cho
thấy 40% trường hợp mắc bệnh này
có thể phòng ngừa được”... Bác sĩ
trẻ thao thao những điều gì gì nữa
nhưng tâm trí lùng bùng, anh còn
đâu tâm trạng mà nghe!
3. Cô dạy trung học phổ thông
huyện giáp ranh Đắk Lắk, Đắk
Nông... Ba năm trước, anh về trường
và được Ban Giám hiệu giới thiệu là
giáo viên dạy Văn giỏi cấp tỉnh; yêu
nghề, có nhiều sáng kiến, thành tích
nổi bật trong giảng dạy cũng như
đóng góp xây dựng nhà trường. Rất
tiếc dịp ấy, cô giáo có việc gia đình
phải về Sài Gòn. Hơn tháng sau,
anh trở lại trường... Cô nhanh nhẹn
bước vào phòng Ban Giám hiệu,
duyên dáng gật đầu chào khách và
thầy hiệu trưởng với nụ cười tươi
trên gương mặt trái xoan rạng rỡ của
thiếu phụ đang độ mặn mà, trông trẻ
hơn nhiều so với tuổi bốn lăm. Sau
khi tìm hiểu một số vấn đề chung,
anh ngỏ ý làm việc với cô giáo để
thêm tư liệu cho bài bút ký. Cô mời
anh sang phòng riêng ở trường.
Ngồi xuống ghế, anh thấy trên bàn
có cuốn tiểu thuyết “Quy luật của
muôn đời”... Chà, Nhà xuất bản Cầu
Vồng Matxcơva in 1987 tại Liên Xô
cơ đấy. - Xuýt xoa, anh hỏi - Phát

hành đã mấy chục năm, không ngờ
cô giáo vẫn giữ được bản này.
Khẽ hất mái tóc đen dài chấm
ngang lưng, giọng nói phảng phất
âm điệu xứ Huế khẽ khàng: - Em giữ
từ thời sinh viên, đọc đi đọc lại hoài.
Càng đọc càng thấm khi suy ngẫm
với cuộc đời và thêm khâm phục nhà
văn Nođar Đumbatze nổi tiếng.
Nhìn như soi vào đôi mắt nhung
thẫm mượt sáng sự tự tin, anh tiếp
lời: - Thế mới xứng danh nhà văn
Gruzya được Giải thưởng Lênin.
Em chắc nhớ đoạn nhà báo, nhà
văn Batsana Ramisvili khi xuất viện
tâm sự với giáo sư, bác sĩ Nođar
Grigôriêvits - người đã cứu ông thoát
khỏi lưỡi hái tử thần của chứng nhồi
máu cơ tim... - Ngưng lời, nhắm
mắt mơ màng rồi anh chậm rãi đọc
diễn cảm tựa khi thể hiện một bài
thơ - “Tâm hồn con người nặng gấp
trăm lần thể xác… Nó nặng đến nỗi
một người không mang nổi… Bởi
thế, người đời chúng ta, chừng nào
còn sống, phải ra sức giúp đỡ nhau,
cố làm cho tâm hồn trở nên bất tử:
ông giúp cho tâm hồn tôi trở nên bất
tử, tôi giúp người khác, người ấy lại
giúp người khác nữa, cứ như thế đến
vô cùng”…
- Thật chí lý - Cô giáo tiếp lời Những ngày nằm viện, có thời gian
để suy ngẫm cuộc đời, Batsana
Ramisvili đã khám phá cho mình
“quy luật của muôn đời”. Đó là quy
luật về tính kế tục và không thể loại
bỏ của lòng tốt con người, mà không
có nó thì không có sự vĩnh cửu của
cuộc đời, phải không anh? - Bỗng
dưng giọng cô chùng xuống - Thế
nhưng không phải lúc nào lòng tốt
cũng được nhận diện đầy đủ nên
chúng ta...
Như cố giấu những giọt nước mắt
sắp trào ra, cô luống cuống đứng
dậy xin lỗi có chút việc và bước vội
ra cửa... Khi chia tay, hiệu trưởng
thăm dò kết quả làm việc, anh gật
đầu hài lòng nhưng cũng giãi bày ái
ngại “Gia cảnh cô giáo nan giải quá.
Ông xã bỏ bê gia đình, như con bạc
khát nước mải làm giàu ở Sài Gòn...

Mong nhà trường quan tâm động
viên và tạo điều kiện tốt hơn để cô
tiếp tục gắn bó với nghề”!
4. Vào đầu năm học này, anh
nghe thanh âm dè dặt qua điện
thoại:
- A lô, xin hỏi có phải số máy
anh...
- Trời, cô giáo... Lâu quá, em thế
nào? Đang ở đâu?
Tối đó, anh đến quán cà phê nằm
trên đồi cao nhìn xuống hồ Xuân
Hương lung linh những quầng ánh
sáng màu nhạt nhòa ẩn hiện trong
bồng bềnh sương khói. Cô đã ngồi
chờ, nhỏ nhắn trong tấm măng tô
màu hoa dã quỳ vàng ấm áp. Vui
vì gặp lại nhưng ánh mắt vương
vương nỗi buồn, cô giáo cho biết
đã chuyển về dạy ở Đà Lạt. Ba má
cắt cho miếng đất vùng ngoại ô,
xây được căn nhà nho nhỏ. Cô con
gái duy nhất đã sang năm hai đại
học dưới Sài Gòn... Còn anh, đọc
tập truyện ngắn mới xuất bản 2016
thấy rất cuộc đời, tác giả nhiều tâm
trạng, lắm trở trăn trước thế thái
nhân tình. Nhưng đáng quý là dù
trong hoàn cảnh nghiệt ngã nào đi
chăng nữa, nhân vật vẫn vượt lên
sự yếu đuối, sự buông xuôi, sự thỏa
hiệp để khẳng định lẽ phải, tiếp tục
ấp ủ, giữ vững niềm tin vào cái đẹp,
cái thiện... Trời, dạy văn có khác,
em trở thành nhà phê bình sắc sảo
rồi... Trở lại với nhà văn Đumbatze
nhé, mấy năm trước, anh mới đọc
tới: “... người đời chúng ta, chừng
nào còn sống, phải ra sức giúp đỡ
nhau, cố làm cho tâm hồn trở nên
bất tử”... Chưa hết anh ạ, Tổng biên
tập Batsana Ramisvili còn nhắn
nhủ tiếp “... Sao cho cái chết của
một người không đẩy ta vào tình
cảnh cô đơn trong cuộc sống”. Lý
thuyết là vậy song trong thực tại
thật khó thực hiện. Liệu em có sách
vở, quá viển vông không? Nhưng
em cô đơn và trống vắng quá! Cô
cúi đầu, hai tay chống cằm, mái tóc
lòa xòa buông gần kín khuôn mặt.
Hai bờ vai chợt rung bần bật, thổn
thức “Trời ơi! Tại sao em lại thổ lộ
tâm trạng không vui này. Lẽ ra em
không nên điện thoại cho anh”? Anh
choàng tay vỗ nhẹ lên vai nàng, dỗ
dành: “Bình tĩnh nào! Anh biết em
đã hy sinh rất nhiều... Em không cô
đơn bởi vì đã làm quá nhiều việc
tốt, việc ích cho người khác. Đã cho
đi thì không tiếc - chính vậy mà ta
không đơn độc. Chỉ tiếc cho người
được nhận mà không giác ngộ ra
thiện tâm thì chính họ mới là kẻ cô
đơn tột độ và phải trả giá đắt cho
những sai lầm của mình!”. Anh an
ủi bởi căn nguyên: Lẽ thường tình
nhà văn và nguyên mẫu nhân vật có
mối dây liên kết tương tác rất bền
chặt. Nguyên mẫu chắc chắn không
quên nhà văn. Nhà văn phát hiện ra
vẻ đẹp tiềm ẩn, tác động để nguyên
mẫu tỏa sáng và lấp lánh mãi; đồng
thời luôn quan tâm tới diễn biến đời
sống, công việc của đối tượng mà
mình đã gửi gắm tình cảm trên trang
giấy. Không hiếm trường hợp nhà
văn và nguyên mẫu trong đời trở
nên tương phùng “Bá Nha, Tử Kỳ”.
Qua nhiều kênh thông tin, anh biết
chồng cô là kỹ sư lâm nghiệp. Thời
sinh viên là chàng trai học giỏi, tài
hoa. Yêu nhau, ra trường cô không
trở lại Đà Lạt, cùng người yêu xin
việc tại huyện quê anh. Sau đám
cưới, họ tổ chức cuộc sống gia đình

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
công chức tuy nghèo nhưng tương
đối hạnh phúc. Không ai học hết chữ
ngờ, vì vật chất cám dỗ nên chồng
cô đã bị “lâm tặc” vùng giáp ranh
các tỉnh mua chuộc, vô hiệu hóa, xúi
bẩy khiến bị kỷ luật. Bỏ việc về Sài
Gòn gia nhập đường dây kinh doanh
gỗ trái phép. Cũng trắng tay mấy lần
vì “thương trường là chiến trường”
khốc liệt nên chán nản sinh ra cờ bạc,
bị chiêu mộ rồi cặp kè với một nữ đại
gia cũng “đôi lần đò”. Con gái học
ở Sài Gòn tìm gặp, cố tình né tránh.
Phớt lờ lời khuyên can của gia đình
và vợ con, hơn năm trước, hắn đâm
đơn ly hôn.
Mái đầu ngả vào bờ vai anh. Anh
khẽ nâng khuôn mặt ửng hồng và
nhẹ gỡ những sợi tóc bết trên má,
ngón tay chấm xoa dòng nước mắt
ấm tràn bờ mi cong thẫm... Lòng
trào dâng niềm thương cảm, cúi
xuống định đặt nụ hôn nồng nàn
lên làn môi run rẩy như nụ hồng hé
mở nhưng anh chợt ngẩn người như
vừa rời giấc mộng... Bàn tay buông
xuống lần tìm nắm chặt bàn tay cô,
anh hỏi “Mình về? Em nhé”!
5. Cộc, cộc, cộc.
- Chào ba, chào... chào cô ạ!
Đang cặm cụi sửa giúp lỗi tập bản
thảo trên bàn, cô quay lại nhìn ra
cửa phòng, ngỡ ngàng trước thiếu
nữ với gương mặt rạng rỡ ôm một
bó hoa tươi lướt vào.
- Đây, cô giáo... trên Đà Lạt xuống
thăm ba!
- Dạ! Có lẽ... là cô giáo trong một
bút ký phải không ba! Phiền cô quá!
- Ừ. Quả là “thiên thần nhỏ”
nhưng... e hèm... nói đâu chưa chắc
trúng đó... Sao con biết? - Anh
gượng gạo chống chế.
Con gái sà xuống ngồi cạnh anh,
ghé tai thì thầm - Thế mới xứng
danh con gái rượu của ba chứ!
Này... ba có một tin vui và một tin
chưa vui đấy!
- Yên chí lớn! - Anh cười vang Thêm lần mổ nữa nhằm nhò gì! Vậy
tin chưa vui... là gì?
Cô ý tứ bước ra ngoài phòng. Con
gái anh mới “bật mí”: - Trước hết,
Khoa Ngoại bệnh viện hội chẩn lại,
khẳng định nhọt bọc là bướu lành,
sẽ về Đà Lạt mổ tiếp phần sót lại...
Còn điều chưa vui nhưng ba đừng
sốc nghe... Mẹ thương ba con mình
lắm, nhưng nghĩ có căn tu, trong kiếp
trước đã biết tới Phật pháp, ít nhiều
có tín tâm và sự tu tập. Sau ba năm
với mấy bận hành hương ra quê,
nghiên cứu Phật giáo và thiền định,
tập yoga mẹ thấy lòng thanh thản
chẳng vướng “sân, si”, bệnh tình vơi
nhiều... Mẹ quyết định thoát tục, quy
y cửa Phật tại Thiền viện Trúc Lâm
Yên Tử. Tháng tới mẹ vào sẽ phân
tình để ba hay... - Con gái bấu chặt
bờ vai anh, thút thít - Ba ạ, con hiểu
thấu lòng ba sự đau khổ nặng trĩu
như treo đá tảng nhưng con cũng bất
lực không thể khuyên can mẹ trước
một niềm tin không thể lay chuyển.
Mẹ cho rằng duyên cầm sắt dừng
ở đây... âu cũng là giải pháp để bớt
gánh nặng cho hai cha con nên mẹ
đành hy sinh thế sự... Ba ơi, can đảm
lên ba nhé!
Cố gắng không để nước mắt trào
ra, anh nắm chặt bàn tay con gái,
trầm giọng khẩn thiết: - Cả con cũng
thế, “thiên thần bé bỏng” ạ. Quả là...
tâm hồn con người nặng gấp trăm
lần thể xác!
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Cảm thức thời gian trong thơ Phạm Quốc Ca
Với những người cầm bút, có
viết gì đi nữa, tựu trung vẫn
phải đối diện với hai trục tung
và hoành của thời gian và
không gian. Bút lực tài hoa, cấp
độ thợ thơ, nhà thơ phân biệt
rõ ràng ở chỗ ấy. Trên trang giấy
mặt phẳng hai chiều, đặt được
câu thơ cựa quậy, sự sống trong
không gian ba chiều, đã là công
phu trời cho.
ANH VŨ

D

ù sao, việc chiếm lĩnh chiều
cao, chiều rộng, bề nổi, bề
chìm cũng còn dễ tung tẩy
phục hiện, đồng hiện. Đến như với
thời gian, dù mở ra hết cỡ, cũng
chỉ có ba thì. Rạch ròi mỗi thì một
ngôi, như ở chùa thờ Phật Tam
Thế, quá khứ, hiện tại, vị lai là hết.
Vậy nhưng trong tập thơ Những
cánh rừng những bài ca, tôi thấy
nhà thơ Phạm Quốc Ca đã hé lộ
một cách cảm nhận thời gian mới
qua đoạn thơ khá lạ.
Bài thơ mang tựa đề là Nhớ, đặt
chỗ đứng cho nhà thơ có điều kiện
nhìn ngược lại dòng chảy thời gian.
Thế mà nhà thơ cứ ngùi ngùi: Kỳ lạ
thế: Êm đềm không chịu nổi/ Chốn

HỒ SƠ TƯ LIỆU
LÂM VIÊN

Đ

ã nhiều lần đến phố biển
Nha Trang, nhưng đầu mùa
hè 2018 tôi mới có dịp vào
tham quan Bảo tàng Yersin. Là
người sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt
nên khi bước chân vào bảo tàng
tôi mang theo tâm tình tri ân bác
sĩ Yersin - người đã khám phá ra
cao nguyên Lang Biang vào ngày
21/6/1893, từ đó đề xuất xây dựng
thành phố Đà Lạt hôm nay.
Chúng tôi được cô hướng dẫn
viên Cao Hoàng Đoan Thục giới
thiệu, bảo tàng được xây dựng
năm 1997 với sự giúp đỡ của Bảo
tàng Pasteur Paris (Pháp) và Viện
Lịch sử y học Lausanne (Thụy Sĩ).
Từ những tư liệu, hình ảnh và vật
dụng còn lưu giữ được, Bảo tàng
Alexandre Yersin trình bày cuộc
đời Alexandre Yersin qua 8 chủ đề
chính: Thời thơ ấu, thời gian đi học,
các chuyến thám hiểm và việc tìm
ra cao nguyên Lang Biang, bệnh
dịch hạch và việc khám phá ra vi
trùng dịch hạch, việc định cư tại
Nha Trang, các viện Pasteur ở Đông
Dương, việc chăn nuôi và lập đồn
điền, óc tò mò khoa học và các danh
hiệu mà Yersin được trao tặng...
Tại đây còn trưng bày nhiều tác
phẩm sách, báo do chính Yersin viết
gồm nhiều chủ đề khác nhau như:
địa lý, lịch sử, hàng không, thiên
văn, khí tượng, điện khí, ô tô, vật
lý… Đặc biệt trong bảo tàng còn
trưng bày nhiều bút tích của Yersin
như những cuốn vở khi ông học
ở Lausanne (Thụy sĩ) năm 1883 -

quen thân - sách cũ đọc rồi/ Ta ở
nơi này/ Hồn nẻo khác/ Nhớ những
ngày chưa sống khôn nguôi. Bị
cuốn theo mạch thơ dồn đẩy điệp
trùng, tôi bỗng sững sờ trước câu
thơ mới lạ Nhớ những ngày chưa
sống khôn nguôi. Lòng người viết
phải cởi mở rộng rãi đến thế nào
mới tự dưng hạ được một câu thơ
thật rõ ngược đời, mà ngẫm ra vẫn
thuận lý, thuận tình đến thế.
Ai chẳng biết, phạm trù Nhớ
thuộc về những cái đã có, đã trải.
Thơ Phạm Quốc Ca đã bỏ nhòe
ranh giới, bình thản lấn lướt sang
địa hạt không phải của mình lúc
đó. Cái khoảng nghịch lý vô hình
những ngày chưa sống bỗng thành
gắn bó máu thịt với những nhớ,
những khôn nguôi, quặn thắt và lay
thức lòng người.
Cầm câu thơ lấp lánh ấy, tôi còn
soi thấy cả một mạch vỉa khác lạ
trong Những cánh rừng những bài
ca. Hình như trong đó thấp thoáng
đều có hồn vía, bóng dáng của
thời gian.
Ấy là mấy câu thơ mở đầu cho
bài Chợ Tết: Tháng Chạp bồng
bềnh mưa bụi/ Chợt sáng trời/ Hoa
cải trắng ven sông. Không có một
tâm hồn đa cảm, làm sao Phạm
Quốc Ca nhận ra vẻ đẹp trong
thoáng chớp đột biến đó.
Cũng thể hiện không gian để cảm

PHẠM QUỐC CA

Nhớ
Sao cứ nhớ những phương trời chưa đến
Xứ lạ quê người thấp thoáng trong mơ
Biển rộng trước ngực trần đón gió
Cánh buồm xa phấp phới như cờ.
Sao cứ nhớ những người chưa gặp?
Đâu đó chờ ta nồng ấm chân tình
Đâu đó chờ ta dịu dàng đằm thắm
Tình yêu, bạn bè, anh em…
Kỳ lạ thế: Êm đềm không chịu nổi?
Chốn thân quen - sách cũ đọc rồi.
Ta ở nơi này
Hồn nẻo khác
Nhớ những ngày chưa sống khôn nguôi.

nhận sự miên man bất tận của thời
gian, ở bài thơ Ông ngoại, nhà thơ
lại thấy Bóng trúc sàng hoa nắng
lưa thưa. Với một chữ sàng quê
mùa Phạm Quốc Ca đã gói ghém
cả một quá trình tinh lọc, vừa đều
đều, vừa khắc nghiệt của thời khắc
thiên nhiên. Đó là cái nền để nhà
thơ hoàn thành bức tranh kiệm

màu: Bên cửa sổ/ Dáng người đọc
sách/ Thanh thoát như một nét thơ
Đường. Rõ ràng lấy cảnh để vẽ
chân dung người. Lấy cảnh để liên
tưởng kết nối thời gian, từ thực tại
sơ phác với nghìn năm xương kính.
Mảng nhạt, nét đậm, hiện hình cốt
cách thanh tao...
XEM TIẾP TRANG 11

Thăm Bảo tàng Yersin ở Nha Trang
Bảo tàng Alexandre Yersin nằm trong khuôn viên Viện Pasteur Nha Trang, là nơi trưng bày những kỷ
vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học Alexandre Yersin, người tìm ra Đà Lạt và có hơn
nửa thế kỷ gắn bó với Việt Nam.

Kính thiên văn mà Yersin sử dụng tại Nha Trang. Ảnh: L.V

1884, hay bút tích Yersin học tiếng
Việt trong những năm tháng ông
sống ở Nha Trang. Đáng chú ý là
bút tích biểu đồ theo dõi mực nước
biển vào đêm 28/2/1943, chứng tỏ
ông đã làm việc đến hơi thở cuối

cùng (Yersin mất ngày 1/3/1943.
Một “điểm nhấn” đặc biệt trong bảo
tàng là gian phòng ở giữa, nơi lưu
giữ nhiều vật dụng sinh hoạt hàng
ngày của Yersin, qua đây du khách
sẽ hình dung được cuộc sống đơn

Alexandre Yersin sinh ngày 22/9/1863, tại Thụy Sĩ và
nhập quốc tịch Pháp năm 25 tuổi và cùng năm ấy ông bảo
vệ thành công luận án tiến sĩ về một loại bệnh lao thực
nghiệm mà hiện nay vẫn mang tên ông “loại lao Yersin”.
Ông nổi tiếng với các công trình khoa học về nghiên cứu
phát triển huyết thanh ngừa bệnh dại, tìm ra độc tố bệnh
bạch hầu và cũng là người đầu tiên tìm ra vi trùng dịch
hạch, đồng thời tìm ra những liệu pháp hữu hiệu để điều
trị căn bệnh này. Năm 28 tuổi, Alexandre Yersin đến Việt

sơ, giản dị của nhà bác học lừng
danh được người dân Nha Trang
yêu mến gọi là “Ông Năm”. Ngoài
ra, còn một số vật dụng độc đáo của
A. Yersin mà bảo tàng còn lưu giữ
như kính hiển vi nguyên thủy, các
dụng cụ đo lường và máy móc khoa
học, kính xem hình nổi 3 chiều, ăngten phát tín hiệu Morse, kính thiên
văn, máy chụp hình...
Một lần đến với Bảo tàng
Alexandre Yersin, du khách sẽ cảm
nhận được sự vĩ đại của một nhà
bác học bình dị đã có nhiều đóng
góp hữu ích cho nền y học, thiên
văn học... của thế giới. Bên cạnh
đó, có thể cảm nghiệm được sự gắn
bó, những tình cảm chân thành mà
nhà bác học Alexandre Yersin dành
cho người dân “làng chài” Nha
Trang, cũng như tình yêu thương
của những người dân nghèo làng
chài ngày xưa đã dành cho “Ông
Năm Yersin”.

Nam và chọn Nha Trang làm quê hương thứ hai cho đến
cuối đời. Ông còn là nhà thám hiểm và phát hiện ra cao
nguyên Lâm Viên vào ngày 21/6/1893. Yersin có công lớn
trong việc di thực cây cao su và cây canh-ki-na vào Việt
Nam, và là người sáng lập ra Trường Y khoa Đông Dương,
trường y đầu tiên ở Đông Nam Á (nay là Trường Đại học
Y khoa Hà Nội), và các Viện Pasteur tại Nha Trang, Hà Nội,
Đà Lạt... Ông mất ngày 1/3/1943 tại Nha Trang và được an
táng tại Suối Dầu, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).
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DU LỊCH

CUỐI TUẦN

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH LÂM ĐỒNG - NGHỆ AN:

Lâm Đồng chủ động kéo gần khoảng cách
đến Nghệ An
Ông Nguyễn Mạnh Cường
Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An

Các vị khách Lâm Đồng ở đảo chè Thanh Chương.

Chương trình hợp tác phát
triển du lịch Lâm Đồng - Nghệ
An bắt đầu từ năm 2014 trên
4 lĩnh vực hợp tác về du lịch
là quản lý nhà nước, xúc
tiến - quảng bá, phát triển
sản phẩm và kêu gọi đầu tư
và cần tiếp tục quan tâm để
chương trình đi vào chiều sâu
trong thời gian tới.

Ông Lê Tăng Trọng Nghĩa
Công ty Vietravel chi nhánh Đà Lạt

NHẬT QUÂN

Đ

ầu năm 2018, chính
quyền hai tỉnh cũng
ký kết chương trình
hợp tác phát triển kinh
tế - xã hội giai đoạn 2018-2020
và những năm tiếp theo. Sau đó,
ngành Nông nghiệp - Phát triển
Nông thôn và Du lịch phối hợp,
liên kết phát triển theo ngành
trong giai đoạn mới 2018-2020.
Đặc biệt, liên kết hợp tác về du
lịch đã có một quá trình, được
nhìn nhận, rút kinh nghiệm và
bàn bạc các giải pháp cũng như
định hướng phát triển cụ thể, có
chiều sâu trong thời gian tới.
Nghệ An là tỉnh có diện tích
lớn nhất nước, thuộc vùng Bắc
Trung Bộ, có đầy đủ địa hình
núi cao, trung du, đồng bằng
và ven biển; có 21 đơn vị hành
chính cấp huyện, gồm 1 thành
phố, 3 thị xã và 17 huyện - với
10 huyện miền núi và 37 dân tộc
và người nước ngoài sinh sống;
trong đó, có 5 huyện miền núi
cao và 9 huyện nằm trong Khu
Dự trữ sinh quyển miền Tây
Nghệ An đã được UNESCO
công nhận là Khu Dự trữ sinh
quyển thế giới, cùng 82 km bờ
biển và 419 km đường biên giới
với Lào. Nghệ An là quê hương
Chủ tịch Hồ Chí Minh với quần

Việc đầu tiên làm được sau liên kết
phát triển du lịch năm 2014 là mở đường
bay Đà Lạt - Nghệ An, đưa đón khách
giữa hai địa phương, góp phần vào những
thành công trong hợp tác, đặc biệt là duy
trì được đường bay, với lượng khách du
lịch miền Trung đi Đà Lạt rất đông. Tuy
nhiên, Lâm Đồng có hơn 100 năm làm du
lịch, nhưng Nghệ An mới có hơn 20 năm,
nên, nhìn lại sự hợp tác của hai tỉnh vẫn
thấy có sự thiên lệch, đó là lượng khách
từ Lâm Đồng đi Nghệ An rất ít so với
lượng khách từ Nghệ An đi Lâm Đồng.
Sự phối hợp giữa hai cơ quan quản lý Nhà
nước cần tạo ra cơ hội, kết nối cho doanh
nghiệp hai bên gặp gỡ nhau và có được sự
hợp tác. Nghệ An phải học tập Lâm Đồng
rất nhiều về quản lý du lịch, xúc tiến du
lịch, quảng bá du lịch... nhằm đưa lại lợi
ích nhiều hơn cho doanh nghiệp, cho
địa phương và cho người dân, du khách.
Những khó khăn vướng mắc khi tham gia
hoạt động du lịch tại Nghệ An sẽ được hỗ
trợ gì để lượng khách đến hai địa phương
qua liên kết ngày càng tăng.

Khám phá những điều thú vị ở miền Tây Nghệ An.

thể di tích quốc gia đặc biệt Kim
Liên có giá trị lịch sử to lớn.
Nghệ An có nhiều tiềm năng
để phát triển du lịch. Nổi bật là
du lịch miền Tây Nghệ An và du
lịch biển. Miền Tây Nghệ An bao
gồm 11 huyện, với 6 dân tộc sinh
sống là Kinh, Thái, Thổ, K’Mú,
Ơ Đu và H’Mông đang lưu giữ
nhiều phong tục, tập quán, văn
hóa đặc sắc vùng miền, nghề
thủ công truyền thống, ẩm thực,
trang phục và kiến trúc nhà sàn...
trong vùng rừng tự nhiên lớn, đa
dạng và phong phú. Du lịch miền
Tây Nghệ An còn có Vườn quốc
gia Phù Mát, Khu bảo tồn rừng
nguyên sinh Pù Huống...
Nghệ An có 5 huyện/thị giáp
biển với đặc trưng biển xanh,
cát trắng, nắng vàng. Trong đó,
biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò) nổi
tiếng với bãi tắm cát mịn, nước
trong, sóng không lớn và hải sản
tươi ngon. Biển Bãi Lữ (huyện
Nghi Lộc) là nơi biển ăn sâu vào
đất liền, nằm trong vùng trầm
tích của đá, có tỉ lệ khoáng chất
cao; bãi biển đẹp với một bên

là nước biển xanh trong và một
bên là rừng thông xanh mướt.
Biển Diễn Thành (huyện Diễn
Châu) cạn, thoải, đầy gió - cát
và phi lao, có bãi Cửa Hiền
tương truyền là nơi Thục phán
An Dương Vương đã chém đầu
Công chúa Mỵ Châu sau giai
thoại áo lông ngỗng. Biển Quỳnh
(huyện Quỳnh Lưu) có hang Mắt
Rồng với những cấu tạo nghệ
thuật của thạch đá...
Thời gian qua, đường bay
Vinh - Đà Lạt và ngược lại hoạt
động rất hiệu quả, duy trì đều đặn
mỗi ngày, nối từ Đà Lạt - vùng
đất Nam Tây Nguyên và Vinh trung tâm của vùng Bắc Trung
Bộ. Nhiều hãng lữ hành khai thác
đường bay này để đưa đón khách
du lịch. Chỉ tính riêng trong mùa
hè năm nay, Công ty Thiên Nhân
(trụ sở chính tại Đà Lạt) duy trì
đều đặn 6-7 trăm khách/tháng;
Công ty Vietravel (chi nhánh
Đà Lạt) mỗi tháng đón khoảng
2 trăm khách. Dù, người dân Đà
Lạt được khuyến khích đi du lịch
các nơi, trong đó có Nghệ An,

nhưng, hầu như số lượng khách
trên là từ Nghệ An đi du lịch Đà
Lạt. Lượng khách từ Đà Lạt ra
Nghệ An chủ yếu là về quê hoặc
đi công tác… tạo ra sự thiếu cân
bằng trong liên kết phát triển du
lịch giữa hai địa phương.
Ông Nguyễn Xuân Hùng (Phó
Giám đốc TTXTĐTTM&DL
Lâm Đồng) cho biết: Để tăng
cường sự hợp tác giữa hai tỉnh,
Trung tâm XTĐTTM&DL Lâm
Đồng sẽ chủ động trong hợp
tác quảng bá về du lịch Nghệ
An, bằng cách đăng tải thông
tin về du lịch Nghệ An trên đặc
san Dalat Info ra hằng tháng và
quảng bá trên website. Còn theo
bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch tỉnh Lâm Đồng): Quá
trình triển khai liên kết có nhiều
hạn chế vì khoảng cách quá xa.
Nhưng chúng ta nhìn thẳng vào
sự thật và tìm giải pháp khắc
phục cho giai đoạn sắp tới, chắc
chắn sẽ tạo được tour du lịch đặc
trưng giữa hai vùng đất có nhiều
khác biệt.

Vietravel có chi nhánh tại Nghệ An,
nên khách của Công ty đi Vinh khá
nhiều, khoảng 6-7 trăm khách trong mùa
hè này, nhưng thời gian lưu trú không
lâu, thường về quần thể di tích quê Bác
và tắm biển. Con Cuông và du lịch cộng
đồng ở miền Tây Nghệ An rất hay, rất
đẹp, được nhiều người dân nhắc đến;
dịch vụ ăn uống ở Nghệ An rất tốt, ngon,
giá cả phải chăng, phòng khách sạn rất
ổn. Tuy nhiên, doanh nghiệp Lâm Đồng
chưa được tiếp cận các điểm đến mới
để giới thiệu cho khách và hỗ trợ tăng
cường quảng bá - truyền thông.

Ông Lê Văn Thức

Công ty Dalat Trip

Các điểm mới tại Đà Lạt, không chỉ
người Đà Lạt mà các đơn vị lữ hành đều
quảng bá để du khách biết đến. Nhưng,
chúng tôi không tìm thấy các đơn vị lữ
hành ở Vinh trên mạng. Khi tổ chức tour
phải nhờ các đơn vị lữ hành ở Hà Nội
giúp. Vì vậy, cần có sự hỗ trợ thông tin
nhiều hơn để hợp tác theo tour tuyến.
Khách từ Nghệ An vào Đà Lạt cao hơn
chiều ngược lại vì người Đà Lạt có quê
khắp nơi, họ kết hợp về thăm quê và đi du
lịch. Còn người Nghệ An chủ động đi du
lịch Đà Lạt, nên cần có kênh thông tin để
quảng bá cho doanh nghiệp và người dân
Lâm Đồng biết đến Nghệ An nhiều hơn.

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

DIỄM THƯƠNG

V

ới sự phát triển ngày
càng nhanh của
internet, công nghệ
thông tin và sức lan
tỏa ngày một lớn của mạng xã
hội luôn có hai mặt tích cực và
tiêu cực. Trên internet vẫn tồn tại
không ít các trang mạng có dụng
ý xấu, đăng tải các bài viết, video
tuyên truyền xuyên tạc, chống phá
đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo
Đảng, Nhà nước khiến dư luận
hoang mang và gây mất an ninh
chính trị, trật tự xã hội. Đặc biệt,
với tính tương tác của các trang
mạng xã hội và đối tượng tham
gia chủ yếu là học sinh - sinh viên,
những người trẻ tuổi, nhận thức
chính trị chưa vững dễ bị tác động
và chuyển hóa, các thế lực thù
địch đã lợi dụng những điểm yếu
này để mua chuộc, lôi kéo, kích
động thanh niên đi vào con đường
chống phá sự nghiệp đổi mới đất
nước. Thực tế cho thấy, không ít
bạn trẻ, thanh niên đã có những
bình luận đồng tình, ủng hộ các
luận điệu sai trái của các đối tượng
chống phá. Tạo điều kiện cho các
đối tượng này lợi dụng, móc nối,
thực hiện các âm mưu gây bất lợi
cho đất nước. Thực tế này đòi hỏi
mỗi người dùng mạng xã hội cần
tỉnh táo trước các nguồn thông tin
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Thanh niên cần tỉnh táo
trước những âm mưu “diễn biến hòa bình”

Trong mọi giai đoạn, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vai trò xung kích, tiên phong và là tương lai của đất nước,
thanh niên cũng luôn cần tăng cường sức “đề kháng” trước các âm mưu “diễn biến hòa bình”.
trên mạng, tránh rơi vào bẫy của
những thế lực thù địch.
Anh Phan Tuấn Anh - Bí thư
Đoàn Trường Đại học Đà Lạt chia
sẻ: Mỗi người dân, đặc biệt là các
bạn trẻ khi tham gia vào không
gian mạng cần hết sức thận trọng
và tỉnh táo trước các thông tin, thủ
đoạn của những thế lực thù địch.
Sử dụng mạng xã hội hay sử dụng
Internet, cũng phải học cách tham
gia lành mạnh vì nó là cộng đồng
ảo nhưng các mối quan hệ lại rất
thật với nhau. Vì vậy, tôi nghĩ việc
đầu tiên là các bạn trẻ cần được
trang bị những kiến thức cơ bản về
văn hóa sử dụng Internet, văn hóa
ứng xử, cũng như những giá trị nói
chung, từ đó có hành vi phù hợp
hơn. Yếu tố thứ hai là chính bản
thân các bạn trẻ cũng phải tự chú
ý, đừng để ảnh hưởng bởi những
thông tin xấu, bởi khi chúng ta
like, share là chúng ta đang cổ
vũ cho một điều xấu. Ngay tại
Trường Đại học Đà Lạt, chúng
tôi vẫn thường xuyên tổ chức các
chương trình kết nối, tọa đàm
cùng sinh viên, hướng các bạn
sinh viên trở thành những người
đọc thông minh, biết tìm đọc
những thông tin lành mạnh, nhân

văn, bổ ích và tỉnh táo, sáng suốt
để tự mình nhận biết những thông
tin xuyên tạc, sai trái. Đồng thời,
cũng tăng cường nắm bắt tình hình
đoàn viên, thanh niên để tránh tình
trạng các em bị lôi kéo, lợi dụng,
kích động vào các hoạt động ảnh
hưởng đến trật tự an toàn xã hội,
an ninh quốc gia.
Anh Đỗ Phan Anh - giảng viên
Trường Đại học Đà Lạt cũng cho
hay: Chúng tôi ngoài việc giảng
dạy chuyên môn, chuyên ngành
cho sinh viên vẫn luôn khuyến
khích các em tham gia các chương
trình xã hội, khơi gợi tình yêu
nước, yêu đồng bào và đặc biệt
trước những thông tin “xấu” trên
mạng xã hội, thể hiện lòng yêu Tổ
quốc hãy giữ một trái tim “nóng”
và một cái đầu “lạnh”, tỉnh táo
trước những luận điệu xuyên tạc,
thông tin “độc hại”... Hay như bạn
Nguyễn Hồng Ngọc (sinh viên
Khoa Du lịch, Trường Đại học
Yersin Đà Lạt) cho rằng: “Ngoài
việc học tập trên lớp thì hằng
ngày tôi và các bạn vẫn chú trọng
cập nhật các thông tin về tình hình
chính trị, kinh tế, xã hội của đất
nước. Có một thực tế là bên cạnh
nhiều nguồn tin chính thống, tin

“Hãy là những cư dân mạng
tỉnh táo và có trách nhiệm”
là chia sẻ của rất nhiều
bạn trẻ, thanh niên trong
những ngày vừa qua. Và đó
cũng chính là thể hiện trách
nhiệm, phát huy vai trò của
thanh niên trong việc đấu
tranh phòng, chống các âm
mưu “diễn biến hòa bình”.
cậy, chính xác, thì vẫn còn một số
thông tin xấu, độc, xuyên tạc xuất
hiện trên các trang mạng xã hội,
tác động không tốt đến nhận thức,
bản lĩnh, lập trường, tâm lý của
một bộ phận giới trẻ, sinh viên.
Để tạo sức đề kháng với các thông
tin xấu, tôi nghĩ rằng, ngoài việc
tích cực tham gia các hoạt động,
phong trào, sân chơi bổ ích của
Đoàn Thanh niên, nhà trường và
của khoa, mỗi sinh viên cần chủ
động tìm kiếm, nắm bắt những
thông tin chính thức được đăng
tải trên các cơ quan báo chí chủ
lực của đất nước, để khi được tiếp
nhận những thông tin chính thống,

tin cậy, bản thân mỗi sinh viên sẽ
có cách tiếp cận và đánh giá vấn
đề chính trị, xã hội một cách đúng
đắn, khách quan”.
Cũng theo anh Phan Đức Thái Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng:
Để giúp thanh niên nhận diện
được âm mưu của các thế lực thù
địch, ngoài việc trang bị cho họ
lý luận chính trị để có khả năng
phản biện lại những quan điểm sai
trái thì cần tạo môi trường thuận
lợi để họ được phát triển và cống
hiến. Đẩy mạnh và nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tuyên
truyền, giáo dục về nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới
cho thanh niên; phát huy tinh thần
tự giác học tập, rèn luyện bản thân
của thanh niên để góp phần nâng
cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu
cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới. Cùng với đó
là tạo cơ hội để thanh niên được
học tập, được làm việc, cần nâng
cao hiệu quả hoạt động của tổ
chức đoàn thanh niên, tạo ra môi
trường phù hợp với lứa tuổi để
đoàn viên, thanh niên thi đua lao
động, sáng tạo và cống hiến. Để
hướng thanh niên đến giá trị chân
chính, nhân văn, trước hết bản
thân cán bộ đoàn, đoàn viên phải
nhận thức được những giá trị chân
chính trong cuộc sống, phải biết
bảo vệ và cổ vũ để những giá trị
ấy lan tỏa rộng.

Cùng nông dân bảo vệ môi trường
ven thôn xóm… thực sự đã góp
phần giúp môi trường nông thôn
sạch hơn.

Ô nhiễm trong nông nghiệp đã
và đang là một vấn nạn trong
sản xuất nông nghiệp cũng như
ảnh hưởng nghiêm trọng tới
môi trường sống nên cần giải
quyết vấn đề ô nhiễm, hướng
tới một nền nông nghiệp sạch,
nông nghiệp bền vững.
DIỆP QUỲNH

Hàng trăm mô hình
bảo vệ môi trường
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật Lâm Đồng vừa tổng kết
3 mô hình thu gom bao gói thuốc
bảo vệ thực vật tại Lạc Dương,
Đà Lạt và Đức Trọng. Mô hình
bao gồm xây dựng các bể chứa,
vận động nông dân thu gom vỏ
bao bì thuốc bảo vệ thực vật,
tránh vứt lung tung xuống lòng
suối. Đây là một trong những
hoạt động nằm trong chương
trình Cùng nông dân bảo vệ môi
trường đang diễn ra tại 22 tỉnh,
thành phố khu vực phía Nam.
Không chỉ chờ đợi các chương
trình quốc gia, từ năm 2016, thành
phố Đà Lạt đã xác định cần thay
đổi tư duy nông dân, hỗ trợ bà con
thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực
vật. Trên 500 triệu đồng đã được

Thu gom bao bì thuốc BVTV tại làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Ảnh: D.Q

thành phố Đà Lạt dành để triển
khai hoạt động thu gom rác thải
độc hại tại làng hoa Thái Phiên,
nơi đầu nguồn của suối Cam Ly.
Không dừng lại ở việc đầu tư các
thùng chứa rác thải độc hại đúng
quy cách, trang bị bao chứa đúng
chuẩn cho nông hộ, Đà Lạt còn
tích cực tuyên truyền tới nông dân
về tác hại của bao bì thuốc BVTV,
tạo ý thức để họ bỏ thói quen tùy
tiện ném bao bì, chai lọ thuốc
BVTV xuống suối, gây ô nhiễm
cho cả hạ nguồn Cam Ly.
Không chỉ xử lý vỏ bao bì thuốc

BVTV, hàng trăm mô hình bảo
vệ môi trường tại khu vực nông
thôn đã và đang được triển khai.
Bà Hồ Thị Bích Linh, Trưởng Ban
Phong trào, Hội Nông dân tỉnh
cho biết: “Qua kiểm tra của chúng
tôi, chỉ riêng huyện Đạ Huoai đã
có 60 mô hình nông dân bảo vệ
môi trường. Với 12 huyện thành,
bảo vệ môi trường đã được coi là
hoạt động cần thiết của mỗi chi
hội nông dân”. Các mô hình bảo
vệ môi trường của nông dân chủ
yếu là thu gom rác thải, giữ đường
thôn xanh - sạch - đẹp, trồng cây

Thay đổi từ nhận thức
Thực tế thăm các vùng rau hoa,
vùng cà phê có thể nhận thấy khá
rõ thay đổi của nông dân trong bảo
vệ môi trường. Thay vì vườn bẩn
rác thải như nhiều năm về trước,
có thể thấy vườn tược hiện khá
sạch, không vương vãi bao bì các
loại. Nhiều nông hộ còn ứng dụng
các biện pháp canh tác đa dạng
sinh học như trồng cây che bóng,
phủ lạc dại giữa luống hay giữ cỏ
tránh xói mòn. Riêng trong chăn
nuôi, hiện Lâm Đồng khá phát
triển chăn nuôi trên đệm lót sinh
thái. Đây là kỹ thuật giúp mùi hôi
của chuồng chăn nuôi giảm tới 8090%, giúp chính người chăn nuôi
và các hộ xung quanh không bị ô
nhiễm bởi mùi hôi, đặc biệt phù
hợp với kiểu chăn nuôi quy mô
nhỏ, chăn nuôi ngay trong khu dân
cư vốn phổ biến tại Lâm Đồng.
“Nếu chỉ đơn giản xây dựng
các mô hình bảo vệ môi trường,
nông dân giữ môi trường theo
phong trào thì thật sự sẽ không bền
vững. Điều chúng tôi hướng tới là
nông dân giữ môi trường bằng ý
thức của chính bản thân họ” - bà
Nguyễn Thị Tường Vi, Phó Chủ

tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng
khẳng định. Bà Vi cho biết, với
xấp xỉ 158 ngàn hội viên nông dân,
việc người nông dân ý thức được
vai trò của họ sẽ là yếu tố quyết
định trong bảo vệ môi trường. Bà
Vi cung cấp, không chỉ xây dựng
các mô hình điểm, hoạt động bảo
vệ môi trường còn được lồng ghép
vào các hoạt động của Hội. “Cụ
thể như vấn đề chuyển giao kỹ
thuật canh tác cho nông dân. Khi
chúng tôi hướng dẫn và khuyến
khích nông dân canh tác rau hoa
VietGAP, trồng cà phê 4C, cà phê
bền vững hay chè hữu cơ tức là
chúng tôi đang khuyến khích bà
con bảo vệ môi trường. Bởi canh
tác đúng kỹ thuật, đúng chuẩn thì
lượng thuốc BVTV sẽ giảm, lượng
phân bón, nước tưới dùng hợp lý
và đây chính là hoạt động bảo vệ
môi trường một cách lâu dài”, bà
Vi chia sẻ. Thay đổi nhận thức
của người nông dân không phải
là chuyện một sớm một chiều mà
là chuyện được tính bằng cả chục
năm, thậm chí trăm năm. Nhưng
cùng với sự đi lên của xã hội, việc
thay đổi tư duy của người nông
dân là tất yếu và bảo vệ môi trường
sẽ trở thành hoạt động thường
ngày của họ, giúp giữ gìn môi
trường và xây dựng một nền nông
nghiệp bền vững.
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Quy hoạch đô thị còn chậm và nhiều bất cập
NGUYỆT THU

T

rên thực tế, việc thiết lập quy
hoạch và quản lý theo quy hoạch
thời gian qua thành phố Đà Lạt
đã làm được rất nhiều việc đạt kết
quả tích cực như: đã hoàn chỉnh và ban hành
Đề án nâng cao chất lượng quản lý theo quy
hoạch trên địa bàn thành phố Đà Lạt giai
đoạn 2016 - 2021. Đã tổ chức lập quy hoạch
phân khu 765 ha khu Trung tâm thành
phố… Lập thiết kế đô thị trục Di sản Đông
- Tây, trục cây xanh cảnh quan Bắc - Nam,
triển khai thiết kế đô thị quanh hồ Xuân
Hương, tham gia góp ý thiết kế đô thị khu
Trung tâm Hòa Bình, phê duyệt nhiệm vụ
quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch
704, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát,
tham mưu cho tỉnh điều chỉnh một số vướng
mắc trong quá trình thực hiện đồ án Điều
chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt
đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết
định 704 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong công tác quản lý xây dựng theo quy
hoạch giai đoạn 2016 - đến tháng 5/2018 đã
cấp 4755 giấy phép xây dựng nhà ở riêng
lẻ. Quản lý sau cấp phép, thành phố đã kiểm
tra định vị cho 1.092 trường hợp, qua đó đã
phát hiện sai sót và yêu cầu khắc phục 150
trường hợp vi phạm.
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI
trong việc tăng cường quản lý theo quy
hoạch, Phòng Quản lý Đô thị Đà Lạt đã
tham mưu thành phố thiết lập, triển khai
các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết,

Vấn đề quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Lạt thời gian qua còn chậm và
rất nhiều bất cập từ cơ sở. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào khắc phục tình
trạng trên?
trong đó quan tâm đến việc quy hoạch phục
vụ thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã
hội của thành phố Đà Lạt như du lịch, nông
nghiệp công nghệ cao, xây dựng nhà ở
xã hội, chỉnh trang xây dựng mới các khu
chung cư, khu dân cư.
Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị sơ kết
giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Đà
Lạt vừa qua, ông Vũ Xuân Hùng - Trưởng
phòng Quản lý đô thị Đà Lạt đã trao đổi
thẳng thắn về những bất cập trong quy
hoạch như: Công tác quy hoạch còn chưa
đáp ứng do phải tổ chức phê duyệt lại một
số nhiệm vụ quy hoạch cho phù hợp Quy
hoạch 704. Việc khảo sát, đánh giá một số
quy hoạch chưa chặt chẽ dẫn đến chất lượng
quy hoạch chưa cao. Khi triển khai còn gặp
vướng mắc. Một số dự án, quy hoạch cần
vốn đầu tư lớn, không có khả năng cân đối
với nguồn lực nên không triển khai được
trên thực tế. Việc bố trí vốn và kêu gọi đầu
tư đòi hỏi thời gian dài và còn khó khăn khi
lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực đảm
bảo cho công tác quy hoạch được thực hiện
đúng tiến độ. Công tác thẩm định quy hoạch
đôi lúc còn chưa sát, chưa đi sâu vào thực tế
để kiểm định nội dung quy hoạch.
Giải pháp được Phòng Quản lý Đô thị
nêu ra nhằm khắc phục tình trạng trên, đó là
tiếp tục tăng cường quản lý xây dựng theo

quy hoạch nhằm đảm bảo trật tự xây dựng,
hiệu quả kinh tế - xã hội, chất lượng kiến
trúc - cảnh quan và môi trường đô thị. Hoàn
chỉnh quy chế quản lý xây dựng theo Quy
hoạch 704 nhằm quy định rõ việc quản lý
thực hiện theo quy hoạch được duyệt, quản
lý các trục cảnh quan đô thị theo tính chất
như khu vực mới phát triển, khu vực bảo
tồn, khu vực giáp ranh nội - ngoại thành và
một số khu vực có yêu cầu quy chế quản lý
riêng. Cập nhật, công bố kịp thời đầy đủ các
quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân biết để
thực hiện và giám sát. Thực hiện số hóa một
cách đồng bộ về công tác lập quy hoạch,
quản lý xây dựng, ứng dụng công nghệ
thông tin trong lập, thẩm định, phê duyệt
quy hoạch. Số hóa trong bản đồ quy hoạch,
bản đồ giải thửa, địa chính, địa hình, hệ
thống giao thông, lộ giới, chỉ giới xây dựng,
điện, nước, cây xanh…
Về công tác quản lý trật tự đô thị, thành
phố cũng đã triển khai các biện pháp thường
xuyên, quyết liệt xử lý các trường hợp vi
phạm trật tự xây dựng. Số liệu thống kê cho
thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2018, số vụ
vi phạm trật tự xây dựng trong thành phố
tăng đột biến với 22 vụ vi phạm xây dựng
sai phép và 28 trường hợp xây dựng không
phép. Từ 2016 - 2018, thành phố đã phối
hợp với phường, xã ra quân kiểm tra, xử lý

2.300 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng
lề đường, vỉa hè. Qua đó, góp phần lập lại
trật tự đô thị và xây dựng cảnh quan đô thị
thành phố ngày càng đẹp, văn minh hơn.
Tuy nhiên, thực tế công tác quản lý trật
tự đô thị vẫn còn nhiều bất cập như một số
vụ việc vi phạm phát hiện còn chậm trễ, xử
lý không kịp thời, thiếu kiên quyết làm phát
sinh khiếu kiện. Việc giám sát, đôn đốc thực
hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành
chính còn chưa nghiêm túc, chưa đúng yêu
cầu về biện pháp khắc phục, cưỡng chế còn
gặp khó khăn. Phân tích nguyên nhân về
vấn đề này, ông Vũ Xuân Hùng - Trưởng
phòng Quản lý Đô thị Đà Lạt cho rằng:
Một phần do một bộ phận người dân còn
thiếu ý thức chấp hành pháp luật trong quản
lý đô thị và xây dựng, mặt khác tại một số
phường, xã chưa tích cực trong thực hiện
nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị, ngại va
chạm, một số cán bộ chưa nắm chắc các
quy định về xử lý vi phạm dẫn đến thời gian
xử lý kéo dài, không đảm bảo thời hiệu nên
chưa có sức thuyết phục trong răn đe và
ngăn chặn các vi phạm. Theo đó, giải pháp
được cơ quan chức năng nêu ra đó là trong
thời gian tới, cần kiên quyết xử lý nghiêm
các tổ chức, cán bộ được giao nhiệm vụ
quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm
mà không xử lý hoặc không đề xuất xử lý
kịp thời. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch
UBND thành phố Đà Lạt về việc không
phát hiện, không xử lý nghiêm và kịp thời
các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây
dựng, hướng đến xây dựng thành phố Đà
Lạt ngày càng đẹp, văn minh, hiện đại hơn.

Khẩn trương đưa lại giá trị vốn có của biệt thự Đà Lạt
Vấn đề bảo tồn quỹ biệt thự (BT) ở thành
phố Đà Lạt là khẩn trương đầu tư, cải
tạo, nâng cấp BT thuộc sở hữu nhà nước
cho thuê. Đầu tháng 6/2018, UBND tỉnh
Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo, thể hiện
sự cương quyết trong bảo tồn hiệu quả
quỹ BT, tránh lãng phí, hướng đến xây
dựng “đô thị xanh và bền vững”.
MINH ĐẠO

T

hống kê và xác định mới nhất của
tỉnh Lâm Đồng, quỹ BT Pháp thuộc
sở hữu Nhà nước tại thành phố (TP)
Đà Lạt hiện có 162 công trình. Được phân
loại thành 3 nhóm, nhóm I có 5 dinh thự;
nhóm II có 74 biệt thự và nhóm III có 83
biệt thự. Đây là số BT được đưa vào quy
chế quản lý, bảo tồn, sử dụng (tại Quyết
định số 47 ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh
Lâm Đồng); đã và đang thực hiện theo chủ
trương bán hoặc cho thuê (50 năm) để đưa
vào đầu tư, khai thác hợp lý, hiệu quả, phù
hợp quy hoạch chung.
Từ sau Quy hoạch chung “Điều chỉnh
Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ
cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”,
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày
12/5/2014 (Quyết định số 704, thường gọi
tắt là Quy hoạch 704), tỉnh Lâm Đồng
đã ban hành nhiều văn bản quan trọng,
nhằm cụ thể hóa. Nổi bật có các văn bản
như: Quyết định số 298, ngày 28/1/2015
“Quy định về việc công nhận các tuyến,
trục đường phố chính trên địa bàn TP Đà
Lạt”; Quyết định số 36, ngày 27/4/2015
“Quy định về lộ giới và các chỉ tiêu chủ
yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối

Một trong những biệt thự tại Cô Giang Báo Lâm Đồng đã phản ánh được tỉnh tiếp tục
nhắc nhở về lộ trình đầu tư. Ảnh: M.Đ

với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn
các phường thuộc TP Đà Lạt” và Quyết
định số 47, ngày 8/12/2017 “Quy định về
bảo tồn, quản lý, sử dụng quỹ BT thuộc sở
hữu nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt”,…
Tiếp tục, ngày 5/6/2018, UBND tỉnh Lâm
Đồng ban hành Văn bản số 3405/UBNDXD1 chỉ đạo các sở liên quan và UBND TP
Đà Lạt, các đơn vị liên quan khẩn trương
thực hiện một số nội dung về biệt thự thuộc
sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt
cho thuê. Cụ thể: Đối với 6 biệt thự: số 16
Pasteur và 17 Hùng Vương (Công ty TNHH
Thế giới thời trang áo cưới Thanh Hằng
thuê), 22 Nguyễn Viết Xuân (Công ty cổ
phần Tập đoàn PICEZA thuê), 12 Huỳnh
Thúc Kháng (Công ty TNHH Hoàng Tử
thuê), 23 Quang Trung (Công ty cổ phần
Truyền hình cáp NTH thuê) và 07 Phan Chu
Trinh (Trung tâm nhân ái Đại Hưng Phát
thuê) yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương đẩy

nhanh tiến độ thực hiện việc đầu tư, cải tạo,
nâng cấp; tuyệt đối không cho phép chuyển
nhượng quyền thuê các biệt thự này; nếu
không thực hiện sẽ thu hồi, bán đấu giá theo
quy định.
Cùng đó, các biệt thự như: số 78C Trạng
Trình (Công ty TNHH Đỉnh Vàng thuê), số
01, 03, 05 và 07 Cô Giang (Công ty TNHH
DIZAMA thuê) và số 04 Huỳnh Thúc
Kháng (Công ty TNHH Hoàng Kiệt Thuê)
yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện đúng
lộ trình đầu tư, cải tạo, nâng cấp; nếu quá
thời hạn đã cam kết mà không đầu tư và đưa
biệt thự vào khai thác, sử dụng thì căn cứ
hợp đồng và các quy định liên quan lập thủ
tục chấm dứt cho thuê. Đối với 11 biệt thự
đường Nguyễn Du (Công ty cổ phần Tập
đoàn quốc tế Nam Sao thuê) yêu cầu nhà
đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự
án theo Giấy chứng nhận đầu tư.
Đối với các biệt thự số 06 Hoàng Văn Thụ

(Công ty TNHH Pháp Việt thuê), số 03 và 05
Trần Hưng Đạo (Công ty cổ phần Đầu tư công
nghệ giải trí Én Việt thuê), số 48A và 48B
Hùng Vương (Công ty cổ phần Đầu tư phát
triển thương mại Hoàng Cầu thuê), số 5/1 và
5/2 Hùng Vương (Công ty TNHH Đầu tư xây
dựng thương mại Sài Gòn thuê) và số 43 Xô
Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh giao các sở liên
quan, UBND TP Đà Lạt phối hợp với các chủ
đầu tư tiếp tục hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp
lý bàn giao mặt bằng hoặc chấm dứt hợp đồng
cho thuê, thu hồi chủ trương đầu tư…
Được biết, đây là văn bản chỉ đạo thể hiện
tính cương quyết của địa phương Lâm Đồng
đối với lĩnh vực quỹ BT nói riêng và vấn đề
quy hoạch đô thị nói chung trên địa bàn TP
Đà Lạt. Tuy nhiên, một mặt, chính quyền
và các sở, ngành chức năng cần kiên quyết
trong yêu cầu và xử lý nghiêm theo tinh
thần chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng,
mặt khác, cần nhận thức và hành động công
tác bảo tồn làm thế nào thực sự có hiệu quả
nhất. Nên chăng, vấn đề này rất cần tham
khảo ý kiến của kiến trúc sư, ThS Trần
Đức Lộc: “Cần xác định mục tiêu bảo tồn
công trình gắn liền với động cơ phát triển
kinh tế của nhà đầu tư và lợi ích cộng
đồng xã hội theo xu hướng tích cực; phân
tích, tìm rõ nguyên nhân trong quá trình
quản lý đô thị và cấp phép xây dựng… Có
sự thống nhất về mục tiêu giữa chính sách
thu hút đầu tư, cơ chế giao/thuê quyền sử
dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến
trúc công trình, gắn với lợi ích nhà đầu tư
tại các khu vực, tuyến phố có công trình
di tích - di sản kiến trúc Pháp. Từ đó, tìm
kiếm cơ chế, biện pháp kiểm soát, giải
pháp quản lý hữu hiệu đối với các dự án,
công trình kiến trúc tiềm ẩn giá trị di tích, di
sản văn hóa Pháp tại Đà Lạt”.

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG

CUỐI TUẦN

Cơn ác mộng của ngành hàng không
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Khi Nam Cực xông tới sân nhà

Băng ở Nam Cực đang tan nhanh. Ảnh: NASA

Sân bay quốc tế Hồng Kông đã tăng thêm 7.000 chuyến bay/năm. Ảnh: SCMP

Với số lượng khách được dự
đoán tăng gần gấp đôi vào năm
2036 - lên đến 7,8 tỉ người,
ngành hàng không sẽ điêu đứng
khi các đường băng, sân bay và
thậm chí cả bầu trời cũng trở
nên quá tải.
Dự báo không vui trên được
đưa ra giữa lúc các hãng hàng
không đang vật lộn với giá nhiên
liệu tăng vọt, tình trạng thiếu phi
công và các cuộc tranh cãi chính
trị đe dọa thương mại toàn cầu.
Đơn cử ở châu Á, nơi sẽ đóng
góp hơn phân nửa trong số hành
khách tăng thêm, nhiều nhà ga
sân bay đã chật cứng. Báo cáo
của Tập đoàn Asian Sky về cơ
sở hạ tầng năm 2017 cho biết
8/11 nhà ga hàng đầu ở châu

Á đã chật ních. Theo đó, Hồng
Kông đối mặt sức ép nặng nề
nhất trong số 1.017 sân bay
khắp khu vực và chỉ trong 2
năm tới, Bắc Kinh, Manila và
Singapore cũng chung số phận.
“Đối với tăng trưởng của các
hãng hàng không, cơ sở hạ tầng
là mối đe dọa lớn hơn so với giá
nhiên liệu” - Giám đốc điều hành
Hãng Qatar Airways Akbar Al
Baker trả lời kênh Bloomberg
hôm 19/6. Chuyên gia giao thông
Rico Merkert của Trường ĐH
Sydney (Úc) cũng nhận định tình
trạng thiếu thốn không chỉ rơi vào
đường băng mà còn có khu vực
chạy đà, chỗ đậu máy bay.
Tại phiên họp thường niên của
Hiệp hội Vận tải Hàng không

Chàng trai K’Ho...
... Hàng ngày, Kon Yong Jean
phải đi đến các địa phương khác
trong huyện Di Linh, huyện Bảo
Lâm..., những nơi có câu lạc bộ
thể hình, để tập luyện. Tuy thế,
Kon Yong Jean luôn dành nhiều
thời gian miệt mài tập luyện,
tham gia thi đấu và trở thành
vận động viên thể hình chuyên
nghiệp. Nhờ chăm chỉ tập luyện
cùng chế độ ăn uống khoa học,
Kon Yong Jean tiếp tục gặt hái
thành công tại các giải thể hình
như Huy chương Bạc Giải vô
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trong khi theo Liên Hiệp Quốc, chỉ
cần tăng 2 độ C đã là “thảm họa”.
Ngược lại, nếu thế giới hợp tác
kéo giảm nạn ô nhiễm, kịch bản
thứ hai tươi sáng hơn sẽ xuất hiện Nam Cực duy trì được tình hình như
hiện nay. Băng vẫn tan nhưng chậm
hơn. Một số sinh vật trong diện
nguy hiểm vẫn suy giảm nhưng số
khác sẽ thích ứng được.
Trong khi đó, theo báo The
Guardian (Anh), một nghiên cứu
khác của 84 nhà khoa học thuộc
44 tổ chức quốc tế cũng cấp thiết
kêu gọi thế giới cùng hành động.
Báo cáo này chỉ ra mực nước biển
toàn cầu có thể tăng thêm hơn 1 m
vào năm 2070, trong đó phần băng
tan đóng góp hơn 25 cm. Thực
trạng này có thể dẫn tới việc sụp
đổ hoàn toàn dải băng ở phía Tây
Nam Cực, đẩy nước biển dâng
thêm khoảng 3,5 m.
Theo cả 2 nghiên cứu nói trên,
Nam Băng Dương được xem là
một “bồn carbon” - tức hút một
lượng khổng lồ khí thải nhà kính,
nhiệt, carbon... - hơn bất cứ đại
dương nào khác. Nhờ đó, sự nóng
lên toàn cầu được giảm tốc trong
khi biển được làm sạch.

nghiệp. Hiện tại, Kon Yong Jean
đang gặp chấn thương, không
thể tham gia thi đấu, nhưng
anh ấy vẫn không bỏ sót buổi
tập nào”. Một vận động viên
thể hình khác, anh K’Sép, Chủ
nhiệm Câu lạc bộ Thể hình xã
Tân Thượng nói: “Cái quan
trọng nhất của vận động viên
thể hình là có sẵn thể chất đẹp.
Tuy nhiên, có thể chất đẹp sẵn
không có nghĩa anh không cần
phải nỗ lực tập luyện. Kon Yong
Jean là một trong số những vận

động viên thể hình vừa có sẵn
tố chất vừa đam mê tập luyện.
Vì thế, những gì mà anh ấy gặt
hái được trong thi đấu thể hình
là hoàn toàn xứng đáng”. Còn
cháu K’Ny, một học sinh lớp 10
Trường THPT Lê Hồng Phong
(xã Hòa Ninh, huyện Di Linh)
cho rằng: “Cháu rất yêu thích
môn thể dục thể hình nên chú
Kon Yong Jean là thần tượng của
cháu. Cháu mong sau này mình
có thể tập luyện và thi đấu thành
công như chú Kon Yong Jean”.

trắng/ Ta buồn như đỉnh Lang
Biang/ Tựa khung cửa sổ ngồi
độc ẩm/ Cuối năm nở muộn đóa
quỳ vàng. Đặt thời điểm cuối
năm cho bài thơ thật đắc thế.
Lại còn hai câu thơ trong Ráng
đỏ hoàng hôn: Trong quên nhớ
ngoảnh về phương bạn ngã/
Hoàng hôn dần giống mọi hoàng
hôn. Thời gian không còn vô
tư khách quan bên ngoài nữa,
mà đã đi vào nội tâm chủ quan,
thành sự day trở trong tâm thức
con người. Trong sự xót xa tiếc
nuối, có dằn vặt, ân hận.
Tới bài Thời gian, nhà thơ đã
trực diện đặc tả thời gian thành
hình tượng mạnh: Những toa vô

hình/ Con tàu không tiếng/ Lặng lẽ
trôi về ga cuối không màu/ Không
vé khứ hồi hai lần tuổi trẻ/ Sao
cuộc đời mình vào những không
đâu. Tôi bỗng thèm có ngay một
cây bút mực đỏ để khuyên dài
mấy chữ những không đâu. Vẫn
là cách nói thường ngày, qua thi
hứng của nhà thơ, chữ ấy đã thành
thái độ, thành trách nhiệm, cho ta
một cái nhìn, để nhận ra đâu là cái
vớ vẩn nhất thời, đâu là sự tồn tại
vĩnh hằng…
Một tập thơ xinh xắn, khiêm tốn
với 31 bài, mà đủ sức chuyển tải
cả dòng thời gian sâu nặng, nhiều
sắc thái đến thế, còn mong muốn
gì hơn.
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địch Thể dục Thể hình các câu
lạc bộ toàn quốc lần thứ 21 tại
Đà Lạt (năm 2014), Huy chương
Đồng Giải vô địch Thể dục Thể
hình các câu lạc bộ toàn quốc lần
thứ 22 ở Khánh Hòa (năm 2015)
và Huy chương Đồng Giải vô
địch Thể dục Thể hình các câu lạc
bộ toàn quốc lần thứ 23 tại Kiên
Giang (năm 2016). Ngoài ra, Kon
Yong Jean còn giành thêm 1 tấm
Huy chương Đồng Giải vô địch
Thể hình quốc gia ở Đồng Nai
(năm 2016) và 1 tấm Huy chương

Cảm thức thời gian...
... Cũng như thế, tôi thật thích
những câu thơ Phạm Quốc Ca
phóng bút: Cây đa đơn côi/ Cánh
đồng nước trắng/ Tha thẩn kiếm
ăn cò dẫm bóng mình trong bài
Những ngày đông. Và, Rặng tre
làng hiu hiu xác bạc/ Bóng mỏng
che người lây lất mồ hôi của bài
Nhớ quê. Những chữ bóng của
bóng tre, bóng cò ở đây đều hàm
chứa sự chuyển động lặng lẽ của
thời gian.
Cũng như thế, nhiều câu thơ
không có chữ nào cụ thể về thời
gian, nhưng người đọc vẫn cảm
thấy thời gian thường trực trong
cảnh, trong vật. Bài thơ Phan
Rang khắc họa ấn tượng khô khát

quốc tế (IATA) hồi đầu tháng 6,
lãnh đạo các hãng hàng không
trên thế giới nhất trí rằng cơ sở hạ
tầng thiếu hụt là yếu tố chính kìm
hãm kế hoạch phát triển cũng như
hoạt động du lịch và thương mại
thế giới. Theo IATA, ngành hàng
không đóng góp 2.700 tỉ USD
cho nền kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, nhà kinh tế hàng đầu
của IATA Brian Pearce nhận định,
ngành hàng không vẫn có thể hoạt
động tốt hơn dù không có thêm cơ
sở hạ tầng. Một số giải pháp khả
dĩ là sân bay nghiên cứu cách sử
dụng đường băng hiệu quả hơn và
các hãng hàng không dùng máy
bay lớn hơn để tăng tối đa số hành
khách vận chuyển.

Có thể cả đời bạn không đặt chân
đến Nam Cực nhưng những gì
xảy ra ở khu vực xa xôi này sẽ ảnh
hưởng sâu rộng đến nơi bạn sống.
Đó là cảnh báo của 9 nhà khoa học
Anh và Mỹ đã dành nhiều thập kỷ
nghiên cứu Nam Cực và vùng biển
Nam Băng Dương.
Trên tạp chí khoa học Nature, họ
đưa ra 2 giả thuyết cho năm 2070
- một ảm đạm, một sáng sủa, tùy
vào hành động của chúng ta trong
thập kỷ tới.
Trong kịch bản đầu, báo cáo
mới cho rằng nếu không giảm
được khí thải nhà kính và trái
đất tiếp tục nóng lên, Nam Băng
Dương và Nam Cực sẽ tan băng
tới tốc độ kỷ lục: Khoảng 1/4 biển
băng có thể biến mất vào năm
2070 (Nam Cực đã mất trung bình
53-71 tỉ tấn băng/năm trong giai
đoạn 1992-2011). Băng tan đồng
nghĩa với nước biển dâng trên toàn
cầu - trong trường hợp tệ nhất là
tăng thêm khoảng 0,5 m vào năm
2070 so với năm 2000.
Các khu vực ven biển sẽ thiệt hại
nghiêm trọng, riêng Mỹ có thể lên
tới 1.000 tỉ USD. Cũng trong kịch
bản đầu tiên này, nhiệt độ trung bình
toàn cầu sẽ tăng khoảng 3,5 độ C

Đồng Giải vô địch Thể hình quốc
gia tại Hà Nội (năm 2017). Mới
đây, anh lại đạt Huy chương Bạc
tại Giải Thể hình các câu lạc bộ
toàn quốc năm 2018 tổ chức tại
TP Bảo Lộc.
Nói về người đồng nghiệp Kon
Yong Jean trong Đội tuyển Thể
hình tỉnh Lâm Đồng, vận động
viên thể hình K’Đa Vít (xã Tân
Thượng, huyện Di Linh) bày
tỏ: “Trong tập luyện cũng như
thi đấu, Kon Yong Jean luôn
thể hiện một tinh thần chuyên
TIẾP TRANG 7

Trên cát trắng đàn bò gặm nắng/
Tháp Chàm nung dáng xương
rồng hoang. Trong động tác của
đàn bò gặm nắng, trong từ nung
gắn với tháp Chàm, ta nghe rõ
tiếng thời gian nhỏ giọt nhọc
nhằn. Hoặc trong Đêm lời mẹ ru,
Phạm Quốc Ca viết: Cành xoan
thiêm thiếp trăng tà/ Lặng im một
giọt sao sa cuối trời/ Xếp ba lô
nửa cuộc đời/ Rưng rưng con gặp
đêm lời mẹ ru. Bốn câu thơ vời
vợi vẻ tự nhiên hoành tráng. Chỉ
bốn câu này đủ đứng riêng trọn
vẹn một bài tứ tuyệt. Ngoài vẻ
đẹp hàm súc còn cho ta thấm thía
cảm thức về thời gian, bao dung
và độ lượng.

Bên cạnh dòng thời gian tiềm
ẩn, Phạm Quốc Ca có những bài
đề cập trực tiếp đến thời gian
tàn nở, trôi chảy. Bài thơ Không
đề là như thế. Chăm suốt năm
trời lan chẳng nở/ Bỏ quên huệ
lại đâm bông/ Màu đỏ rực hồn
nhiên dâng tặng/ Hoa nhỏ sao
thương đến nhói lòng. Đâu phải
ý thơ chỉ dừng ở giò lan, khóm
huệ, bài thơ còn đủ âm vang
khua động bao nỗi niềm ở cuộc
đời đâu thiếu sự trớ trêu này.
Bài Đối ẩm với người xa Phạm
Quốc Ca tự cảnh sinh tình đã có
được những câu thơ hào sảng,
âm hưởng như một khúc hành
cổ điển: Bạn đến rồi đi như mây
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CUỐI TUẦN

THỂ THAO

WORLD CUP:

Cuộc chơi của châu Âu và Nam Mỹ?
Đến thời điểm này, khi vòng bảng World Cup 2018 đi hơn 1/3 chặng đường, đã xuất hiện những
khuôn mặt có thể coi là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Nhưng có vẻ chiếc Cúp vàng 2018
này dường như cũng chỉ là cuộc chơi của châu Âu hoặc của Nam Mỹ.

Brazil với những cá nhân xuất sắc trong đội hình hy vọng có thể làm nên chuyện
tại một kỳ World Cup tại châu Âu lần này.
VIẾT TRỌNG

Những châu lục khó đi xa
Khi Yuya Osako tung người cao
đánh đầu nâng tỷ số cho Nhật Bản
lên 2-1 trong trận mở màn trước
Colombia tại bảng H, rất nhiều cổ
động viên của Nhật Bản trên khán
đài, trước ống kính truyền hình, đã
choàng tay ôm nhau trong niềm hân
hoan tột cùng vì bàn thắng đẹp mắt
này. Kết quả này được giữ nguyên
đến cuối trận, rõ ràng đội bóng đến
từ xứ mặt trời mọc đã mang lại thể
diện lẫn chút hy vọng cho bóng đá
châu Á, dù có ít ỏi, rằng có thể sẽ có
ít nhất một đại diện vào được vòng
trong trong lần này. Đây cũng là
thắng lợi đầu tiên tại World Cup của
một đội bóng châu Á trước một đội
bóng Nam Mỹ.
Cùng với Nhật, một đội bóng
khác của châu Á là Iran cũng có
chiến thắng 1-0 trước Marốc. Dù
chiến thắng này có được từ “trên
trời rơi xuống” - nhờ pha đánh

đầu phản lưới nhà của một cầu thủ
đối phương ở phút cuối trận đấu
- nhưng đây cũng là chiến công của
Iran tại một kỳ World Cup. Công
bằng mà nói với 2 trận còn lại trong
bảng đấu của mình, đội bóng Tây Á
này khó qua được cánh cửa hẹp với
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Với Hàn Quốc trong bảng A, sau
trận thua 0-1 trước Thụy Điển sẽ
lần lượt chạm trán 2 đội rất mạnh
trong bảng là Mexico và Đức, cực
khó. Úc cũng chẳng hơn gì vì chạm
trán Đan Mạch trong bảng sau trận
thua với Pháp.
Bóng đá châu Phi cũng không
hơn gì châu Á, rất dễ coi là đội
lót đường tại World Cup này trên
đường đến chiếc cúp vô địch dù
hầu hết cầu thủ các đội của châu
lục này đang chinh chiến khắp châu
Âu. Như Nigeria chẳng hạn, thua
Croatia đến 2-0 dù trong đội hình
của mình có rất nhiều danh thủ vào
hàng đình đám đang chơi ở châu
Âu, Ai Cập với ngôi sao Mohamed

Salah cũng đã phải thúc thủ 3-1
trước Nga trong loạt trận thứ 2, coi
như phải sớm xách va ly về nước.
Cuộc chơi của châu Âu
và Nam Mỹ
Cho đến thời điểm này đã xuất
hiện rất nhiều bất ngờ tại World
Cup 2018.
Trước nhất đó là Nga, đội chủ
nhà vốn được đánh giá rất thấp
trước thềm World Cup, nhưng lại
là đội hầu như đã cầm được chiếc
vé đầu tiên vào vòng trong vì họ
thắng liền một mạch 2 trận trước
Arab Saudi và Ai Cập, giành được
6 điểm. Rõ ràng họ chỉ cần một kết
quả hòa với Uruguay nữa là đủ.
Và không chỉ bất ngờ với chủ nhà
Nga, World Cup năm nay còn có rất
nhiều những bất ngờ ngay từ đầu
với những kết quả kiểu “trời ơi” rất
khó đoán. Chẳng hạn, ít ai có thể
tin đương kim vô địch Đức lại thua
ngay Mexico 0-1trong trận đầu ra
quân, hay gã “khổng lồ” Argentina
bị đội bóng nhỏ bé Iceland cầm hòa
1- 1; ngay như Brazil cũng phải bị
Thụy Sỹ ít tên tuổi chia điểm trong
trận hòa 1-1.
Nhưng bất chấp những kết quả
ban đầu bất lợi này, nhiều người
vẫn tin rằng các đội mạnh và có
đẳng cấp lâu nay như Brazil, như
Argentina, như Đức, Tây Ban
Nha… rồi sẽ tự điều chỉnh lại mình
để tìm cơ hội tiến vào sâu hơn.
Thực sự cho đến nay cuộc chơi
World Cup vẫn chỉ là giữa châu Âu
và Nam Mỹ với các đại biểu ưu tú
của mình, còn các đội châu Á và
châu Phi khó có cơ hội vươn tay
đến vì rất nhiều nguyên do.

Chàng trai K’Ho sở hữu 6
tấm huy chương quốc gia
Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng vận động viên thể dục thể
hình Kon Yong Jean (người K’Ho, sinh năm 1990, xã Đinh Trang
Hòa, huyện Di Linh) đã có nhiều danh hiệu về thể hình rất đáng
ngưỡng mộ với 6 tấm huy chương các loại ở cấp độ quốc gia.
T.ĐỒNG

Kon Yong Jean bắt đầu tập
thể dục thể hình từ năm 2011.
Chỉ 2 năm sau, anh đã đứng
chân trong Đội tuyển Thể hình
tỉnh Lâm Đồng với lý do mà
các huấn luyện viên đưa ra là
“có sẵn thể hình để trở thành lực
sĩ”. Quả nhiên, với tố chất sẵn
có, cộng thêm tập luyện chăm
chỉ, ngay trong năm đầu tiên
tham dự Giải vô địch Thể dục
Thể hình các câu lạc bộ toàn
quốc lần thứ 20 năm 2013 do
Liên đoàn Thể dục Việt Nam
phối hợp với Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa
tổ chức tại TP Nha Trang, Kon
Yong Jean đã xuất sắc giành
Huy chương Vàng hạng cân
80 kg. “Mỗi ngày, tôi đều dành
khoảng 1 tiếng rưỡi để tập luyện
thể hình, trừ ngày chủ nhật là
tôi nghỉ tập để dành thời gian
cho công việc gia đình. Còn ở
giai đoạn chuẩn bị thi đấu, thời
gian tập luyện của tôi có khi lên
đến 6 tiếng/ngày. Ngoài việc
tập luyện nặng nhọc, vận động
viên môn thể dục thể hình còn
phải thực hiện chế độ ăn kiêng
hà khắc. Có như vậy thể hình
mới đẹp, mới chuẩn. Trong thời
kỳ chuẩn bị thi đấu, vận động
viên thể hình cần bổ sung thêm
các loại thực phẩm chức năng.
Nhu cầu này rất lớn nên kinh
phí không hề nhỏ. Trung bình
1 tháng vận động viên thể hình
mất khoảng 20 triệu đồng để

Kon Yong Jean thi đấu tại Giải vô địch
Thể dục Thể hình các câu lạc bộ
toàn quốc lần thứ 23 ở Kiên Giang.

mua các thực phẩm chức năng.
Mà thời gian tập luyện chuẩn bị
thi đấu kéo dài từ 3 - 5 tháng.
Do đó, điều kiện kinh tế đóng
vai trò rất quan trọng trong
thành tích thi đấu của vận động
viên thể hình” - Kon Yong Jean
cho biết.
Tấm Huy chương Vàng tại
Giải vô địch Thể dục Thể hình
các câu lạc bộ toàn quốc là
một động lực giúp Kon Yong
Jean càng hăng say tập luyện.
Ở thời điểm ấy và đến tận bây
giờ, môn thể dục thể hình khá
xa lạ với nhiều người sinh sống
trên địa bàn xã Đinh Trang Hòa
và việc khắp xã không có một
phòng tập thể dục thể hình cũng
là điều dễ hiểu...
XEM TIẾP TRANG 11

Góc ảnh đẹp

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.

Ngược cung đường sương. Ảnh: Khánh Hoàng

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

3.500 ñ

