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Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri các địa phương

Đại biểu Quốc hội lắng nghe kiến nghị của cử tri. Ảnh: N. BRỪM

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ
họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 21/6,
Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh
Lâm Đồng đã có những buổi tiếp xúc cử tri tại
một số địa phương trong tỉnh.
* Tại huyện Đạ Tẻh, các ĐBQH: Đoàn Văn
Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy
ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc
cử tri xã Quốc Oai.
Tại hội nghị tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hiển

đã báo cáo tóm tắt kết quả của kỳ họp thứ 5,
Quốc hội khóa XIV đến với cử tri trong xã. Cử
tri xã Quốc Oai mong muốn Nhà nước cần làm
rõ và có biện pháp xử lý vụ việc các đối tượng
thù địch, kẻ xấu lợi dụng người dân nhẹ dạ cả
tin, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, tham gia biểu tình
chống phá tại các địa phương; Quốc hội đã có
những giải pháp gì trong vấn đề triệt phá, ngăn
chặn các tai tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm và
dịch vụ cho vay nặng lãi gây mất ổn định tình
hình an ninh, trật tự xã hội...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận
biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên,
ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên
chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ.
Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải
hết sức sửa chữa.

(Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢN LOẠI SÁCH “NGƯỜI TỐT VIỆC
TỐT”, 6/1968, T. 12, TR. 550, 551. 554, 557, 558)

XEM TIẾP TRANG 2

CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018:

Chu đáo, kỹ lưỡng
để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi

Thúc đẩy phong trào
phụ nữ làm theo Bác
Những điển hình tiên tiến, những
mô hình hiệu quả, thiết thực tiếp tục
là động lực thúc đẩy phong trào phụ
nữ học tập và làm theo Bác trong
thời gian tới.
TRANG 2

Chặt đường dây
phân phối hàng trắng
TRANG 6

KINH TẾ

Hoa cúc đối diện
với sâu bệnh và biện pháp
kiểm soát
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S - Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lâm Đồng (bìa phải) kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi. Ảnh: T.H

TRANG 4

Nguyễn Trần Thiên Nga vị trí của người thầy
là trên bục giảng
TRANG 4

Chuyện của người khuyết tật vươn lên
hòa nhập cuộc sống

Vui hè cùng Donbosco

Tôi quen biết chị Bùi Xuân Thy Phụng
cũng khá tình cờ. Chẳng là Trung
tâm Đào tạo Sao Mai và Hội Người khuyết
tật TP Bảo Lộc có mở một khóa học ngắn
ngày miễn phí về cách thức bán hàng online
cho các hội viên khuyết tật tại trụ sở Hội ở
TP Bảo Lộc. Chị Phụng là học viên tham gia
khóa học đó.

TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Nét đẹp văn hóa
doanh nghiệp ở Điện lực
Bảo Lâm
TRANG 7

TRANG 6
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Thúc đẩy phong trào phụ nữ làm theo Bác

2

năm qua, các cấp Hội
đã kịp thời phát hiện,
biểu dương, khen thưởng
1.440 tập thể, 2.326 cá
nhân điển hình tiên tiến trên các
lĩnh vực kinh tế - xã hội, những mô
hình hiệu quả, cách làm hay trong
triển khai thực hiện phong trào phụ
nữ và công tác Hội. Tiêu biểu có
các gương điển hình như: chị Trần
Thị Én - Chi hội trưởng phường
Lộc Tiến (Bảo Lộc), điển hình
trong lĩnh vực nhân đạo từ thiện,
giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo 15
triệu đồng, ủng hộ xây dựng mái
ấm tình thương 40 triệu đồng; chị
Nguyễn Thị Liễu - Chi hội phụ
nữ thôn Đức Giang 2, xã Lộc Đức
(Bảo Lâm), tặng quà cho các hộ
nghèo, cận nghèo, gia đình khó
khăn với số tiền 100 triệu đồng;
chị Lê Thị Thận - thôn Hiệp Thành
1, xã Tam Bố (Di Linh) đã hiến
65 m² đất để xây dựng hội trường
thôn; chị Nguyễn Thị Huệ - hội
viên Chi hội 3, xã Quốc Oai (Đạ
Tẻh) đã hiến 1.000 m2 đất để làm
đường xây dựng nông thôn mới…
Điển hình tập thể như Hội
LHPN huyện Đạ Huoai đã tuyên
truyền, vận động hội viên, phụ nữ
tham gia sinh hoạt dưới cờ vào
sáng thứ hai tuần đầu của tháng tại
các thôn, tổ dân phố. Hội LHPN
huyện Đạ Tẻh vận động cán bộ
Hội từ huyện đến xã treo ảnh Bác
tại nơi làm việc của cơ quan, đơn
vị và sưu tầm những lời dạy của
Bác phù hợp với công tác Hội làm
khẩu hiệu giúp cán bộ nâng cao ý
thức trách nhiệm trong thực hiện
nhiệm vụ. Hội LHPN huyện Di
Linh treo lên bảng tại văn phòng
làm việc những nội dung học tập,
làm theo Bác nhằm nhắc nhở cán
bộ gương mẫu thực hiện… Cán
bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh
nghiêm túc thực hiện tiêu chí “3
không, 3 có” do Hội LHPN tỉnh
phát động. Cụ thể 3 không: không
cơ hội vụ lợi, không vô cảm cục

Những điển hình tiên tiến, những mô hình hiệu quả, thiết thực tiếp tục là động lực thúc đẩy phong
trào phụ nữ học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.

Hội Phụ nữ tỉnh vừa biểu dương 85 điển hình thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW. Ảnh: A.Nhiên

bộ lợi ích nhóm, không đề cao chủ
nghĩa kinh nghiệm; 3 có: có tinh
thần trách nhiệm với công việc và
gia đình, có lối sống nhân ái chân
thật nghĩa tình, có tinh thần cầu
tiến nâng cao nhận thức trình độ,
năng lực.
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó
Chủ tịch Hội LHPN Lâm Đồng
nhận định: “Qua 2 năm triển khai
thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị đã góp phần tạo sự chuyển biến
tích cực trong nhận thức và hành
động của cán bộ, hội viên phụ nữ
toàn tỉnh với nhiều hoạt động, mô
hình hiệu quả tạo sức lan tỏa sâu
rộng trong cộng đồng”.
Tiếp tục mở rộng và nâng cao
chất lượng thực hiện phong trào
thi đua “Làm theo Bác thực hành
tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo
bền vững”, 2 năm qua, các cấp Hội
đã tổ chức khui heo đất và hũ gạo
tiết kiệm với số tiền 1,2 tỷ đồng,
hơn 18 tấn gạo giúp cho hàng ngàn
hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh
khó khăn trong tỉnh. Hội LHPN
các huyện, thành phố, đơn vị tiếp

Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng...
TIẾP TRANG 1

... Về vấn đề cho thuê đất xây
dựng Đặc khu kinh tế với thời
hạn 99 năm là quá dài, cử tri
mong muốn Quốc hội cần nhìn
nhận, xem xét và có những quyết
sách đúng đắn, hợp lý nhằm đảm
bảo an ninh quốc gia...
* Tại huyện Đam Rông, các
ĐBQH: Nguyễn Tạo - Phó
Trưởng Đoàn chuyên trách
Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị
tỉnh Lâm Đồng; K’Nhiễu - Phó
Chánh Văn phòng Sở Khoa
học và Công nghệ - Ủy viên
Hội đồng Dân tộc của Quốc
hội đã có buổi tiếp xúc cử tri
xã Đạ M’rông.
Sau khi đại biểu K’Nhiễu báo
cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ
5, Quốc hội khóa XIV, nhiều
cử tri xã Đạ M’rông kiến nghị
về vấn đề khai thác cát tràn lan;
tình trạng thủy điện xả lũ làm
thiệt hại dâu tằm và hoa màu

mà chưa có đền bù thỏa đáng;
việc cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất còn nhiều bất câp.
Ngoài ra, các vấn đề như đường
giao thông nông thôn chưa được
đầu tư đúng mức; nhiều khu vực
sản xuất không có đường dành
cho xe cơ giới để chuyên chở
nông sản; dịch vụ y tế chưa đáp
ứng được nhu cầu của người
dân; việc cấp bảo hiểm xã hội
sai họ, tên… cũng được cử tri
quan tâm kiến nghị.
Sau khi lãnh đạo các địa
phương trao đổi, giải trình
những vấn đề thuộc thẩm quyền
của mình, đại diện Đoàn ĐBQH
đã tiếp thu, giải trình, ghi nhận
những vấn đề cử tri quan tâm.
Những kiến nghị khác, đoàn sẽ
tổng hợp để chuyển đến các cơ
quan chức năng giải quyết trong
thời gian tới.
N.BRỪM - Đ.TÚ

tục duy trì và nhân rộng các mô
hình giúp nhau giảm nghèo bền
vững như: mô hình “5 giúp 1”;
“10 giúp 1”; “ tổ phụ nữ giúp hội
viên nghèo”; mô hình nuôi heo
đất, ống tre tiết kiệm; tổ tiết kiệm,
hùn vốn… có 37.981 hội viên, phụ
nữ tham gia giúp cho 16.961 chị
có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn
với số tiền 2,1 tỷ đồng, 36.276
cây - con giống, 24.921 ngày công,
41 chỉ vàng. Thực hiện Cuộc vận
động xây dựng mái ấm tình thương
cho hội viên phụ nữ nghèo, từ năm
2016-2017 các cấp Hội trong tỉnh
đã vận động hỗ trợ xây dựng mới
và sửa chữa 106 căn với tổng trị
giá 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trích
từ nguồn quỹ nghĩa tình cán bộ
Hội đã tặng hơn 100 triệu đồng
cho cán bộ Hội và con của cán bộ
Hội có hoàn cảnh khó khăn hoạn
nạn. Từ những hoạt động trên,
hơn 2 năm qua đã có 9.940 phụ
nữ nghèo được giúp thoát nghèo
(trong đó có 5.788 phụ nữ dân tộc
thiểu số được giúp thoát nghèo).
Các hoạt động làm theo Bác cụ

thể, hiệu quả thiết thực như việc
duy trì và xây dựng mới các mô
hình hoạt động hiệu quả trên các
lĩnh vực. Hiện toàn tỉnh có 273 mô
hình vận động phụ nữ rèn luyện
phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự
trọng - Trung hậu - Đảm đang gắn
với học tập làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh với
1.694 thành viên; 581 mô hình thực
hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây
dựng nông thôn mới với 16.960
thành viên; 401 mô hình văn hóa,
văn nghệ, thể dục, thể thao với
4.738 thành viên; 186 mô hình bảo
vệ môi trường có 8.514 thành viên;
68 mô hình tập hợp thu hút hội viên
có 1.782 thành viên; 96 CLB gia
đình hạnh phúc có 19.138 thành
viên và 8 mô hình dịch vụ gia đình
có 129 thành viên.
Năm 2018, với chủ đề: “Xây
dựng phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu, của cán
bộ, đảng viên trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức phong cách
Hồ Chí Minh”, đồng thời tiếp tục

phát huy những kết quả đạt được
của 2 năm qua, Hội LHPN Lâm
Đồng vừa phát động trong toàn
thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong
toàn tỉnh quyết tâm thực hiện 9 nội
dung trọng tâm. Phấn đấu hàng
năm có 100% cán bộ, hội viên
phụ nữ được học tập, quán triệt
việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW;
100% cán bộ Hội chủ chốt đăng
ký xây dựng phong cách tác phong
công tác của người đứng đầu, của
cán bộ, đảng viên; 100% tổ chức
Hội các cấp và 85% hội viên phụ
nữ đăng ký thực hiện tiêu chí “3
không, 3 có” gắn với phương châm
“Mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi
hội viên một việc làm”. Có 100%
Hội phụ nữ các cấp thực hiện việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với thực hiện phong trào thi đua
yêu nước “Phụ nữ tích cực học
tập, lao động sáng tạo, xây dựng
gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc
vận động “Phụ nữ Lâm Đồng Tự
trọng rèn đức - Tự tin luyện tài Trung hậu đảm đang - Xây dựng
gia đình hạnh phúc” và cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không,
3 sạch” góp phần xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh. Mỗi
huyện, thành phố có ít nhất 1 mô
hình kinh tế hợp tác do phụ nữ làm
chủ trên các lĩnh vực, duy trì hoạt
động hiệu quả các tổ liên kết, tổ
hợp tác, hợp tác xã; có 100% cơ sở
Hội có kế hoạch phân công giúp
đỡ ít nhất 5 hội viên phụ nữ nghèo
và 5 hội viên phụ nữ cận nghèo
thoát nghèo bền vững theo tiêu
chí đa chiều. Tiếp tục duy trì, củng
cố, xây dựng, biểu dương và nhân
rộng điển hình tiên tiến, những mô
hình hay, việc làm tốt trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh gắn với
thực hiện phong trào thi đua yêu
nước và các cuộc vận động của
Hội, địa phương phát động.
AN NHIÊN

Học viện Lục quân tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ
Tối ngày 20/6, hơn 450 cán bộ, sĩ
quan trẻ của Học viện Lục quân đã
tham gia tọa đàm với chủ đề “Cán
bộ, sĩ quan trẻ Học viện kiên định,
trí tuệ, xung kích, quyết thắng”.
Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ,
chiến sĩ trẻ trong toàn Học viện
cùng lắng nghe, trao đổi, nói lên
những quan điểm, suy nghĩ của
mình trước thực trạng hiện nay, từ
đó xác định trách nhiệm của bản
thân trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng
là dịp để nâng cao hiểu biết, nhận
thức đầy đủ về vị trí, trách nhiệm
của người cán bộ, đảng viên trong
đơn vị để góp phần xây dựng đơn
vị ngày càng vững mạnh, xây dựng
quân đội cách mạng chính quy, tinh
nhuệ và từng bước hiện đại.
Mặt khác, thông qua những
thông tin trao đổi trong buổi tọa
đàm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học
viện Lục quân cùng cấp ủy, chỉ huy
các cơ quan, đơn vị kịp thời đề ra
những chủ trương, biện pháp lãnh

Thiếu tướng Đậu Văn Nậm - Phó Chính ủy Học viện Lục quân chia sẻ với cán bộ,
sĩ quan trẻ câu chuyện về công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, sĩ quan trong thực tế
công tác của mình.

đạo, chỉ đạo sát sao trong công tác
cán bộ nói chung và công tác xây
dựng, phát triển đội ngũ sĩ quan trẻ
nói riêng.
Chia sẻ tại buổi tọa đàm, Thiếu
tướng Đậu Văn Nậm - Phó Chính
ủy Học viện Lục quân đã thẳng
thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu

sót của cán bộ, sĩ quan trẻ đang
gặp phải trước ảnh hưởng của kinh
tế thị trường và đưa ra những chủ
trương, giải pháp của Học viện về
công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây
dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trẻ
của Học viện trong những năm tới.
HỒNG THẮM

KINH TẾ
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Hoa cúc đối diện với sâu bệnh và biện pháp kiểm soát
Sâu bệnh trên diện rộng

Nhắc tới Đà Lạt là nói đến vùng
trồng hoa lớn nhất cả nước, trong
đó hoa cúc được trồng nhiều nhất.
Thế nhưng những năm gần đây, tình
hình dịch bệnh trên hoa cúc phát
triển mạnh khiến năng suất lẫn chất
lượng sụt giảm.
Chị Trần Thị Thanh Hải (nông
dân Phường 12) cho biết, gia đình
chị có 4 sào nhà kính trồng hoa cúc,
bệnh đốm héo xuất hiện từ năm
2017 nhưng lúc ấy bệnh không gây
hại nhiều nên chị khá chủ quan.
Bước sang năm 2018, bệnh hoành
hành trên diện rộng gây thiệt hại
80% diện tích của gia đình. Triệu
chứng của bệnh là gây hại theo đám,
các lá ngọn có triệu chứng nhỏ lại,
méo mó, lốm đốm vàng. Phần thân
cây bị bệnh có các vết màu nâu đen,
mới xuất hiện chỉ là các sọc màu
đen, khi bị nặng thâm đen cả đoạn
thân cây (phổ biến xuất hiện ở giữa
thân), khô và thối biểu bì, tại vị trí
bị thâm đen lá cây chuyển vàng, hơi
méo và chết khô, thân giòn dễ gẫy.
Khi cắt thân cây bị bệnh, phần bó
mạch và lõi thân có màu nâu đen,
đen một bên thân. Bộ rễ cây phát
triển bình thường.
Ông Nguyễn Văn Bốn, buồn bã
chia sẻ, gia đình có 2 sào đất trồng
hoa cúc, đầu tư hết 100 triệu tiền
giống, phân tro, thuốc BVTV, đến
giai đoạn ra nụ rồi mà dịch bệnh
80-90%, mình cứ để đó thu hoạch
được cái gì thì thu hoạch chớ cũng
đã đầu tư xong hết rồi.
Ông Nguyễn Văn Ron, Chủ tịch
UBND Phường 12 cho biết, tình
hình dịch bệnh đốm héo tại Phường
12 diễn biến hết sức phức tạp. Bệnh
gây hại các giai đoạn sinh trưởng
của cây từ lúc trồng đến khi thu
hoạch. Bệnh hại nặng trên giống
cúc đóa, và hại rải rác trên các giống
Saphir, kim cương trắng, xanh thái,
vàng thái, AT. Nếu nhiễm muộn ở
giai đoạn cây đã đóng nụ hoặc có
hoa vẫn cho thu hoạch nhưng năng
suất giảm do hoa bị méo, cong queo,
không nở. Trường hợp nhiễm sớm
ở giai đoạn 30 ngày sau trồng, lá
chuyển vàng, cong queo, cây phát
triển kém. Bệnh đốm héo gây hại
trên hoa cúc làm thiệt hại lớn đến
năng suất, sản lượng. Do điều kiện
thời tiết diễn biến phức tạp dẫn đến
bệnh virus dễ xâm nhiễm và lây lan
nhanh trên đồng ruộng. Hiện nay,
làng hoa Thái Phiên (Phường 12)
là địa phương trồng diện tích hoa
cúc lớn nhất Đà Lạt, diện tích nhiễm
bệnh từ 1-30 ngày sau khi trồng là
120 ha; diện tích nhiễm bệnh từ

Tình hình dịch virus đốm héo (TSWV) đang hoành hành trên diện rộng tại thành phố Đà Lạt đã gây
ra thiệt hại lớn về kinh tế của người nông dân. Các ngành chức năng đang dùng nhiều biện pháp
phòng ngừa để đưa hoa cúc trở lại vị thế vốn có của nó.

Vườn cúc bị bệnh đốm héo thiệt hại 80-90%. Ảnh: H.Y

30-60 ngày sau khi trồng là 100 ha
và diện tích cây trồng từ 60-90 ngày
sau trồng bị nhiễm bệnh là 120 ha.

Phải kiểm soát nguồn giống

Bệnh đốm héo do virus đã xuất
hiện rải rác ở hầu khắp các vườn
ươm giống cúc tại Đà Lạt, gây hại
sớm. Một số diện tích bị nhiễm nặng
nông dân nhổ bỏ nhưng không thu
gom và tiêu hủy triệt để tàn dư cây
trồng mà chất đống trên bờ ruộng,
mương nước dẫn đến các môi giới
truyền bệnh như bọ trĩ, rầy rệp có
điều kiện phát triển và lan truyền
mầm bệnh sang các khu vực lân cận.
Ông Đặng Bảo Vinh, cán bộ
khuyến nông Phường 12 cho biết,
nguyên nhân dịch bệnh xảy ra theo
phỏng đoán có thể là từ cây giống,
việc lây lan thông qua bọ trĩ. Việc
nhà kính không đảm bảo cũng là
nguyên nhân dẫn đến bọ trĩ hoành
hành gây hại trên hoa cúc. Biện pháp
trước mắt của người dân là chuyển
đổi cây trồng, tuy nhiên vấn đề đầu
ra vẫn còn khá nan giải, có một số
hộ nông dân cũng chuyển đổi nhưng
vẫn trồng các loại hoa cúc mới có
kháng bệnh tốt hơn.
Hầu hết các vườn giống trên địa
bàn đã bị nhiễm bệnh và Trung tâm
Nông nghiệp thành phố Đà Lạt đang
tìm nguồn giống sạch, xin kinh phí
để làm mô hình điểm nhà kính công
nghệ hiện đại để chống côn trùng để
quản lý tốt tại vườn.
Phát tờ rơi, kêu gọi bà con vệ sinh
đồng ruộng. Đồng thời, xây dựng

và chứng nhận được 20 vườn ươm
giống cúc tại Đà Lạt kiểm soát tốt
bệnh virus, cây giống xuất vườn
được phân tích, kiểm tra không
có mẫu nhiễm virus. Bên cạnh đó,
hoàn thiện quy trình quản lý tổng
hợp bệnh virus hại hoa cúc tại vườn
ươm. Tổ chức tập huấn nhân rộng
cho các vườn ươm sản xuất giống
hoa cúc trên địa bàn thành phố Đà
Lạt kiểm soát ít nhất 30% số cơ sở
ươm giống.
Qua đó, các vườn ươm giống cúc
phải cách ly hoàn toàn với vườn
trồng, sản xuất trong nhà kính, nhà
lưới. Vườn ươm giống cúc phải
đảm bảo kín, ngăn cản được bọ trĩ
từ ngoài vào, xung quanh quây lưới
ngăn côn trùng. Cây giống để gieo
ươm cây mẹ sử dụng cây nuôi cấy
mô sạch bệnh virus, không gieo ươm
cây mẹ liên tục, đặc biệt những vườn
ươm đã phát hiện virus phải có thời
gian cách ly giữa 2 lứa giống từ 1-2
tháng để cày, phơi đất xử lý bọ trĩ
và các loại nấm, vi khuẩn trong đất.
Để tránh bọ trĩ, khu vực gieo ươm
cây mẹ cần đặt bẫy xanh, bẫy vàng,
cách ngọn cúc 10 cm để theo dõi,
phát hiện bọ trĩ trưởng thành, ngoài
ra phòng trừ bọ trĩ bằng thuốc bảo vệ
thực vật an toàn. Quản lý virus đối
với gieo ươm cây con, sử dụng ngọn
giống cúc từ các lô cây mẹ không
có triệu chứng nhiễm virus, giá thể
ươm cây giống cúc sử dụng xơ dừa
hoặc đất sạch.
Ông Lại Thế Hưng - Chi cục
trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV

cho biết, khi tình hình dịch bệnh xảy
ra, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã
lấy mẫu gửi phân tích tại Học viện
Nông nghiệp Việt Nam và xác định
tác nhân gây hại trên cây hoa cúc là
loài virus TSWV. Loại virus này đã
được công bố xuất hiện trên cây hoa
cúc tại châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản
và Hàn Quốc. Bản thân virus không
có khả năng lây lan mà nó truyền
qua côn trùng môi giới là bọ trĩ, qua
nhân giống vô tính nhưng không lây
lan qua hạt giống. Nguyên nhân là
do giống, đất, nhà kính không đảm
bảo cũng là nguyên nhân dẫn đến bọ
trĩ hoành hành gây hại trên hoa cúc.
Hiện nay, virus đốm héo chưa có
thuốc đặc trị, vì vậy để phòng bệnh
người nông dân nên phòng ngừa
những tác nhân truyền bệnh như bọ
trĩ, bọ phấn... Muốn hạn chế dịch
bệnh, 4 việc nông dân cần phải làm
là: chọn giống khỏe, sạch bệnh, lựa
chọn những cơ sở vườn ươm đạt
chất lượng; hoàn thiện nhà kính công
nghệ cao hạn chế bọ trĩ vào vườn; sử
dụng thuốc BVTV phù hợp; kiểm
soát vườn ươm giống. Đối với các
vườn ươm được kiểm tra có cây
mẹ và cây con trước khi xuất vườn
không nhiễm virus 4 lứa liên tục sẽ
được Chi cục chứng nhận vườn ươm
sạch bệnh virus. Thực chất loại virus
này xuất phát không phải từ Việt
Nam mà từ một số nước trên thế giới,
do đó vấn đề bản quyền giống hoa và
PRA là yêu cầu cấp thiết để hạn chế
được dịch hại trên cây hoa trong thời
gian tới.
HOÀNG YÊN

đầu tư, hợp vốn của các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước.
Với chức năng hỗ trợ các cá nhân,
tập thể triển khai dự án khởi nghiệp,
Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm
Đồng còn tiếp nhận và quản lý vốn,
tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước đóng góp, tài trợ để
tạo nguồn vốn thực hiện các hoạt
động hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp
với mục đích hoạt động của quỹ.

Các tổ chức, cá nhân sẽ được hỗ
trợ từ 50 đến 70% kinh phí khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo có dự án
được duyệt. Hỗ trợ 70% chi phí sử
dụng dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật cho
các cá nhân, doanh nghiệp để vận
hành thử nghiệm dự án. Hỗ trợ lãi
suất sau đầu tư đối với các dự án khởi
nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công
nghệ, công nghiệp chế biến dịch vụ
du lịch...
D.THƯƠNG

Thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp
Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó
Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh Lâm Đồng cho biết: UBND
tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thành
lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp nhằm
hỗ trợ vốn ban đầu cho cá nhân,
nhóm cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp
tác, doanh nghiệp trên địa bàn triển
khai ý tưởng và dự án khởi nghiệp.
Theo đó, với nguồn vốn từ ngân

sách nhà nước hỗ trợ ban đầu giai
đoạn 2017-2020 là 5 tỷ đồng, Quỹ
Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng
có thể huy động nguồn vốn từ việc
đóng góp tự nguyện của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước phù hợp với quy định
của pháp luật, vốn vay ưu đãi của
các tổ chức tài chính, tín dụng trong
và ngoài nước, vốn nhận ủy thác
cấp phát, ủy thác cho vay, ủy thác
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Đầu tư gần 550 tỷ đồng
làm hồ Đạ Sỵ
Dự án hồ Đạ Sỵ (xã Tiên
Hoàng, huyện Cát Tiên) được
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn phê duyệt dự án
vào tháng 10/2017. Tổng mức
đầu tư của Dự án gần 550 tỷ
đồng; trong đó, nguồn vốn
Trái phiếu Chính phủ giai đoạn
2017 - 2020 là 400 tỷ đồng,
còn lại là vốn đối ứng từ ngân
sách địa phương để đầu tư xây
dựng hệ thống kênh mương.
Từ đầu năm 2018, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông
thôn đã phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu đợt 1 hợp phần
công trình đập đầu mối. Trong
năm 2018, Dự án đã được bố
trí 90 tỷ đồng. Đến ngày 30/6,
số tiền thanh toán giải ngân
ước đạt gần 9 tỷ đồng. Chủ đầu
tư đã ký hợp đồng rà phá bom
mìn, vật liệu nổ và tổ chức đấu
thầu, trình phê duyệt kết quả
lựa chọn nhà thầu ở gói thầu
khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi
công, dự toán và gói thầu xây
dựng, thí nghiệm mô hình thủy
lực tràn xả lũ. Về công tác bồi
thường giải phóng mặt bằng,
UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp
thuận ranh giới điều chỉnh dự
án, tiến hành đo vẽ lập bản đồ
trích đo địa chính và đang tiến
hành cắm mốc ranh đền bù giải
phóng mặt bằng giai đoạn thiết
kế bản vẽ thi công. UBND
huyện Cát Tiên đã tổ chức họp
dân để thống nhất phương án
tái định cư, xây dựng phương
án giá đất và phương án tổng
thể bồi thường giải phóng mặt
bằng trình UBND tỉnh.
Dự án hồ Đạ Sỵ là một
trong những công trình trọng
điểm của tỉnh. Dự kiến khi
hoàn thành đưa vào sử dụng,
hồ Đạ Sỵ có khả năng tưới
cho 2.500 ha đất canh tác và
tạo nguồn nước sinh hoạt cho
người dân các xã Tiên Hoàng,
Gia Viễn, Nam Ninh và Mỹ
Lâm (huyện Cát Tiên).
ĐÔNG ANH

Diện tích điều giảm
trên 1.300 ha
Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
tỉnh Lâm Đồng cho biết, diện
tích điều của Lâm Đồng đã
giảm trên 1.300 ha chỉ trong 6
tháng đầu năm 2018. Nguyên
nhân chủ yếu bởi dịch bệnh
trên điều như bọ xít muỗi gây
hại 344 ha, bệnh thán thư 901
ha, tỷ lệ hại cao khiến năng
suất điều giảm mạnh. Nông
dân 3 huyện phía Nam, vùng
trọng điểm trồng điều đã chặt
bỏ những diện tích bị hư hại
nặng để chuyển sang một số
cây trồng khác cho thu nhập tốt
hơn. Việc diện tích điều giảm
đang đòi hỏi ngành điều Lâm
Đồng điều chỉnh chiến lược cả
trồng và chế biến để giữ vững
một trong những thế mạnh của
nông nghiệp tỉnh.
D.Q
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CHUẨN BỊ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018:

Chu đáo, kỹ lưỡng để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi
Còn vài ngày nữa, hơn 15
ngàn thí sinh trong toàn tỉnh
sẽ chính thức bước vào kỳ thi
THPT quốc gia 2018 cùng hơn
900 ngàn thí sinh cả nước. Đến
thời điểm này, mọi công tác
chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản
hoàn tất, Lâm Đồng sẵn sàng
bước vào kỳ thi lớn.
Sẵn sàng nhân lực,
vật lực
Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn
Du (Đà Lạt) - một trong ba điểm thi
lớn nhất của tỉnh, lại là điểm thi dành
cho thí sinh tự do nên mọi công tác
chuẩn bị được chú trọng. Với 26
phòng thi và hơn 660 thí sinh dự thi,
nhà trường đã bố trí các phòng thi
trong khu vực thuận tiện đi lại nhưng
vẫn đảm bảo yêu cầu về an ninh trật
tự. “Mọi cơ sở vật chất để phục vụ kỳ
thi đã được chuẩn bị tương đối đầy
đủ. Từ nhân lực như nhân viên phục
vụ, công an, bảo vệ, y tế... đến vật lực
như máy móc, bình chữa cháy... đã
sẵn sàng đáp ứng nhu cầu kỳ thi”, cô
Bùi Thị Lan - Phó Hiệu trưởng nhà
trường, Phó Trưởng điểm thi Trường
THCS Nguyễn Du cho biết.
Cũng như vậy, tại điểm thi Trường
THPT Đơn Dương - điểm thi lớn
nhất của huyện Đơn Dương, tình
hình chuẩn bị cơ sở vật chất cho
kỳ thi cũng đã hoàn tất. Điểm thi
này có 18 phòng thi với hơn 420
thí sinh của hai trường: THPT Đơn
Dương và THPT Lê Lợi. “Vì có học
sinh trường khác đến dự thi nên nhà
trường đã xây dựng sơ đồ phòng thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S - Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lâm Đồng (bìa phải)
kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi. Ảnh: T.H
Qua đợt kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT
quốc gia 2018 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh vào
chiều 20/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S - Trưởng
Ban chỉ đạo kỳ thi tại Lâm Đồng đánh giá cao về việc các
điều kiện phục vụ kỳ thi đã đảm bảo yêu cầu, sẵn sàng
cho kỳ thi diễn ra vào ngày 24/6 tới. Đặc biệt, Trưởng
Ban chỉ đạo lưu ý đến việc giữ tuyệt đối an toàn, bảo
mật đề thi và bài thi phải được đặt lên hàng đầu. Đồng

cụ thể để thí sinh dễ dàng tìm được
phòng. Trường cũng có kế hoạch
hỗ trợ nơi ăn, ở cho thí sinh ở xa có
hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó,
để tạo điều kiện thuận lợi cho giám
thị nơi khác đến coi thi, nhất là của
các trường đại học ngoài tỉnh phối
hợp, trường đã liên hệ nơi ăn, nghỉ
sao cho thuận tiện nhất”, thầy Thái
Anh Long - Hiệu trưởng Trường

thời, công tác an ninh, chuẩn bị cơ sở vật chất, y tế phải
đảm bảo, thường xuyên; tổ chức hướng dẫn tận tình và
tạo điều kiện về nơi ăn, nghỉ, đi lại cho giám thị nơi khác
đến coi thi; các điểm thi chú ý tạo không gian, cảnh
quan, mỹ quan phù hợp với không khí của kỳ thi. Với sự
chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của ngành Giáo dục cũng
như các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S
tin tưởng kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ diễn ra tốt đẹp.

THPT Đơn Dương cho hay.
Đây là năm thứ hai, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) chủ trì cụm thi
THPT quốc gia tại Lâm Đồng. Tuy
đã quen việc, nhưng Giám đốc Sở
GDĐT Đàm Thị Kinh cho rằng vẫn
không được chủ quan trong tất cả các
khâu: “Ngành Giáo dục đã có cuộc
kiểm tra chi tiết công tác chuẩn bị cơ
sở vật chất của các điểm thi trên địa

bàn, cũng như có sự phối hợp cụ thể
với 5 trường đại học, cao đẳng trong
và ngoài tỉnh. Đến nay, hầu hết các
điểm thi đều đã cơ bản hoàn tất mọi
điều kiện phục vụ cho kỳ thi”.

Chủ động
các phương án
Là địa phương có tương đối đông
thí sinh dự thi, nhưng trong những

năm qua, tình hình an ninh trật tự
(ANTT) trước, trong và sau kỳ thi
THPT quốc gia tại Đơn Dương luôn
được bảo đảm. Chia sẻ về vấn đề
này, ông Lê Hữu Túc - Phó Chủ tịch
UBND huyện nhấn mạnh: “Đơn
Dương đã chủ động xây dựng kế
hoạch đảm bảo ANTT và các điều
kiện chuẩn bị cho kỳ thi. Đồng thời,
thành lập Ban chỉ đạo thi của huyện
và tổ chức kiểm tra các điểm thi trên
địa bàn cũng như các điều kiện ăn
ở, đi lại cho giám thị, thí sinh. Mọi
công tác chuẩn bị được triển khai
sớm và huy động các tổ chức, ban
ngành liên quan cùng tham gia với
tinh thần hỗ trợ tối đa để kỳ thi diễn
ra an toàn, thuận lợi”.
Năm nay, số lượng thí sinh dự
thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh
đông hơn mọi năm, cùng với đó, số
điểm thi cũng tăng thêm. Vì vậy,
công tác bảo vệ ANTT cho kỳ thi
cũng được Công an tỉnh tăng cường
thêm lực lượng. “Công an tỉnh đã lên
phương án cụ thể để đảm bảo ANTT
tại tất cả các khâu. Đồng thời, chỉ đạo
công an các huyện, thành phố phối
hợp đảm bảo ANTT tại các điểm thi
và trên toàn địa bàn cũng như an toàn
giao thông thông suốt trong những
ngày kỳ thi diễn ra”, Đại tá Nguyễn
Quang Thống - Phó Giám đốc Công
an tỉnh khẳng định.
Như vậy, cùng với sự chuẩn bị
chu đáo của ngành Giáo dục cũng
như sự chủ động của các địa phương
và các cơ quan, ban, ngành, đơn vị
phối hợp, mọi điều kiện phục vụ cho
kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lâm
Đồng đã sẵn sàng để kỳ thi lớn này
chính thức khởi động.
TUẤN HƯƠNG

Nguyễn Trần Thiên Nga - vị trí của người thầy là trên bục giảng

R

ất mê ngành báo chí, nhưng
vâng lời cha, Thiên Nga thi
vào Khoa Văn - Họa Trường
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Tốt
nghiệp năm 2001, cô được phân
công giảng dạy môn Mỹ thuật toàn
cấp tại Trường Tiểu học Thạnh Mỹ,
huyện Đơn Dương. Kết hợp từ niềm
đam mê hội họa, nhiếp ảnh với nghề
nghiệp, Thiên Nga đã truyền cảm
hứng, sự say mê môn nghệ thuật tĩnh
này cho mỗi lớp học trò và ngược
lại, từ những nét vẽ hồn nhiên đầy
sắc màu thơ ngây của các em đã tiếp
sức cho cô thêm yêu nghề mến trẻ.
Nguyễn Trần Thiên Nga là một
giáo viên đầy trách nhiệm. Cô
nghiêm túc từ việc xây dựng kế
hoạch dạy và học bộ môn cho mỗi
năm học. Kỹ càng trong từng trang
giáo án. Tận tâm đến từng tiết học
và đặc biệt tâm lý với học trò, có kỹ
năng sư phạm khiến những em học
sinh lớp một nhút nhát rất sợ vẽ cũng
nhanh chóng mong chờ đến tiết học
mỹ thuật. Mười bảy năm trong nghề,
trải qua mấy lần thay sách, cải cách
giáo dục...; nhưng với cô giáo Thiên
Nga, dù với chương trình cải cách
nào thì phương pháp giảng dạy vẫn
quan trọng nhất, đó chính là kỹ năng

Cô giáo Nguyễn Trần Thiên Nga đang bước qua tuổi đời 37 với 17 năm tuổi nghề. Cái tuổi vừa đến
độ chín để không còn quá mơ mộng, nhưng vẫn vẹn nguyên bầu nhiệt huyết cho lý tưởng sống cô
đã nguyện trao. Là giáo viên dạy môn Mỹ thuật bậc tiểu học, có nghĩa là người mở ra cho học sinh
cánh cửa bước vào thế giới của cái đẹp và sự sáng tạo, bồi dưỡng mỹ cảm cho các em trước cuộc sống
muôn màu, bản thân người thầy phải có bản lĩnh và tố chất của người nghệ sĩ - kỹ sư tâm hồn. Tôi
tìm thấy điều đó khi tiếp xúc với cô giáo Nguyễn Trần Thiên Nga.
sư phạm của mỗi giáo viên cùng với
độ tâm huyết với nghề và tình cảm
dành cho học trò. Chính vì vậy mà
năm 2014, khi bộ môn Mỹ thuật
bậc tiểu học được áp dụng phương
pháp dạy học theo Dự án SAEPS
của Đan Mạch, Thiên Nga cảm thấy
như được chắp cánh trên bầu trời mơ
ước. Tiết học Mỹ thuật trở nên thật
sự sinh động, tạo nên sự hào hứng
cho cả thầy và trò. Qua sự gợi mở
dẫn dắt của giáo viên, tùy nội dung
mà mỗi tiết học trở thành sân chơi
vui mà học, kích thích óc tò mò,
trí tưởng tượng, khả năng phân
tích khám phá thế giới qua đó thúc
đẩy quá trình sáng tạo cho trẻ nhỏ.
Đầu năm học 2017-2018, cô giáo
Nguyễn Trần Thiên Nga đăng ký dự
thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh với Giải
pháp hữu ích: “Biện pháp tạo hứng
thú học Mỹ thuật theo phương pháp

Cô Thiên Nga cùng với học sinh sau giờ thao giảng tại Trường TH Trưng Vương - Đà Lạt.

mới cho học sinh tiểu học”. Tháng
4/2018, cô đã thao giảng thành công
và chinh phục Hội đồng Giám khảo,

chiếm giải nhất duy nhất tại Hội thi
Giáo viên giỏi bậc tiểu học tỉnh Lâm
Đồng năm học 2017-2018...

Đó là thành công nối tiếp thành
công trên bước đường 17 năm trong
nghề dạy học của cô giáo Nguyễn
Trần Thiên Nga. 15 năm cô đạt danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hai
lần đạt thành tích tốt trong Hội thi
Nghiệp vụ Sư phạm trẻ toàn tỉnh và
lần thứ hai đạt danh hiệu Chiến sĩ
thi đua cấp tỉnh. Thành tích của cô
không gói gọn trên lĩnh vực chuyên
môn, năm học 2002-2003 cô đoạt
giải ba Hội thi “Kiến thức về pháp
luật và gia đình” toàn ngành giáo
dục. Hai lần đại diện cho Đơn Dương
tham dự Hội thi “Cô giáo tài năng
duyên dáng” do Công đoàn ngành
tổ chức, lần thứ nhất năm học 20042005 cô đoạt giải khuyến khích; lần
thứ hai trong năm học 2016-2017
cô đoạt giải ba. Thiên Nga nhiệt tình
tham gia các phong trào hoạt động
tại địa phương, đoạt giải cao tại các
cuộc thi Kể chuyện học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh; Thi kể chuyện Lịch sử Đảng
bộ huyện Đơn Dương... Cô Nguyễn
Trần Thiên Nga vừa được vinh dự
tham gia buổi tọa đàm, giao lưu điển
hình tiên tiến trong phong trào thi đua
yêu nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018...
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Vui hè cùng Donbosco

C

hương trình nhằm tạo
sân chơi lành mạnh cho
thiếu nhi, thanh thiếu niên
phát triển năng khiếu,
rèn luyện sức khỏe và giải trí sau
một năm học tập căng thẳng, qua
đó cũng để các bạn trẻ thuộc nhiều
thành phần trong giáo phận, trong
cộng đồng xã hội được giao lưu,
gặp gỡ, học hỏi về kỹ năng sống và
rèn luyện văn - thể - mỹ. Cộng đoàn
Donbosco Đà Lạt nhiều năm qua
đã phát huy tốt công tác an sinh xã
hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Các hoạt động chủ yếu mang tính
chất giáo dục, thiện nguyện, không
nặng về học phí. Dịp hè, từ tháng
6 đến hết tháng 7, tại số 4 Bùi Thị
Xuân, Cộng đoàn tổ chức dạy các
môn thể thao như bóng rổ, bóng đá,
bóng chuyền...; các lớp năng khiếu
như ghi ta, trống, các môn văn hóa
dành cho lứa tuổi nhi đồng như Anh
văn, vẽ, rèn chữ... Với phương pháp
giáo dục hiện đại, không áp đặt, kết
hợp giáo dục văn hóa toàn diện...;
Donbosco Đà Lạt thu hút rất đông
các em thanh thiếu niên tham gia
học và vui chơi.
Linh mục Dương Quốc Huy,
phụ trách hoạt động Vui hè cùng
Donbosco cho biết: Hoạt động hè
được duy trì nhiều năm qua nhằm
hướng đến việc giáo dục và rèn
luyện nhân bản cho người trẻ cả
trên bình diện xã hội và Kitô giáo.
Đồng thời, tạo môi trường để người
trẻ giao lưu, gặp gỡ và xây dựng mối
tương quan tốt đẹp trong tinh thần
gia đình, sống đoàn kết, hy sinh,
trách nhiệm.
Hoạt động vui hè tại đây không
phân biệt tôn giáo, lứa tuổi, hướng
đến chăm lo đời sống tinh thần cho
các em là chính, thông qua chính
các môn thể thao, năng khiếu mà

Phát động phong trào
“Đoàn kết sáng tạo”

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, để mùa hè của các em thanh thiếu niên, nhi đồng thực sự được vui
chơi thỏa thích sau khi kết thúc một năm học căng thẳng; Cộng đoàn Donbosco đã duy trì hoạt động
hè bổ ích với phương châm “Cho người trẻ, với người trẻ, vì người trẻ”...

Các em học sinh, thanh thiếu niên tham gia “Vui hè cùng Donbosco”. Ảnh: N.T

các em yêu thích đăng ký, lựa chọn
tham gia học và vui chơi.
Hiện tại, hoạt động vui hè ở
Donbosco thu hút 720 em đăng ký
sinh hoạt thường xuyên với hơn 30
tu sĩ trong Học viện, các bạn sinh
viên Donbosco Đà Lạt, tình nguyện
viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên
phục vụ giảng dạy, gồm cả các cộng
tác viên là sinh viên các trường Đại
học Đà Lạt, Đại học Yersin đến
tham gia phục vụ hoạt động hè. Buổi
chiều các em được vào sân chơi tự
do, trong đó rất đông các em lớn
tuổi từ 18 - 22 tham gia chơi bóng
rổ, bóng đá với không khí vui vẻ.
Chia sẻ về môn thể thao bóng rổ

thu hút rất đông các em tham gia,
Linh mục Dương Quốc Huy cho
biết: Qua môn bóng rổ, tôi nhận
thấy các em tham gia rất vui, phấn
khích, là cơ hội để các em nhận thấy
mọi khía cạnh thực sự của bản thân
qua các yếu tố tình cảm, thể chất và
cạnh tranh. Đây cũng được đánh giá
là một môn thể thao khiến toàn bộ
cơ thể vận động, đốt cháy calo, tăng
chiều cao; đòi hỏi kỹ năng cá nhân,
làm việc nhóm và tốc độ.
Tạo sân chơi cho thanh thiếu
niên, nhà Dòng Donbosco đã tạo
cho các bạn trẻ có một sân chơi
lành mạnh, nhằm giúp cho người
trẻ tránh xa được những yếu tố

không tích cực từ game hay sử
dụng smartphone quá nhiều gây hư
tổn mắt, đầu óc căng thẳng. Cộng
đoàn đã đề ra những mục đích hoạt
động vui hè một cách toàn diện về
văn - thể - mỹ nhằm hướng dẫn
và giáo dục nhân bản cho các bạn
trẻ mỗi ngày một trở nên tốt hơn.
Ngoài ra, tại đây sẽ tạo bầu không
khí thân thiện, ấm cúng, nhằm chia
sẻ, nâng đỡ, giúp người trẻ sống vui
tươi - đoàn kết - hy sinh và trách
nhiệm, góp phần giáo dục người trẻ
thành con người toàn diện, hướng
các em trở thành công dân tốt và
lương thiện.

cuộc đầy trách nhiệm của lãnh
đạo UBND tỉnh cùng sự chuẩn bị
chu đáo của Ban chỉ đạo vận động
HMTN, Hội CTĐ và kinh nghiệm
tổ chức qua 5 năm, Hành trình đỏ
năm 2018 tại Lâm Đồng sẽ được
tổ chức thành công. Những đơn
vị máu quý giá đến từ người dân
TP hoa Đà Lạt sẽ góp phần mang
lại hy vọng sống cho nhiều người
bệnh của Lâm Đồng cũng như
trong cả nước.
Chương trình diễn ra trong 2 ngày
20 và 21/6 với nhiều hoạt động
như: Tuyên truyền và tư vấn cho
trên 30.000 lượt người về HMTN
và bệnh Tan máu bẩm sinh; vận

động khoảng 1.200 người đăng ký
HMTN; tổ chức Ngày hội hiến máu
“Giọt hồng thành phố hoa”; tổ chức
tuyên truyền lưu động về HMTN;
thăm, tặng quà cho bệnh nhân Tan
máu bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng...
Sau lễ khai mạc, đông đảo các
bạn đoàn viên, thanh niên và tình
nguyện viên của Hành trình đỏ đã
cùng hòa mình vào đêm Gala “Sắc
đỏ cồng chiêng” với tiếng cồng,
tiếng chiêng, bên ánh lửa bập bùng
và những điệu nhảy truyền thống
mang đậm bản sắc văn hóa của
người dân Tây Nguyên.

NGUYỆT THU

Tổ chức “Hành trình đỏ”
Tối ngày 20/6, tại Trường Cao
đẳng Sư phạm Đà Lạt đã diễn ra lễ
khai mạc Hành trình đỏ và gala “Sắc
đỏ cồng chiêng” năm 2018.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng
chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo
Vận động hiến máu tình nguyện
(HMTN) bày tỏ niềm vui mừng
khi Ban chỉ đạo Quốc gia vận
động HMTN, BTC Chương trình
“Hành trình đỏ” đã tin tưởng chọn
tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đồng hành
với chương trình “Hành trình đỏ Giọt hồng thành phố hoa” lần thứ
6, năm 2018. Theo đó, tỉnh Lâm
Đồng đã triển khai nhiều hoạt động

sôi nổi, tạo nên đợt tuyên truyền
sâu rộng về phong trào HMTN và
bệnh tan máu bẩm sinh cho đông
đảo các tầng lớp nhân dân. Đồng
chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng,
chính quyền, các cơ quan, ban,
ngành đoàn thể cần tiếp tục quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận
động HMTN, củng cố và duy trì tốt
phong trào vận động HMTN ở các
xã, phường, thị trấn, các cơ quan,
đơn vị, trường học trong toàn tỉnh.
Tại buổi lễ, Th.s Lê Lâm - Phó
Viện trưởng, Viện Huyết học
- Truyền máu trung ương, Phó
Trưởng Ban tổ chức Hành trình
Đỏ năm 2018 đã ghi nhận sự vào

VIỆT QUỲNH

Phát động chiến dịch “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và “Nói không với bạo lực gia đình”
Tại Trung tâm Hòa Bình - Đà
Lạt, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng vừa
phát động chiến dịch “Bữa cơm
gia đình ấm áp yêu thương” và
“Nói không với bạo lực gia đình”
nhân Ngày Gia đình Việt Nam
28/6 với sự tham dự của đông đảo
hội viên Hội Phụ nữ, đoàn viên
thanh niên trên địa bàn Đà Lạt.
Phát động chiến dịch, bà Nguyễn
Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở

VH-TT-DL nhấn mạnh: Trải qua
chiều dài lịch sử, gia đình Việt Nam
được hình thành và phát triển với
những chuẩn mực giá trị tốt đẹp,
những truyền thống quý báu như
lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu
thương đùm bọc lẫn nhau, chung
thủy, hiếu nghĩa, nhân ái, hiếu học,
cần cù lao động sáng tạo… Ngày
Gia đình Việt Nam là sự kiện nhằm
tôn vinh những giá trị văn hóa truyền
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thống của gia đình, cũng là ngày
mọi thành viên trong gia đình quan
tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến
trẻ nhỏ, là dịp để mỗi con người
hiểu được giá trị của tổ ấm, biết trân
trọng những phút giây sum họp bên
bữa cơm đầm ấm, cùng nhau xây
dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Sau lễ phát động, đã diễn ra chiến

dịch truyền thông diễu hành xe đạp
đôi trên các tuyến đường quanh thành
phố Đà Lạt với các biểu ngữ: Bạo lực
với các thành viên trong gia đình là
vi phạm pháp luật, Phòng chống bạo
lực gia đình là trách nhiệm của mỗi
người và toàn xã hội, Hãy lên tiếng
khi bạn chứng kiến bạo lực với phụ
nữ và trẻ em gái, Hạnh phúc gia đình
là yêu thương và chia sẻ…
QUỲNH UYỂN

UBND tỉnh vừa chỉ đạo các
sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn
vị trực thuộc tỉnh, các huyện thành phố phối hợp với Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các cấp triển
khai có hiệu quả phong trào thi
đua “Đoàn kết sáng tạo” do TW
MTTQVN phát động đến toàn
thể cơ quan, đơn vị, tổ chức,
cộng đồng dân cư, cán bộ, đoàn
viên, hội viên và nhân dân các
dân tộc trong tỉnh.
Phong trào “Đoàn kết sáng
tạo, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc
tế” (gọi tắt là phong trào “Đoàn
kết sáng tạo”) với mục đích
nhằm phát huy khả năng tư duy
sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân
dân, hình thành những sáng
kiến, ý tưởng mới trên các lĩnh
vực, đáp ứng yêu cầu nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả
kinh tế - xã hội của đất nước
trong xu thế hội nhập quốc tế.
Qua phong trào nhằm xây dựng
cơ sở bền vững cho hoạt động
nghiên cứu, ứng dụng khoa học
công nghệ trên các lĩnh vực. Từ
đó gắn phong trào “Đoàn kết
sáng tạo” với các cuộc vận động,
các phong trào thi đua yêu nước
của các cơ quan, đơn vị, các
ngành, các cấp để khuyến khích
tư duy sáng tạo của mỗi người
dân phát huy sáng kiến, ý tưởng
mới. Kịp thời vinh danh các cá
nhân, tập thể tích cực sáng tạo,
đổi mới trong lao động sản xuất,
học tập và công tác.
QUỲNH UYỂN

Đồng hành cùng
phụ nữ xã Đạ Quyn
Thực hiện chỉ đạo của Hội
LHPN Việt Nam triển khai
Chương trình “Đồng hành cùng
phụ nữ biên cương” giai đoạn
2018 - 2020, Hội LHPN tỉnh
đã xây dựng kế hoạch cụ thể
hóa phù hợp với đặc điểm tình
hình địa phương, chọn xã Đạ
Quyn - huyện Đức Trọng phát
động “Chương trình đồng hành
cùng phụ nữ biên cương, phụ
nữ vùng sâu” để tổ chức các
hoạt động hỗ trợ xã Đạ Quyn
phấn đấu về đích nông thôn mới
năm 2018.
Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã
vận động CLB Nữ doanh nhân
tỉnh, các nhà hảo tâm tài trợ xây
dựng 14 công trình nhà vệ sinh
cho phụ nữ DTTS khó khăn trị
giá 100 triệu đồng; vận động các
thành viên trong khối thi đua
MTTQ - các đoàn thể cấp tỉnh và
CLB Nữ doanh nhân hỗ trợ 16
ghế đá cho nhà văn hóa xã.
Đồng thời, phối hợp với CLB
Nữ làm công tác pháp luật tỉnh
tổ chức đợt phổ biến kiến thức
pháp luật cho 300 phụ nữ, trao
30 suất học bổng cho 30 học
sinh nghèo vượt khó tại Trường
Tiểu học Cheré và Trường
THCS Võ Thị Sáu; phối hợp
với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ
chức khám bệnh, phát thuốc,
tặng quà cho 400 người dân
trong xã.
AN NHIÊN
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Hội Nông dân tỉnh kết nạp
2.718 hội viên mới
Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Lâm
Đồng, 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã kết
nạp thêm 2.718 hội viên mới, nâng tổng
số hội viên toàn tỉnh lên 158.833 hội
viên. Trong 6 tháng, Hội Nông dân 12
huyện, thành đã tổ chức thành công Đại
hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tập
trung cho công tác chuẩn bị đại hội cấp
tỉnh. Hội đã giúp nông dân tạo vốn thông
qua chương trình ủy thác với Ngân hàng
Chính sách xã hội với tổng dư nợ ủy thác
là trên 956 tỷ đồng, với Ngân hàng Nông
nghiệp và PTNT đạt trên 53 tỷ đồng. Hội
thường xuyên cung cấp kiến thức canh
tác mới, các nghề nông thôn, tư vấn hỗ
trợ nông dân phát triển kinh tế hộ nâng
cao thu nhập. Các nông hộ sản xuất kinh
doanh giỏi đã giúp những hộ nghèo về
vốn, vật tư nông nghiệp, giống cây con
trên 1 tỷ đồng; trong đó 6.566 ngày công
lao động, trên 600 ngàn cây, hom giống;
và gần 8.500 con giống để có vốn phát
triển sản xuất. Hội Nông dân các cấp
cũng vận động nông dân hiến trên 64
ha đất, đóng góp trên 2,5 tỷ đồng, gần 6
ngàn ngày công lao động để xây dựng
cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong thời gian
tới, Hội tiếp tục hoạt động với mục tiêu
đồng hành cùng nông dân, nâng cao vai
trò trong hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn.
D.Q

ĐƠN DƯƠNG:

Ra mắt mô hình tôn giáo
tham gia bảo vệ môi trường
Ngày 20/6, MTTQ xã Ka Đơn,
huyện Đơn Dương đã phối hợp với Giáo
xứ tổ chức lễ ra mắt mô hình tôn giáo
tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật
tự trong khu dân cư. Trên 120 đại biểu là
giáo dân tiêu biểu trong xã đã về dự buổi
lễ. Tại buổi lễ ra mắt, sau khi phát động
phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng
xã nông thôn mới kiểu mẫu”, Hội đồng
mục vụ của Giáo xứ Ka Đơn đã đăng ký
thi đua quyết tâm vận động bà con giáo
dân thực hiện tốt mô hình xanh, sạch,
đẹp, không để xảy ra các tệ nạn xã hội
trong cộng đồng dân cư, xây dựng thôn
Karăng Gọ II thành khu dân cư kiểu mẫu
của xã. Đồng thời tiến hành trồng hơn
100 cây bóng mát dọc các tuyến đường
giao thông nông thôn và trong khuôn
viên Giáo xứ Ka Đơn. NGỌC THANH

ĐAM RÔNG: 3 người chết

Chuyện của người khuyết tật vươn lên
hòa nhập cuộc sống

S

ẽ chẳng có gì để nói nếu như bà
Vũ Thị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội
Người khuyết tật TP Bảo Lộc,
không mở một đoạn clip bằng tranh
cát kể lại câu chuyện của một con ốc, từ chỗ
quen sống lầm lũi, mặc cảm trong cái vỏ
nặng nề, một ngày kia đã quyết tâm bước
ra ngoài bắt đầu hành trình đi tìm lại chính
mình. Con ốc trong đoạn clip ấy chính là ẩn
dụ về cuộc đời của chị Phụng. Chị Phụng
đã lấy những đoạn len thừa, len vụn sau khi
đã dùng vào việc móc áo, khăn, giỏ... làm
thành bức tranh con ốc, rồi mang về TP Hồ
Chí Minh tham dự Cuộc thi Từ trái tim đến
trái tim - Một thế giới cho tất cả do Trung
tâm Khuyết tật và Phát triển tổ chức. Bức
tranh có tên “Bước lên đường” và bài thuyết
trình kèm theo là “Chuyện của ốc”.
Câu chuyện cùng bức tranh mà chị Phụng
kể về cuộc đời mình làm mọi người thật sự
xúc động. Sau đó, họa sĩ Trí Đức đã vẽ lại
cuộc đời của chị Phụng bằng tranh cát và
trình chiếu cho mọi người cùng xem. “Mặc
dù Chuyện của ốc chỉ được giải khuyến
khích thôi nhưng cái được lớn nhất là mình
đã dám vượt qua cái vỏ mặc cảm, tự ti quá
to, quá nặng để bước ra xã hội bằng chính
đôi chân của mình”, chị Phụng chia sẻ.
Câu chuyện của chị Phụng, cho ta hiểu
thêm rằng, trong mỗi phận người đều mang
sẵn những mầm xanh. Thật may là chị
Phụng đã biết đánh thức mầm xanh ấy để
đến với những chân trời mới rực rỡ nắng
mai. Chị Phụng kể : Năm tôi 3 tuổi, sau ca
mổ, tôi không còn đứng được trên đôi chân
của mình. Mặc dù chạy chữa khắp nơi, trong
rất nhiều năm, nhưng tôi cũng chỉ có thể đi
lại trên đôi nạng gỗ. Trở về quê, không có
điều kiện đi học, tôi gạt nước mắt bỏ dở
dang việc học và sống lầm lũi như một con
ốc, mặc cuộc đời trôi đâu thì trôi.
Gần 30 năm sống lầm lũi trong mặc cảm,
tôi quyết tâm bước ra khỏi cái vỏ của mình,
bằng việc tham gia Hội Người khuyết tật TP
Bảo Lộc. Tại đây, chị không chỉ được gặp
gỡ, trao đổi, sẻ chia với nhiều anh chị em,
mà còn được tham gia các lớp tập huấn về
nâng cao nhận thức cho người khuyết tật,
các kỹ năng giao tiếp, cũng như giao lưu học
hỏi kinh nghiệm của những hội nhóm khác.
Cũng trong năm này, chị khăn gói xuống TP
Hồ Chí Minh tham dự Cuộc thi Từ trái tim
đến trái tim - Một thế giới cho tất cả do Trung

Tôi quen biết chị Bùi Xuân Thy Phụng cũng khá tình cờ. Chẳng là Trung tâm Đào tạo
Sao Mai và Hội Người khuyết tật TP Bảo Lộc có mở một khóa học ngắn ngày miễn
phí về cách thức bán hàng online cho các hội viên khuyết tật tại trụ sở Hội ở TP Bảo
Lộc. Chị Phụng là học viên tham gia khóa học đó.

Chị Bùi Xuân Thy Phụng (người đeo kính trắng) và các em nhỏ. Ảnh: T.Chu

tâm Khuyết tật và Phát triển tổ chức, với bức
tranh con ốc làm từ những sợi len vụn.
“Thật vui và hãnh diện khi bức tranh của
tôi đoạt giải khuyến khích. Càng vui hơn
khi Chuyện của ốc đã được họa sĩ Trí Đức
vẽ lại bằng tranh cát và trình chiếu cho mọi
người cùng xem trong ngày trao giải. Quan
trọng nhất là tôi không còn trốn trong cái vỏ
ốc nữa. Trước kia, tôi luôn sống khép mình,
nếu chia sẻ với ai điều gì thì nước mắt luôn
song hành. Thế mà ở cuộc thi này, tôi dám
đứng trước mấy trăm người để thuyết trình
về bài thi của mình. Cũng chính cuộc thi này
đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cho tôi thấy
rằng: trong cuộc sống chẳng có gì là thừa,
chẳng có gì là bỏ đi nếu ta biết tận dụng, có
quyết tâm và cho nó một mục đích sống có ý
nghĩa” - chị Phụng chia sẻ. Từ đó, việc đan
len của chị không còn là để giết thời gian,
nó đã trở thành niềm đam mê. Chị muốn
làm một cái gì đó cho cuộc sống đẹp thêm
và thấy mình thật may mắn khi được tiếp
cận, học hỏi nhiều kỹ năng, có thêm bạn bè

do tai nạn giao thông

Chặt đường dây phân phối hàng trắng

Theo số liệu thống kê của Ban An toàn
gia thông huyện Đam Rông, 6 tháng đầu
năm 2018, trên địa bàn huyện đã xảy ra
4 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết
và 2 người bị thương. Nguyên nhân xảy
ra tai nạn giao thông được xác định do
người tham gia giao thông vi phạm phần
đường, tránh vượt sai quy định, chạy quá
tốc độ...
Để giảm thiểu tới mức thấp nhất do tai
nạn giao thông gây ra, Ban An toàn giao
thông huyện yêu cầu các cơ quan, đơn
vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền người dân chấp hành nghiêm Luật
Giao thông đường bộ; đề xuất xử lý các
điểm đen về tai nạn giao thông; kiểm tra
xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang
an toàn giao thông; tăng cường công tác
tuần tra xử lý các đối tượng vi phạm luật
an toàn giao thông.
VĂN TÂM

Từ cuối năm 2017, nguồn tin của trinh sát
Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công
an TP Bảo Lộc cho thấy, có 1 đối tượng trú
tại huyện Bảo Lâm nhưng thường xuyên
đến địa bàn TP Bảo Lộc phân phối ma túy
gồm heroin và ma túy dạng đá cho các con
nghiện trên địa bàn. Đối tượng tên Võ Văn
Đức (SN 1985) trú tại xã Lộc Ngãi, huyện
Bảo Lâm được xác định là kẻ cầm đầu, là đối
tượng hình sự, hoạt động với thủ đoạn tinh
vi, đặc biệt nguy hiểm. Có thông tin Đức còn
sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lại
lực lượng công an khi bị bắt giữ.
Ban đầu chỉ là nghi vấn, nhưng sau khi
mọi thông tin đã được kiểm chứng và xác
định là chính xác, Công an TP Bảo Lộc đã
xác lập chuyên án để đấu tranh. Nghiên cứu
về quy luật hoạt động của Đức thấy rằng,
tuy cư trú tại huyện Bảo Lâm nhưng địa
bàn hoạt động phạm tội chính của Đức lại

là TP Bảo Lộc. Cứ cách vài ngày Đức lại
thuê xe ô tô về TP Hồ Chí Minh mua ma
túy và chỉ mua số lượng nhỏ với mức tiền
chừng 30 - 40 triệu đồng, sau đó về bán sỉ
lại cho các “đại lý” tại Bảo Lộc.
Sau khi mọi thông tin về Đức đã được
thu thập, quy luật hoạt động của đối tượng
cũng đã được nắm rõ, đầu tháng 5/2018,
Công an TP Bảo Lộc quyết định lựa chọn
thời cơ phù hợp sẽ phá án. Nắm được
thông tin này, Đức sẽ thuê xe ô tô tự lái
về TP Hồ Chí Minh mua ma túy, nhận
định hôm sau Đức sẽ về lại địa bàn, Ban
chuyên án quyết định mật phục bắt giữ.
Hai tổ trinh sát được trang bị súng, công
cụ hỗ trợ, áo giáp chống đạn đã theo dõi
mọi di chuyển và hành động của Đức.
Phương án đề ra là, 1 tổ sẽ mật phục tại
khu vực đầu đèo Bảo Lộc, tổ còn lại sẽ cơ
động dùng xe tải chặn đầu xe đối tượng.

từ mọi miền đất nước.
Và kể từ đó về sau, chị thấy chân trời
như mở ra, tham gia hội thảo cảm nghiệm
được giá trị của cuộc sống, học hỏi nhiều kỹ
năng và giao lưu với nhiều hội nhóm khác…
Năm 2011, chị tham gia Hội thảo Phụ nữ
khuyết tật trong thời đại mới tại TP Hồ Chí
Minh, rồi tham gia khóa học khởi sự kinh
doanh và thi ý tưởng kinh doanh. Thế là
cái bảng hiệu Áo Dài Móc Len Thy Phụng
cũng đã được treo lên cùng với chiếc áo dài
truyền thống được làm từ sợi len, đồ trang
sức móc len và nhiều sản phẩm khác nữa.
Để rồi một năm sau những chiếc áo dài của
chị Phụng lên sàn diễn thời trang của Hội
quán Đời Rất Đẹp ở TP Hồ Chí Minh...
Chị Phụng tâm sự: Sau khi ra khỏi cái vỏ
ốc mà trước đây tôi đã tự mình trốn sâu trong
ấy, tôi lại mong những ai còn khép kín như
tôi ngày nào, hãy phá bỏ rào cản để thay đổi
cuộc sống. Bởi cuộc đời còn rất nhiều điều kỳ
diệu để khám phá chỉ cần ta nhìn nhận một
cách tích cực.
TRỊNH CHU

Đúng như phán đoán, lúc 20 giờ ngày 9/5
khi Đức vừa vượt khỏi đèo Bảo Lộc lập
tức bị các trinh sát chặn đầu bắt giữ thu
tang vật là các loại ma túy dạng đá, viên
nén ma túy tổng hợp…
Bị bắt giữ, Đức không khỏi ngỡ ngàng bởi
mọi hoạt động của Đức đều rất kín kẽ nhưng
không hiểu sao cơ quan công an vẫn biết.
Đức khai đã làm đầu mối phân phối ma túy
cho các “đại lý” tại TP Bảo Lộc trong một
thời gian dài và bản thân từng có 1 tiền án
về tội đánh bạc. Sau khi bắt giữ Đức, Công
an TP Bảo Lộc đã gửi mẫu vật đi giám định
và kết quả là toàn bộ tang vật thu được của
Đức đều là ma túy các loại. Kết quả này là
cơ sở để Công an TP Bảo Lộc ra quyết định
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm
giam Võ Văn Đức về hành vi mua bán trái
phép chất ma túy.
MAI KHANH
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Nét đẹp văn hóa doanh nghiệp
ở Điện lực Bảo Lâm

Hơn 3,5 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ
trực tiếp cho hộ nghèo
Với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng, phương
án hỗ trợ trực tiếp cho hơn 9.300 hộ nghèo
đầu tư sản xuất trên 10 huyện trong tỉnh vừa
được phê duyệt triển khai trong năm 2018.
Trong đó huyện Đam Rông được hỗ trợ
hơn 1,4 tỷ đồng cho gần 3.500 hộ nghèo
trên địa bàn 8 xã Đạ Long, Đạ Tông, Đạ
Mrông, Rô Men, Đạ Rsal, Liêng Srônh, Phi
Liêng và Đạ K’Nàng.
Huyện Di Linh với gần 560 triệu đồng
hỗ trợ khoảng 1.740 hộ nghèo thuộc 11 xã
Tân Nghĩa, Tân Lâm, Đinh Trang Thượng,
Đinh Trang Hòa, Bảo Thuận, Tam Bố, Tân
Thượng, Gia Bắc, Sơn Điền, Đinh Lạc và
Liên Đầm.
Huyện Lâm Hà có hơn 1.200 hộ nghèo
thuộc 11 xã Đan Phượng, Tân Văn, Đạ Đờn,
Phú Sơn, Phi Tô, Gia Lâm, Mê Linh, Tân
Hà, Liên Hà, Phúc Thọ, Tân Thanh và thị
trấn Đinh Văn.
Còn lại 7 huyện, gồm Lạc Dương, Đơn
Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ
Tẻh và Cát Tiên được hỗ trợ từ 70 triệu đồng
đến hơn 300 triệu đồng cho tổng số gần 2.860
hộ nghèo.

Đi đôi với nhiệm vụ cung cấp điện an
toàn liên tục, phục vụ đời sống, sinh
hoạt của người dân và phát triển kinh
tế, Công ty Điện lực Lâm Đồng còn
chung tay cùng cộng đồng xây dựng
văn hóa doanh nghiệp để phục vụ tốt
khách hàng.

M

ỗi sáng thứ hai đầu tuần, tại
các chi nhánh Công ty Điện
lực Lâm Đồng, lễ chào cờ
diễn ra trang trọng và nghiêm
túc trước khi bắt đầu buổi họp giao ban.
Điện lực huyện Bảo Lâm cũng không ngoại
lệ, lễ chào cờ sẽ được tổ chức định kỳ vào
lúc 7 giờ 15 sáng thứ hai hằng tuần nhằm
giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng
tự hào dân tộc; xây dựng ý thức trách nhiệm
làm việc vì Tổ quốc và góp phần xây dựng
công sở văn minh.
Ông Vũ Trung Thức - Phó Giám đốc
Điện lực Bảo Lâm cho biết: Việc chào cờ
hát Quốc ca vào buổi sáng thứ hai hàng
tuần đã trở thành việc làm thường xuyên
của toàn thể cán bộ, công nhân viên nhiều
năm nay, tạo thành nét đẹp văn hóa trong
đơn vị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước cờ
Tổ quốc, ngẫm nghĩ lại những điều Bác
dạy, mỗi người như được nhân thêm sức
mạnh, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, giá
trị từ những bài học về Chủ tịch Hồ Chí
Minh qua các câu chuyện được kể mỗi
tuần. Từ đó đã làm chuyển biến từng bước
tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách
nhiệm trước công việc chung của mỗi cán
bộ, đảng viên và người lao động. Cảm xúc
thiêng liêng, tự hào khi trang nghiêm chào
cờ Tổ quốc, khi cất tiếng hát Quốc ca trong
ngày đầu tuần sẽ tạo nên một khí thế mới
để mỗi cán bộ, công nhân viên trong đơn
vị hoàn thành trách nhiệm công việc của
chính mình.
Theo ông Vũ Trung Thức, hiện tại Điện
lực Bảo Lâm có khoảng hơn 7.000 khách
hàng, các dịch vụ chăm sóc khách hàng
cũng như văn hóa doanh nghiệp, văn hóa
nơi làm việc luôn được đánh giá là “kim
chỉ nam” của các hoạt động của đơn vị.
Dựa trên cơ sở đúc kết, kế thừa những giá

VĂN VIỆT

Lễ chào cờ ở Điện lực Bảo Lâm. Ảnh: D.T

trị văn hóa của ngành điện trong đó có
những chuẩn mực về các hành vi ứng xử,
giao tiếp và đạo đức, cũng như các quy tắc
ứng xử thực tế trong công việc hàng ngày,
gửi đến khách hàng sử dụng điện để đánh
giá hài lòng về cách ứng xử của mỗi nhân
viên và hiểu biết thêm về văn hóa ngành
điện. Khách hàng K’Phèn (Thôn 2, huyện
Bảo Lâm) chia sẻ: “Tôi luôn hài lòng với
các dịch vụ chăm sóc khách hàng của Điện
lực Bảo Lâm, việc cung cấp điện cũng thực
hiện khá tốt, đảm bảo phục vụ sản xuất và
sinh hoạt của người dân”.
Ban Giám đốc Công ty Điện lực Lâm
Đồng cũng cho biết: Để tuyên truyền hơn
nữa về văn hóa ứng xử trong ngành điện,
Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng thường
xuyên tổ chức lớp tập huấn về văn hóa
doanh nghiệp cho Ban lãnh đạo và toàn
thể cán bộ, công nhân viên. Đợt tập huấn
nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm
quan trọng của việc xây dựng và thực thi
văn hóa doanh nghiệp nhằm nêu cao vai
trò, trách nhiệm và tinh thần tự giác của cán
bộ, công nhân viên tại đơn vị về xây dựng,
thực thi văn hóa doanh nghiệp và thực thi

quy tắc ứng xử văn hóa trong giao tiếp nội
bộ, khách hàng và các đối tác... Từ đó, giúp
cán bộ, công nhân viên nêu cao tính trách
nhiệm, đoàn kết, gương mẫu xây dựng nếp
sống văn hóa, môi trường làm việc ngày
càng chuyên nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp được xem
là một yêu cầu tất yếu của sự phát
triển thương hiệu vì hình ảnh văn
hóa doanh nghiệp sẽ góp phần
quảng bá thương hiệu của doanh
nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp
chính là tài sản vô hình của mỗi
doanh nghiệp.
Với phương châm và những kết quả ban
đầu đạt được trong việc xây dựng văn hóa
tại nơi làm việc, Công ty Điện lực Lâm
Đồng cũng là một mô hình hay để các doanh
nghiệp khác trong tỉnh học tập, xây dựng
nên một cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm
Đồng ngày càng phát triển.
DIỄM THƯƠNG

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng
bền vững Tây Nguyên nhằm ứng phó với
biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020” là
nghiêm cấm không cho chuyển đổi rừng tự
nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp, vì
vậy địa phương không giải quyết.
Hiện nay, diện tích các hộ dân quay lại xin
hồi cư đang thuộc lâm phần do Công ty Cổ
phần Du lịch sinh thái Phương Nam quản lý
và bảo vệ (130 ha). Tuy nhiên, qua kiểm tra,
khảo sát, địa phương cùng các ngành chức

năng kết luận Công ty này thực hiện không
đúng phương án trồng rừng mà trồng cây cà
phê và cây mắc ca trên một số diện tích được
giao trồng rừng. Thực hiện nghiêm các quy
định của Nhà nước, UBND huyện Lâm Hà
đã làm việc với các hộ dân nói trên; đồng
thời, kiến nghị UBND tỉnh có chủ trương
thu hồi diện tích thực hiện không đúng quy
định của Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái
Phương Nam, sớm kiểm kê hiện trạng và
giao lại cho huyện để khẩn trương tổ chức
trồng lại rừng theo quy định. MINH ĐẠO

Ngày hội “Giọt hồng thành phố hoa” tiếp nhận trên 900 đơn vị máu
Sáng 21/6, nằm trong chuỗi hoạt động
của Hành trình đỏ, tại Trường Cao đẳng
Sư phạm Đà Lạt đã diễn ra ngày hội hiến
máu tình nguyện (HMTN) mang tên
“Hành trình đỏ - Giọt hồng thành phố
hoa” năm 2018.

Tại ngày hội, đông đảo các bạn sinh
viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công
chức, người dân đã đăng ký HMTN. Kết
quả, ngày hội đã thu hút được khoảng
1.500 người tham gia, thu được 934 đơn
vị máu trên chỉ tiêu 600 đơn vị đề ra.

Ra quân phòng chống sốt xuất
huyết trên địa bàn Di Linh
Ngày 20/6, Trung tâm Y tế huyện Di Linh
phối hợp với UBND xã Đinh Trang Hòa đã
tổ chức ra quân tuyên truyền về phòng chống
sốt xuất huyết trên địa bàn xã.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Trung tâm
Y tế huyện Di Linh cho biết, bệnh sốt xuất
huyết vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là
khi mùa mưa đang đến gần như hiện nay.
Vì vậy, người dân cần thực hiện việc phòng
chống bệnh sốt xuất huyết thường xuyên, liên
tục như giữ gìn vệ sinh nơi ăn ở, phát quang
bụi rậm, khai thông cống rãnh, mắc màn khi
đi ngủ... để muỗi vằn không có môi trường
truyền bệnh. Người dân phải tự ý thức, nhắc
nhở nhau cùng chung tay phòng chống sốt
xuất huyết. Đặc biệt, nếu phát hiện có dấu
hiệu của bệnh sốt xuất huyết, người dân cần
đến ngay cơ sở y tế để điều trị, tuyệt đối
không được tự ý chữa bệnh tại nhà.
Ngay sau lễ ra quân, cán bộ y tế huyện
Di Linh và cán bộ xã Đinh Trang Hòa cùng
đông đảo người dân trên địa bàn xã đã diễu
hành qua các trục đường chính phát tờ rơi,
dùng loa phóng thanh tuyên truyền phòng
chống sốt xuất huyết đến người dân.
TRỊNH CHU

Sản xuất 2.000 tấn len lông
cừu/năm ở Trạm Hành

Không đồng ý 217 hộ dân về làng cũ vì đất rừng tự nhiên
Ngày 20/6, thông tin từ đại diện Ban chỉ
đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng
tỉnh và UBND huyện Lâm Hà cho biết, trong
tháng 3/2018, có khoảng 217 hộ đồng bào
thuộc 4 thôn Đạ Mun, Đạ K’Nàng, Păng Pá
và Păng Dung, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam
Rông tự tiện đến lô f, khoảnh 7, tiểu khu
252 xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà phát cây
bụi và làm 20 lán trại tạm với lý do xin hồi
cư về làng cũ. Tuy nhiên, theo Thông báo
số 191/TB-VCP ngày 22/7/2016 của Văn
phòng Chính phủ về “Kết luận của Thủ
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Trước Lâm Đồng, Hành trình đỏ 2018 đã
đi qua 5 trong số 26 tỉnh, thành của hành
trình, gồm Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ,
Hải Phòng và Quảng Ninh, tiếp nhận gần
5.000 đơn vị máu.
VIỆT QUỲNH

Dự án Nhà máy kéo sợi len lông cừu Đà Lạt
(giai đoạn 1) tại Cụm Công nghiệp Phát Chi,
xã Trạm Hành (Đà Lạt) vừa được phê duyệt
báo cáo tác động môi trường trong phạm vi
diện tích sản xuất hơn 52.000 m2, công suất
2.000 tấn sợi len lông cừu mỗi năm.
Theo đó, Công ty TNHH Sợi Đà Lạt
trước khi thực hiện Dự án có trách nhiệm
công khai đầy đủ kế hoạch quản lý môi
trường, đảm bảo quy chuẩn về chất lượng
thành phần đất, nước, không khí; xử lý các
chất thải rắn thông thường, nguy hại, nước
thải và khí thải đạt các tiêu chuẩn hiện hành.
Trong quá trình hoạt động Dự án, Công
ty TNHH Sợi Đà Lạt phải cập nhật, lưu giữ
số liệu giám sát chất lượng môi trường theo
đúng tần suất, vị trí… Nếu xảy ra sự cố môi
trường phải tổ chức ứng cứu, khắc phục,
đồng thời thông báo khẩn cấp cho cơ quan
chức năng tỉnh Lâm Đồng để nhận sự chỉ
đạo, phối hợp xử lý kịp thời…
MẠC KHẢI
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Ban hành Nghị quyết 76 về thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày 18/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết
76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên
tai với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động
phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến
đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài
sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện
phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc
phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng
đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. Mục tiêu
cụ thể đến năm 2025 giảm 30% thiệt hại về
người đối với các loại hình thiên tai có cường
độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai
đoạn 2015-2020; 100% chính quyền các cấp,
cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên cả nước
được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai;
100% lực lượng làm công tác phòng, chống
thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ
năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là
với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy
ra trên địa bàn. Mặt khác, nâng cao khả năng
chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng
chống thiên tai, nhất là đê điều, hồ đập, khu
neo đậu tránh trú bão, đảm bảo an toàn với

tần suất thiết kế và thích ứng với các tác động
mới của thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh
báo, phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại những
khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về
kinh tế xã hội; 100% các khu vực ngầm tràn
thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các
thiết bị cảnh báo; 100% số hộ dân thuộc khu
vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên
tai có nơi ở bảo đảm an toàn…
Nghị quyết nêu cụ thể một số giải pháp trọng
tâm đối với các vùng miền. Trong đó, đối với
vùng Tây Nguyên xây dựng công trình cấp
nước, trữ nước để đảm bảo nguồn nước phục
vụ sản xuất, sinh hoạt. Tăng cường giám sát,
dự báo nguồn nước; tổ chức vận hành hiệu quả
các hệ thống thủy lợi để trữ nước ngọt; đẩy
mạnh sử dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn... Chính
phủ cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho
các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương trong công
tác phòng, chống thiên tai.
MINH ĐẠO

Phạm nhân thi kể chuyện theo sách “Gương tốt quanh ta”

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm
định hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân thuộc tỉnh Lâm
Đồng. Để đảm bảo đúng quy định trong công tác khen thưởng, Ban
Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức,
nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng
Huân chương cho 2 cá nhân sau:
I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
Ông Dương Quý Sỹ, Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lâm Đồng.
II. HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Ông Trương Đình Căn, Phó Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen
thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng), địa chỉ: Tầng 7, Trung tâm Hành
chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc địa chỉ
email: btđkt@lamdong.gov.vn trước ngày 8/7/2018.

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:
Bà Vi Bích Thùy Châu Phó Giám đốc
Thư viện tỉnh Lâm Đồng
trao giải thưởng cho các
cá nhân xuất sắc tại hội thi.

Trong 2 ngày 20 và 21/6, Thư viện Lâm
Đồng phối hợp cùng Trại giam Đại Bình thuộc
Tổng cục VIII Bộ Công an (tại xã Lộc Thành Bảo Lâm) đã tổ chức chung kết Hội thi phạm
nhân kể chuyện theo sách với chủ đề “Gương
tốt quanh ta” với sự tham dự của hơn 500 phạm
nhân đại diện cho 1.300 phạm nhân đang thi
hành án phạt tù tại đây.
Qua gần 2 tháng phát động và tổ chức các
cuộc thi sơ khảo tại 2 phân trại, BTC đã chọn
được 11 tiết mục của 11 cá nhân đại diện cho
11 đội xuất sắc nhất tranh tài ở vòng chung kết.
Mỗi tiết mục dự thi là một câu chuyện mang
màu sắc, ý nghĩa khác nhau, nhưng những
phạm nhân kể nên câu chuyện đã gửi gắm tâm
tư, tình cảm, nhận thức của mình đối với những
tấm gương mà họ đọc được từ những trang

sách. Đã có những giây phút xúc động, sâu lắng,
ăn năn, hối lỗi, ân hận khi các phạm nhân tự
liên hệ với bản thân, tự soi mình vào những tấm
gương để học tập. Qua đó cũng truyền tới người
xem tìm đọc những cuốn sách hay, ý nghĩa như:
Những tấm gương bình dị, Hoàn lương thành
lương y nổi tiếng, Người dưới chân đèo, Người
mẹ hiến tạng con cho y học…
Hội thi không chỉ hướng các phạm nhân đến
với sách, hình thành thói quen đọc sách, học
những bài học hay từ sách để nâng cao nhận
thức, hiểu biết pháp luật, giá trị đạo đức, văn
hóa, định hướng nhân cách, lối sống; mà còn
gửi đến các phạm nhân những thông điệp tươi
sáng, xác định con đường hoàn lương, hòa
nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho
xã hội.
QUỲNH UYỂN

Bảo hiểm MIC Lâm Đồng thăm hỏi và ứng tiền viện phí
cho các bệnh nhân bị tai nạn giao thông
Vừa qua, đại diện Công ty Bảo hiểm MIC
Lâm Đồng (thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm
Quân đội) đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ
Chí Minh) thăm hỏi, tặng quà và tạm ứng viện
phí cho các bệnh nhân bị tai nạn giao thông
(TNGT).
Theo đó, các bệnh nhân được Bảo hiểm MIC
tạm ứng viện phí đều là nạn nhân của vụ tai nạn
ô tô xảy ra vào ngày 8/6/2018 tại huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai. Vụ TNGT này đã làm
19 người trên xe ô tô khách bị thương; trong
đó, có 4 người bị thương nặng đang điều trị tại
Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, Bảo hiểm MIC
đã tạm ứng 5 triệu đồng/người để giúp bệnh
nhân đóng viện phí.
Theo ông Bùi Quang Huệ, Giám đốc Công
ty Bảo hiểm MIC Lâm Đồng: Ngoài những

bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy
thì trong tháng 5 vừa qua, Công ty cũng đã kịp
thời giải quyết bồi thường cho một người dân
tham gia bảo hiểm (gói phí 100 ngàn đồng/hộ/
năm) ngụ tại huyện Đạ Huoai bị TNGT với số
tiền được chi trả là 40 triệu đồng.
Được biết, với mạng lưới rộng khắp tại 63
tỉnh, TP trong cả nước, MIC không chỉ khẳng
định là đơn vị bảo hiểm tốt nhất cho các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng mà còn đẩy
mạnh phục vụ ra bên ngoài với hơn 130 sản
phẩm bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của mọi đối
tượng khách hàng, với các sản phẩm bảo hiểm:
Sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn con người; Bảo
hiểm tài sản, hàng hóa, xe cơ giới; Bảo hiểm
cháy - nổ, rủi ro tài chính và Bảo hiểm thiệt hại
kinh doanh…
KHÁNH PHÚC

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.

Nguyễn Trần Thiên Nga...
... Trong quá trình dạy học, cô Thiên Nga
luôn phát hiện và bồi dưỡng, khuyến khích
học sinh có năng khiếu phát triển tài năng.
Cô nâng niu từng bức tranh do học trò vẽ
và giữ làm tư liệu dạy học. Nhân dịp kỷ
niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm
học 2009-2010, Trường TH Thạnh Mỹ tổ
chức triển lãm tranh. Cô Thiên Nga đã
tập hợp trưng bày hơn 300 tranh vẽ của
học sinh mà cô đã lưu giữ. Trong ba ngày
triển lãm, nhiều bức tranh đã được các
bậc phụ huynh và nhà hảo tâm mua ủng
hộ vào quỹ học bổng của nhà trường trên
25 triệu đồng. Năm 2015, học sinh Trường
TH Thạnh Mỹ tham gia phần thi vẽ tranh
an toàn giao thông do Công ty Honda phối
hợp với Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức
đoạt giải ba. Cũng trong năm 2015, học
sinh của trường đoạt giải nhì và hai giải
khuyến khích Hội thi “Vẽ tranh theo sách”
do Trung tâm Văn hóa huyện phối hợp với
Phòng GD-ĐT huyện tổ chức. Nhân dịp
lễ 8/3, cô tổ chức hoạt động ngoại khóa,
cho học sinh thi làm thiệp chúc mừng. Sản
phẩm được triển lãm và đã được Ban biên
tập sách giáo khoa tuyển in vào bộ sách

TIẾP TRANG 4

mới theo dự án Đan Mạch...
Chúng tôi nghe nhiều lời nhận xét tốt
đẹp của các đồng nghiệp, phụ huynh và
các em học sinh khi nhắc đến cô giáo
Nguyễn Trần Thiên Nga. Nhiều năm liền
cô là Chi ủy viên, Thư ký hội đồng và hiện
đang là Phó Chủ tịch Công đoàn trường.
Nhiệt huyết, tận tâm với nghề, hòa nhã,
chu đáo với bạn bè đồng nghiệp, cô chinh
phục người mới tiếp xúc bằng nụ cười thân
thiện trên khuôn mặt khả ái chân thành.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trường,
về nhà cô là đứa con hiếu thảo, là người
vợ đảm, là mẹ hiền của hai con trai luôn
đạt học sinh giỏi. Cuộc sống của một gia
đình trẻ còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng
cô giáo Thiên Nga luôn giấu kín bằng nụ
cười hồn nhiên. Cô cảm thấy hạnh phúc
ngập tràn khi được đồng nghiệp và các em
học sinh chào đón như một người thân đi
xa về trong dịp phải vắng mặt, nghỉ nhiều
buổi dạy để dự hội thi giáo viên giỏi cấp
tỉnh. Và cô không hề ân hận khi xác định lý
tưởng sống của đời mình: vị trí của người
thầy chính là trên bục giảng.
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