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ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐAM B’RI

Cử tri gửi gắm nhiều kiến nghị mong sớm giải quyết
Sáng 22/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm
Đồng khóa IX do ông Đoàn Văn Việt - Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng
chủ trì và đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa V
đã tiếp xúc với cử tri xã Đam B’ri. Tại đây, đại
biểu HĐND tỉnh và TP Bảo Lộc đã báo cáo
đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và TP
Bảo Lộc trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ

của những tháng còn lại năm 2018.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đam B’ri đã có
16 ý kiến, kiến nghị gửi đến đại biểu HĐND
hai cấp mong sớm được xem xét, giải quyết.
Kiến nghị của cử tri xoay quanh 8 nhóm vấn
đề đang được người dân đặc biệt quan tâm,
như: Việc xử lý khiếu nại của người dân liên
quan đến đường điện hạ thế tại Thôn 6 (xã
Đam B’ri) còn nhiều bất cập và kéo dài;...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi
nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự
hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải
làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn?
Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn
đấu chừng nào?”

(BÀI NÓI CHUYỆN VỚI SINH VIÊN VÀ THANH NIÊN
TRONG LỄ KHAI MẠC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM
NGÀY 19/11/1955)

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cơ giới hóa góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Bài 1: Những người tiên phong

Nửa chặng đường
còn nhiều thách thức
Năm 2018 là năm bản lề quan
trọng, đánh dấu chặng đường nửa
nhiệm kỳ đại hội. Đi qua nửa chặng
đường ấy, vẫn còn nhiều thách thức
đặt ra đối với Đam Rông, đòi hỏi cả
hệ thống chính trị cần vào cuộc với
nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn
thành mục tiêu kế hoạch 5 năm
(2015 - 2020) mà Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra.
TRANG 2

Nhiều tiến bộ trong
hôn nhân của đồng bào Mạ
ở Lâm Đồng
TRANG 4

KINH TẾ

Thu nhập cao từ mô hình
xen canh
TRANG 3

Chị Phạm Thị Oanh bón phân cho lúa bằng chiếc máy “3 trong 1”. Ảnh: K.P

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Xây dựng tổ ấm bằng
bữa cơm sum họp

GƯƠNG SÁNG ĐỜI THƯỜNG

Người cựu tù bình dị

Trường học không điện thoại
Sự hy sinh, cống hiến lặng thầm
của những người chiến sĩ bị địch bắt
tù đày trên các mặt trận được ví như “nốt
nhạc” góp phần viết nên bản hùng ca chiến
thắng trong lịch sử. Trong hòa bình, họ lại
đang lặng lẽ góp sức mình cho xã hội. Họ là
những người anh hùng trong chiến đấu, là
tấm gương bình dị, tỏa sáng giữa đời thường.

TRANG 4
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Bảo vệ quản lý rừng:
Vì sao chưa đạt mục tiêu đề ra?
TRANG 7

TRANG 5
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Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri...
... báo động tội phạm “tín dụng
đen” cho vay nặng lãi và đòi nợ
thuê trên địa bàn; những bất cập
trong việc tách thửa, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất; một
số dự án quy hoạch kéo dài chưa có
nhà đầu tư hoặc triển khai chậm;
Dự án điện Cao Nguyên triển khai
tại địa phương còn chậm khiến
nhiều đồng hồ tổng chưa được thay
thế nên người dân phải chịu mức
giá điện cao từ 2,5 - 3 ngàn đồng/
số (KW); báo động tình trạng lấn
chiếm hồ đập, đất lâm nghiệp để
canh tác, xây dựng công trình tại
địa phương; tình trạng xuống cấp,
hư hỏng nhiều tuyến đường giao

thông nông thôn; những bất cập
trong công tác khám, chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe cho người dân
và trình độ chuyên môn, y đức của
một số y, bác sĩ tại Bệnh viện II
Lâm Đồng…
Sau khi lắng nghe, tổng hợp ý
kiến của cử tri, ông Nguyễn Quốc
Bắc - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc
đã ghi nhận, tiếp thu và giải trình
một số vấn đề thuộc thẩm quyền
TP. Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn
Văn Việt thay mặt Tổ đại biểu
HĐND tỉnh cũng đã tiếp thu và
giải trình một số vấn đề mà cử tri
quan tâm và hứa sẽ chuyển ý kiến
của cử tri đến các cơ quan chức

TIẾP TRANG 1

năng và HĐND tỉnh trong kỳ họp
tới để giải quyết.
Riêng đối với những bất cập tại
đường điện hạ thế Thôn 6, Chủ
tịch UBND tỉnh hứa sẽ chỉ đạo
Thanh tra tỉnh vào cuộc rà soát,
kiểm tra và khi có kết quả sẽ trả
lời sớm nhất tới người dân; đối với
hoạt động “tín dụng đen”, Chủ tịch
UBND tỉnh yêu cầu TP Bảo Lộc
chỉ đạo các cơ quan chức năng
phối hợp với Công an tỉnh tăng
cường đấu tranh, triệt phá và xử lý
nghiêm các hoạt động cho vay lãi
suất cao và các băng nhóm đòi nợ
thuê để người dân yên tâm.
K.PHÚC

Cử tri gửi gắm kiến nghị đến đại biểu HĐND hai cấp.

Nửa chặng đường còn nhiều thách thức
Một nửa chặng đường…
Nói về những dấu ấn trong nửa
đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện
khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020,
Phó Bí thư Huyện ủy Đam Rông
Nguyễn Văn Lộc cho biết: Trong
nửa nhiệm kỳ vừa qua, với sự lãnh
đạo của chính quyền địa phương,
đặc biệt là sự nỗ lực của nhân dân
các dân tộc trên địa bàn huyện,
kinh tế Đam Rông có nhiều bước
phát triển: Nông nghiệp chuyển
dịch cơ cấu đúng hướng. Tốc độ
phát triển bình quân hàng năm
đạt 12%. Tổng thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn đạt 120,28 tỷ
đồng, bằng 56% kế hoạch NQ,
tăng bình quân hàng năm 28,7%.
Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017
còn 27,47%, giảm 9,64% so với
năm 2015 theo tiêu chí mới (bình
quân hàng năm giảm 4,82%). Độ
che phủ rừng đạt trên 63,9% (NQ
trên 65%). Đến cuối năm 2017,
huyện nghèo Đam Rông có 1 xã
Đạ R’Sal được UBND tỉnh công
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Các xã còn lại đạt từ 11 - 14 tiêu
chí. Trong nửa nhiệm kỳ qua,
nhân dân toàn huyện đã đóng góp
được trên 11 tỷ đồng xây dựng
nông thôn mới… Lĩnh vực văn
hóa, giáo dục, y tế được đảm bảo.
An ninh trật tự được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị được quan
tâm, góp phần củng cố niềm tin
của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng bộ, chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, Huyện ủy Đam
Rông cũng thẳng thắn nhìn nhận
rằng, việc triển khai thực hiện
các chỉ tiêu phát triển kinh tế giai
đoạn 2016 - 2018 còn chậm, một
số chỉ tiêu đạt thấp. Đơn cử như
trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, giá
trị sản xuất ngành nông nghiệp,
chỉ tiêu số hộ được sử dụng nước
hợp vệ sinh, tỷ lệ trẻ em suy dinh
dưỡng và các tiêu chí nông thôn
mới, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo
bình quân hàng năm… Lĩnh vực
sản xuất nông, lâm nghiệp có
chuyển biến nhưng chưa mạnh,
năng suất một số loại cây trồng,
vật nuôi tăng chậm, sản xuất
kinh doanh kém phát triển, doanh
nghiệp được thành lập mới rất ít,

Năm 2018 là năm bản lề quan trọng, đánh dấu chặng đường nửa nhiệm kỳ đại hội. Đi qua nửa
chặng đường ấy, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với Đam Rông, đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần
vào cuộc với nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm (2015 - 2020) mà
Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra.

Cơ sở hạ tầng ở Đam Rông ngày càng hoàn thiện. Ảnh: N.Ngà

hàng hóa sản xuất từ Đam Rông
kém đa dạng… Các chỉ tiêu thu
ngân sách về thuế, phí không đạt;
Quản lý nhà nước về lĩnh vực xây
dựng cơ bản chưa chặt chẽ nên
vẫn xảy ra sai phạm, thất thoát.
Việc phá rừng, khai thác cát, sỏi
trái phép vẫn còn diễn biến phức
tạp. Trách nhiệm của một số cấp
ủy, chính quyền và một bộ phận
cán bộ lâm nghiệp chưa cao, từ đó
gây ra sai phạm trong công tác
quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên
khoáng sản. Tình trạng dân di cư
tự do còn phức tạp…
Bên cạnh đó, năng lực và hiệu
quả lãnh đạo của một số cấp ủy
đối với chính quyền và hệ thống
chính trị còn yếu; vai trò giáo dục
chính trị tư tưởng, định hướng
dư luận chưa tốt. Ý thức, trách
nhiệm trong thực thi công vụ của
một bộ phận cán bộ, đảng viên
chưa cao. Công tác tạo nguồn,
bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ,
cán bộ người DTTS chưa được
quan tâm đúng mức dẫn tới khó

khăn trong quy hoạch. Việc nắm
bắt tình hình đời sống nhân dân ở
một số địa phương chưa đầy đủ,
kịp thời nên công tác vận động
quần chúng trên một số lĩnh vực
chưa hiệu quả…

Không điều chỉnh giảm
chỉ tiêu Nghị quyết
Nhìn nhận về những vấn đề còn
tồn tại sau nửa nhiệm kỳ, ông
Trần Đức Tâm - Phó Chủ tịch
phụ trách kinh tế UBND huyện
Đam Rông cho rằng: Sau nửa
nhiệm kỳ Đam Rông còn nhiều
chỉ tiêu chưa đạt tiến độ, ngoài
những khó khăn do khách quan
mang tính chất đặc thù như điểm
xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng
chưa đồng bộ, xa các trung tâm
kinh tế lớn của tỉnh, nguồn vốn
đầu tư từ ngân sách còn hạn chế,
nhất là các công trình trọng điểm;
việc huy động các nguồn vốn còn
nhiều khó khăn…, nguyên nhân
chủ yếu do một số cấp ủy, tổ chức
đảng chưa thật sự tập trung, quyết

liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và
thiếu kiểm tra, giám sát trong thực
hiện các nhiệm vụ. Công tác quản
lý nhà nước trên một số lĩnh vực
chưa tốt, quyết tâm chính trị chưa
cao, còn có tình trạng đùn đẩy, né
tránh, không nghiêm túc trong
thực hiện nhiệm vụ. Năng lực và
hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu
của một số tổ chức đảng chưa đạt
yêu cầu. Trình độ, năng lực và ý
thức của một bộ phận cán bộ còn
thấp. Bên cạnh đó, một bộ phận
người dân, nhất là bà con vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào
DTTS còn nặng tư tưởng trông
chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước,
không chủ động vươn lên thoát
nghèo. Tình hình dân di cư tự do
diễn biến phức tạp, gây áp lực lớn
và phá vỡ quy hoạch phát triển
kinh tế, xã hội địa phương...
Bên cạnh những vấn đề chung
trên toàn huyện, tại mỗi địa
phương cũng còn nhiều yếu tố
khó khăn đặc thù. Đơn cử như
tại xã Đạ Tông, ông Kơ Dơng

Ha En - Bí thư Đảng ủy xã chỉ
rõ: Một số bà con chuyển đổi
cây trồng chủ yếu mang tính tự
phát. Đa phần bà con vẫn trồng
lúa, bắp thuần túy, chăn nuôi
nhỏ lẻ theo hình thức thả rông.
Bà con sản xuất chủ yếu tự cung
tự cấp, dựa vào tự nhiên, chưa
biết áp dụng khoa học kỹ thuật
để nâng cao năng suất cây trồng.
Các mô hình được địa phương
đầu tư không phát huy hiệu quả
do tư tưởng của bà con coi đó
là tài sản chung, bỏ bê không
chăm sóc, làm thất thoát tài sản
nhà nước. Việc giao khoán trồng
rừng không đạt yêu cầu. Nợ đọng
trong các nguồn vốn vay còn cao.
Ngoài ra, các vấn đề xã hội như
cán bộ và nhân dân còn vi phạm
chính sách dân số - kế hoạch hóa
gia đình nên số vụ vi phạm tuy
giảm nhưng không đáng kể, tình
trạng học sinh bỏ học, người dân
lấn chiếm đất rừng… còn diễn
ra thường xuyên là những lý do
thường trực dẫn tới việc các xã
không đạt được mục tiêu đặt ra.
“Bởi còn nhiều hạn chế khó
khắc phục, tồn tại ở các xã nên
đã tác động một phần quan trọng
vào kết quả nhiều chỉ tiêu đặt ra
trong Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện khóa III không đạt tiến
độ đề ra”, Bí thư Đảng ủy xã Đạ
Tông Kơ Dơng Ha En khẳng định.
Mặc dù nhìn nhận thực tế một
số chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ rất
khó thực hiện với đặc điểm tình
hình hiện nay tại địa phương,
song Huyện ủy Đam Rông vẫn
quyết tâm không điều chỉnh giảm
chỉ tiêu mà NQ đại hội đã đề ra.
Đồng chí Trần Minh Thức - Bí
thư Huyện ủy Đam Rông chỉ đạo
tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ
thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ
huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015
- 2020 rằng: Đến cuối nhiệm kỳ,
chỉ tiêu nào không đạt sẽ xem xét
trách nhiệm của các đơn vị liên
quan. Đam Rông xác định tinh
thần đoàn kết, đồng thuận, quyết
tâm chính trị cao nhất trong toàn
hệ thống chính trị để thực hiện
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện
trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
NGỌC NGÀ

KINH TẾ
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Cơ giới hóa góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Những năm gần đây, người dân 3 huyện phía Nam Lâm Đồng (Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên) đã không
ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, góp phần
giảm bớt sức lao động, đảm bảo tính thời vụ và đặc biệt là tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm trên
đơn vị diện tích.

Bài 1: Những

người tiên phong

Với suy nghĩ, có phương tiện máy móc
hỗ trợ thì làm nông nghiệp mới mang
lại hiệu quả cao, nhiều nông dân ở các
huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên đã
mạnh dạn đi tiên phong đầu tư, mua
sắm máy móc đưa vào đồng ruộng. Khi
áp dụng vào thực tiễn, hiệu quả mang
lại đúng kỳ vọng của họ.

Đ

ược sự giới thiệu của cán bộ nông
nghiệp huyện Cát Tiên, chúng
tôi về thôn Liên Phương (xã Gia
Viễn) tìm gặp chị Phạm Thị Oanh.
Chị Oanh là người đầu tiên ở vùng lúa Cát
Tiên đưa chiếc máy “3 trong 1” (vừa bón
phân, sạ lúa và vãi vôi) vào sản xuất thay cho
sức người. Với 10 ha đất trồng lúa hiện có,
cây lúa đã và đang là nguồn thu nhập chính
và giúp gia đình chị vươn lên làm giàu. Theo
chị Oanh, với diện tích đất trồng lúa hiện có
của gia đình, trước đây cứ vào mùa gieo sạ,
bón phân là vợ chồng chị không có thời gian
nghỉ ngơi. Để đảm bảo tính thời vụ và giảm
bớt công lao động, năm 2017, chị Oanh đã tự
mày mò, tìm hiểu mua máy bón phân kiêm
sạ lúa, vãi vôi về sử dụng. Chị Oanh tâm sự:
“Trước đây khi chưa có chiếc máy “3 trong
1” thì cứ đến mùa gieo sạ, ngoài tôi và chồng
còn phải thuê thêm ít nhất 3 người để cho kịp
thời vụ. Làm thủ công nên phải bưng thúng
sạ lan hoặc kéo sạ bằng dụng cụ sạ hàng, đi
qua đi lại nên mất nhiều thời gian và mệt mỏi.
Nhưng từ lúc có máy, với 10 ha lúa, vợ chồng
tôi thay nhau gieo sạ cũng chỉ mất tối đa 2
ngày là xong. Tương tự, việc vãi vôi làm đất
và bón phân cho lúa cũng rất nhanh chóng nên
tiết kiệm được công lao động, lại khỏe người.
Đặc biệt, với động cơ “4 thì” nên các thao tác
sạ lúa, bón phân và vãi vôi đều đặn giúp cây
lúa phát triển tốt, đều và mang lại năng suất
cao hơn hẳn”.
Nếu như trước đây, năng suất lúa của gia
đình chị Oanh chỉ đạt 5,8 - 6 tấn/ha thì đến
nay, con số này đã tăng lên 8 - 8,5 tấn/ha và
mang lại cho gia đình chị nguồn thu nhập từ
450 - 500 triệu đồng/năm. Ông Trần Tấn Điệp,
Phó Chủ tịch UBND xã Gia Viễn (huyện Cát

Chị Phạm Thị Oanh bón phân cho lúa bằng chiếc máy “3 trong 1”. Ảnh: K.P

Tiên) cho biết: Ở địa phương, các công đoạn
sản xuất lúa như làm đất, thu hoạch thì gần
như 100% người nông dân đã sử dụng máy
móc. Nhưng việc sạ lúa, bón phân bằng máy
thì chị Oanh là người áp dụng đầu tiên. Với
những hiệu quả mà chiếc máy “đa năng” này
mang lại, tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với chị
Oanh tổ chức hội thảo về những công dụng,
ưu điểm của chiếc máy tới bà con nông dân
để họ mua sắm áp dụng vào sản xuất.
Chị Oanh cho biết thêm: Hiện nay, trên thị
trường có rất nhiều loại máy gieo sạ, bón phân
đa dạng về chủng loại và mẫu mã được sản
xuất từ các nước như Nhật Bản, Thái Lan và
Trung Quốc, với giá thành dao động từ 1,8 - 6
triệu đồng/máy. Đây là loại máy có cấu tạo
rất đơn giản, thuận tiện cho người nông dân
sử dụng như bình chứa (25 kg) dùng để đựng
phân, hạt giống…; một động cơ có thể là động
cơ 2 thì hoặc 4 thì, tùy dòng máy và vòi phun
(lớn hay nhỏ).
Cũng là một nông dân chân chất, ông Lê
Hồng Khanh (Thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ
Tẻh) được xem là một trong những người đầu
tiên của địa phương đầu tư hệ thống tưới tự
động phun sương cho cây dâu tằm.

Theo thống kê, hiện toàn huyện Đạ
Tẻh đang có hơn 1.100 ha dâu tằm;
trong đó, có khoảng 60% diện tích
được người dân đầu tư hệ thống tưới
tự động mang lại năng suất cao.
Riêng tại Thôn 11 (xã Đạ Kho) đang có gần
50 ha đất chuyên canh cây dâu tằm. Trong đó,
gia đình ông Khanh có gần 2 ha. Cách đây 5
năm về trước, cứ đến mùa khô là ông và những
người trồng dâu nuôi tằm tại địa phương lại
tất bật chuẩn bị dây ống, máy móc để bơm
nước chống hạn. Nhưng thấy hiệu quả mang
lại không cao, lại vất vả và tốn nhiều công lao
động nên ông Khanh quyết định đầu tư kéo
điện đến vườn dâu và lắp đặt hệ thống tưới tự
động. “Dâu tằm là cây rất cần nước, đặc biệt là
về mùa khô hầu như ngày nào cũng phải tưới.
Hơn nữa, mùa mưa năng suất kén rất thấp nên
chủ yếu phụ thuộc vào mùa khô. Vì vậy, vào
mùa khô, nếu không chủ động được nguồn
lá dâu thì coi như việc trồng dâu nuôi tằm sẽ
thất bại. Trước đây, với gần 2 ha dâu, nhưng
do nguồn lá kém nên mỗi tháng gia đình tôi
cũng chỉ nuôi được 3 - 4 hộp tằm. Nhưng từ

khi lắp đặt hệ thống tưới tự động, chỉ cần bật
cầu dao là cả vườn dâu rộng lớn thường xuyên
no nước, xanh tốt ngút ngàn. Nhờ nguồn lá
dâu dồi dào nên mỗi tháng tôi nuôi được từ
6 - 7 hộp tằm và mang lại nguồn thu nhập ổn
định từ 30 - 35 triệu đồng/tháng”.
Còn tại huyện Đạ Huoai, “thủ phủ” của
đặc sản trái sầu riêng nức tiếng thơm ngon,
bổ dưỡng. Đây cũng là loại cây trồng đang
mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa
đời sống người dân địa phương nâng cao vượt
bậc trong những năm qua. Tuy nhiên, theo các
ngành chức năng và người trồng sầu riêng tại
địa phương thì do địa hình đồi núi dốc nên rất
khó để đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đây cũng
là nguyên nhân khiến năng suất sầu riêng ở Đạ
Huoai chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có
của địa phương. Song, hơn ai hết mỗi người
dân trồng sầu riêng đều hiểu rằng đây là loại
cây ăn quả lâu năm gắn liền cả đời người nên
ngoài khâu chọn giống thì họ luôn tìm hiểu, học
hỏi, nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật
chăm sóc tiên tiến vào sản xuất. Từ đó, hệ thống
chăm sóc sầu riêng “3 trong 1” (tưới nước, bón
phân và xịt thuốc) tự động đã được áp dụng vào
thực tiễn. Ông Lương Đăng Khoa (ngụ Thôn 4,
xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai) được xem là một
trong những người tiên phong áp dụng thành
công hệ thống “3 trong 1”. Ông Khoa chia sẻ:
“Hệ thống chăm sóc sầu riêng “3 trong 1” sử
dụng hoàn toàn tự động. Hệ thống này có một
bể chứa để pha trộn phân, thuốc bảo vệ thực
vật và 2 đường ống (1 đường ống được lắp
đặt dưới gốc cây để dẫn phân và nước, đường
ống còn lại được lắp đặt bên trên ngọn cây để
xịt thuốc). Chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống vào
khoảng 120 - 150 triệu đồng/ha. Hiện tại, 1,8
ha sầu riêng của gia đình tôi đã được lắp đặt hệ
thống chăm sóc “3 trong 1”. Nhờ có hệ thống
này, đã giúp tôi chủ động việc bón phân, xịt
thuốc và tưới nước kịp thời cho cây; đồng thời,
giảm bớt công lao động để chủ động thời gian
làm bông, dưỡng trái đúng thời vụ nên vườn
sầu riêng của gia đình luôn cho năng suất cao
và ít sâu bệnh. Năm nay, vườn sầu riêng ghép
giống Đô Na của gia đình tôi ước đạt khoảng
50 - 55 tấn (tương đương năng suất khoảng 30
tấn/ha) và mang lại cho gia đình tôi nguồn thu
nhập khoảng 2 tỷ đồng”.
Như vậy, từ 3 hộ dân tiên phong, đến nay,
mô hình chăm sóc sầu riêng “3 trong 1” đã
được nhân rộng thành 7 hộ trồng sầu riêng ở
các xã Phước Lộc và Hà Lâm. Hiện nay, huyện
Đạ Huoai đang triển khai xây dựng phát triển
mô hình sản xuất sầu riêng công nghệ cao theo
tiêu chuẩn VietGAP, nên chắc chắn trong thời
gian tới hệ thống này sẽ được người dân áp
dụng rộng rãi vào thực tiễn. 
(CÒN NỮA)
KHÁNH PHÚC

Thu nhập cao từ mô hình xen canh
Trong dịp theo Đoàn công tác của
Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần
Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đi khảo
sát, thăm một số mô hình sản xuất tại
xã Liên Đầm…, chúng tôi nhận thấy
một trong những mô hình nổi trội nơi
đây đó là trồng xen các loại cây ăn quả
có giá trị với cây cà phê.

T

rước đây, gia đình ông Trần Thanh
Tịnh, ở Thôn 8, chỉ độc canh cây
cà phê, nên thu nhập chỉ đạt khoảng
vài trăm triệu đồng/năm. Để tạo bước đột
phá phát triển kinh tế, ngoài việc chú trọng

chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi,
năng suất kém, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thì phương châm mà
ông Tịnh đưa ra thực hiện đó là trồng xen
các loại cây hồ tiêu, bơ, sầu riêng với cà phê
mới nâng cao được mức thu nhập. Qua đó,
trong số 2,8 ha cà phê của gia đình, đến nay
ông Tịnh đã chuyển đổi bằng giống cao sản
được 1 ha; đồng thời từ năm 2013 đến nay,
đã trồng xen 800 trụ và 370 cây bơ giống
034, bơ Booth và 036.
Ông Trần Thanh Tịnh khẳng định: Việc
trồng xen các loại cây trồng có giá trị kinh
tế chẳng những góp phần nâng cao thu nhập
trên một đơn vị diện tích, mà nó còn có sự
tương tác trong quá trình sinh trưởng và phát
triển của cây, như làm cây che bóng, chắn

gió cho cà phê, giữ độ ẩm cho đất, nhất là
trong mùa khô…
“Trong niên vụ 2017 vừa qua, gia đình tôi
thu được 2 tấn tiêu, 13 tấn cà phê nhân và bơ
cũng đã cho thu hoạch bói, bước đầu đem lại
mức thu nhập khá cao cho gia đình. Nếu so
với độc canh cây cà phê thì việc canh tác đa
cây phát triển ổn định hơn” - ông Tịnh cho hay.
Nếu làm một phép tính về nguồn thu từ các
loại cây trồng, trong năm 2017, tổng thu nhập
của gia đình ông Tịnh đạt khoảng 700 triệu
đồng. Thấy được hiệu quả từ mô hình xen
canh, năm 2018, ông Trần Thanh Tịnh tiếp tục
trồng xen 200 cây sầu riêng. “Sau 5 năm nữa,
khi vườn cây cho thu hoạch ổn định và chỉ
tính bình quân, cây bơ cho thu 50 kg/cây với
giá bán 50.000 đồng/kg; cây hồ tiêu, cà phê

cho thu 3 kg/cây, tính theo giá thị trường hiện
nay thì gia đình tôi sẽ có mức thu nhập trên 1
tỷ đồng/năm” - ông Trần Thanh Tịnh dự tính.
Ngoài thực hiện mô hình xen canh, thời
gian qua ông Tịnh còn ươm giống hồ tiêu và
tiếp tục ươm giống bơ để cung cấp cho bà con
có nhu cầu; đồng thời chia sẻ, trao đổi kinh
nghiệm cho những hộ còn hạn chế về mặt kiến
thức, việc áp dụng khoa học - kỹ thuật trồng
và chăm sóc…
Đây là mô hình xen canh bước đầu đã mang
lại hiệu quả khá cao, tạo sự chuyển biến trong
định hướng phát triển kinh tế bền vững, nên
thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã
cũng đã tìm hiểu, làm theo với mong muốn
phát triển sản xuất hiệu quả, nâng cao mức
LAM PHƯƠNG
thu nhập cho gia đình.
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Nhiều tiến bộ trong hôn nhân của đồng bào Mạ
ở Lâm Đồng
Nếu trong xã hội ngày nay,
nhiều dân tộc thiểu số Việt
Nam còn lưu giữ các hình thức
hôn nhân lạc hậu, lỗi thời, thì
trong quan niệm hôn nhân gia
đình của người Mạ lại có nhiều
tiến bộ rõ nét.

T

rong 3 dân tộc bản địa sinh
sống lâu đời ở Lâm Đồng,
khác với người K’Ho,
Churu có hình thái hôn
nhân gia đình theo chế độ mẫu hệ,
thì người Mạ theo chế độ phụ hệ.
Đàn ông giữ vai trò chủ động tìm
hiểu yêu đương, cưới hỏi, phụ nữ
được gả về nhà chồng. Trong căn
nhà nhỏ ở Tổ dân phố 3, đường
Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Đạ Tẻh,
ngồi bên cạnh người vợ được cưới
về đã 52 mùa rẫy, ông K’Thanh Lú
(72 tuổi) vẫn nhớ như in những ngày
ông bà tìm đến nhau, yêu nhau, đến
giờ đây đã con đàn cháu đống. Ông
K’Thanh Lú mỉm cười kể về việc
xây dựng gia đình hạnh phúc của
mình, trải qua hơn nửa thế kỷ vợ
chồng sống bên nhau tuyệt nhiên
không có sự cãi vã, luôn đồng lòng
chung sức nuôi dưỡng các con.
Cuộc hôn nhân của ông Lú cũng
như đại đa số các cuộc hôn nhân của
những cặp đôi đồng tộc khác được
dựa trên tình yêu và luật tục. Ông

Người Mạ theo chế độ phụ hệ, của cải trong gia đình được truyền cho con trai,
nhưng không có chuyện trọng nam - khinh nữ, con trai, con gái được coi trọng như nhau.
Ảnh: T.A

cho biết, nam nữ thanh niên người
Mạ đến tuổi trưởng thành tự do tìm
hiểu yêu đương, nếu người nam cảm
thấy cái bụng ưng cô gái nào và cô
ấy cũng đồng tình thì bày tỏ nguyện
vọng với cha mẹ của mình. Cha mẹ
chấp thuận sẽ nhờ người mai mối đi
nói với bên nhà gái để tiến tới hôn
nhân. Người mai mối cho đôi trai gái
sẽ đứng ra bàn bạc với cha mẹ hai
bên gia đình. Sau lễ cưới, nếu người
chồng đã nộp đủ lễ vật cho nhà gái
thì chỉ cần ở lại nhà vợ từ 8 ngày đến

1 - 2 năm, rồi hai vợ chồng về ở hẳn
nhà chồng. Từ xa xưa, người Mạ
đã thực hiện hôn nhân một vợ một
chồng dựa trên tình yêu. Hiện tượng
đa thê chỉ xảy ra ở những người thủ
lĩnh, những người có quyền thế giàu
có và phải được sự đồng ý của người
vợ cả. Người đàn ông nào muốn lấy
vợ hai phải nộp rất nhiều của cải bồi
thường cho người vợ cả.
Trong xã hội người Mạ, nam nữ
bình quyền; trong gia đình người
Mạ không có việc trọng nam, khinh

nữ, vợ chồng bình đẳng, con trai,
con gái đều được đối xử, nuôi dưỡng
như nhau, không có sự phân biệt nào
trong mọi phương diện. Việc nuôi
dạy con cái là trách nhiệm chung
của cha và mẹ. Riêng người mẹ còn
giữ vai trò quan trọng, gần gũi hơn
với các con, nhất là trong việc dạy
dỗ, trao truyền lại những tập tục văn
hóa, những phong tục tập quán của
dân tộc; việc cư xử trong dòng họ,
buôn làng, xã hội; những công việc
nội trợ và nghề truyền thống của
gia đình... Mọi việc lớn, nhỏ của
gia đình như tổ chức sản xuất, sinh
hoạt đời sống, tổ chức cưới vợ gả
chồng cho con cái tuy vai trò quyết
định là người đàn ông, nhưng đều
có sự bàn bạc thỏa thuận giữa hai vợ
chồng. Dù hôn nhân gia đình theo
chế độ phụ quyền (con cái theo họ
cha, của cải vật chất truyền cho con

trai), nhưng người phụ nữ Mạ vẫn
luôn được coi trọng. Những công
việc nặng nhọc cần sức người như
phát rừng làm rẫy thường do đàn
ông đảm nhiệm; những công cụ lao
động như rìu, xà gạc... đều do người
đàn ông làm ra. Đàn bà thường làm
những việc nhẹ hơn như trồng, tỉa,
dệt vải, chăm sóc con cái, bếp núc.
Vợ chồng người Mạ gắn bó với
nhau không chỉ vì tình cảm yêu
thương đơn thuần, họ quan niệm
vợ chồng lấy nhau được xem như
chuôi dao và lưỡi dao, như lửa với
tro, như một sự kết giao được thần
linh chứng kiến, nên ít có tình trạng
sinh chuyện chán ghét lẫn nhau dẫn
đến ly hôn xảy ra trong cộng đồng
người Mạ. Tuy nhiên, tập quán của
người Mạ cũng cho phép vợ chồng
ly dị khi hôn nhân không đạt...
XEM TIẾP TRANG 8

Người Mạ (còn có tên gọi là Châu Mạ, Mạ xốp, Mạ tô...) có dân số khoảng
43.000 người, cư trú chủ yếu ở Lâm Đồng (78%), đặc biệt tập trung tại các
huyện, thành phía Nam: Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên; số
còn lại cư trú tại Đắk Nông (14%), Đồng Nai (6%), Bình Phước (2%). Riêng
huyện Đạ Tẻh, người Mạ có khoảng 2.600 người với khoảng 430 hộ gia đình
cư trú tập trung ở 5 buôn làng là buôn Ăngka (Tổ dân phố 3 - thị trấn Đạ
Tẻh), buôn Đạ Nhar (xã Quốc Oai), buôn Con Ó (xã Mỹ Đức), buôn Tố Lan
(xã An Nhơn), buôn Tôn K’Long (xã Đạ Pal). Ông Nông Văn Đăm - Chánh án
Tòa án nhân dân huyện Đạ Tẻh cho biết: “Những năm gần đây, án ly hôn
có chiều hướng tăng do nhiều nguyên nhân, nhưng những trường hợp vợ
chồng là người Mạ trong huyện ly hôn là rất hiếm, rất ít xảy ra”.

Xây dựng tổ ấm bằng bữa cơm sum họp

A

nh Trần Hoài Nguyên
(Phường 2 - Bảo Lộc) tâm
sự: Gia đình tôi 3 thế hệ
cùng chung sống. Ngày còn nhỏ,
tôi thường ở nhà với ông bà, mong
từng giờ từng phút trôi qua cho mau
đến giờ ba mẹ trở về. Tôi nhớ nhất
là bữa cơm, tôi khoe điểm 10, mẹ
tôi, bà tôi, bố tôi thi nhau gắp thức
ăn cho tôi và nói ăn nhiều vào cho
nhanh lớn, trở thành một chàng trai
khỏe mạnh, rắn rỏi. Rồi hỏi chuyện
tôi hôm nay ở nhà có bị trẻ con hàng
xóm bắt nạt không, có đánh nhau
không, chơi với bè bạn như thế
nào... Sau khi ăn xong, anh trai tôi
cất những nồi còn thức ăn và cơm
gọn lại, rồi mang tăm mời ông bà
nội, mỗi người một tay thu dọn chén
bát để chị gái tôi mang rửa, tôi lấy
chổi quét nhà. Mọi việc xong xuôi,
mọi người lại cùng nhau ngồi bên
ấm trà nóng... Bây giờ nhớ lại thời
thơ bé của mình, tôi không để các
con phải mong chờ mỗi buổi chiều
muộn, tôi và vợ dù rất bận, nhưng
bữa cơm chiều luôn là giờ gia đình
sum họp. Chị Lê Thị Hồng (Phường
9 - Đà Lạt) kể: Tôi nhớ nhất những
ngày ở quê, thời đó chưa có điện,
bữa cơm gia đình mỗi chiều mùa
hè thường dọn ra sân, cả nhà quây
quần. Ánh đèn dầu ấm áp hắt ra

Gia đình là tế bào của xã hội, xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc luôn là vấn đề lớn của mọi dân
tộc, ở mọi thời đại. Nhưng vấn đề lớn lao ấy lại được vun đắp bằng những việc tưởng chừng rất đơn
giản, nhỏ bé hàng ngày - đó chính là bữa cơm gia đình sum họp.
không đủ soi rõ các thành viên trong
gia đình. Bữa ăn đạm bạc chỉ có
tương, cà, rau, hiếm khi thêm món
cá kho, đậu khuôn, nhưng rất đầm
ấm, vui vẻ. Sau bữa ăn, tôi thường
bê ống điếu cày đến cho ông nội,
ông nhấp một ngụm nước trà rồi
bắt đầu những câu chuyện cổ tích,
đôi khi là đọc thơ, là những câu ca
dao, bà ngồi bên cạnh bỏm bẻm
nhai trầu, thi thoảng cắt ngang lời
ông xen vào vài câu cho chuyện
thêm hấp dẫn. Cùng với chiếc quạt
nan phe phẩy, tôi mải hóng theo
những câu chuyện ông bà kể và ngủ
lúc nào không hay. Từ tuổi thơ của
mình, nên dù công việc làm ăn rất
bận, nhưng bếp nhà luôn đỏ lửa cả
hai bữa trưa và chiều, tạo cho gia
đình mỗi ngày đều có thời gian sum
vầy bên nhau, để con cái khi trưởng
thành hình thành nếp sống gia đình,
văn hóa gia đình.
Tuy nhiên, bữa cơm sum họp đầm
ấm vẫn diễn ra hàng ngày ở nhiều
gia đình như anh Nguyên, chị Hồng
lại đang trở thành thứ “xa xỉ” của
một bộ phận không nhỏ các gia đình

Cả nhà cùng làm nên “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Ảnh: Q.U

trong nhịp sống hiện đại. Làm ăn,
mưu sinh, mỗi người mỗi việc, ai
cũng tất bật, công việc cuốn người
ta đi, thời gian dành cho nhau của
các thành viên trong gia đình ngày
càng ít dần, khiến nhiều gia đình
sinh hoạt rời rạc. Bữa ăn gia đình
đáng ra là thời khắc phải sum họp
mỗi ngày thì người ăn trước người
ăn sau, người ăn ở nhà, người ở công

sở, người ăn hàng quán, người tiệc
tùng cùng bạn bè bên ngoài, người
ngoại giao ở nhà hàng cùng đối tác
làm ăn... Những giây phút đầm ấm
bên mâm cơm cùng với gia đình
cũng vì thế mà thưa vắng dần đi...
Dù bên ngoài có biết bao nhiêu
đấu tranh, sóng gió, ồn ào, nhưng
chỉ cần nghĩ đến những bữa cơm do
chính tay mẹ nấu là thấy bình yên,

lòng ấm lại, dịu nhẹ. Không chỉ là
bữa ăn đơn thuần chỉ để hưởng thụ
thành quả lao động và nạp năng
lượng để sống, mà bữa cơm gia
đình còn mang giá trị tinh thần rất
lớn lao. Những lời mời cơm, cử chỉ
chăm sóc, gắp thức ăn cho người
cao tuổi, ông bà, đút cho trẻ nhỏ
ăn nhiều mau lớn, sự lễ phép, kính
trên nhường dưới, nhường nhịn lẫn
nhau, chia sẻ ngọt bùi... được biểu
hiện ngay trong bữa cơm gia đình.
Đó sẽ là những bài học trực quan
sống động nhất để khi trưởng thành,
con cái biết ơn đấng sinh thành đã
dưỡng dục mình, có trách nhiệm
phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, đồng
thời chăm sóc nuôi nấng, dạy dỗ con
cái mình. Đó còn là những khoảnh
khắc sum họp trong ngày, là nơi để
mỗi thành viên trong gia đình thể
hiện sự tôn trọng, yêu thương, quan
tâm, chăm sóc lẫn nhau.
Dẫu cuộc sống có hiện đại đến
đâu, nhiều nơi cuốn hút đến đâu thì
lòng người đều thấy nôn nao khi
đường phố lên đèn mà chưa kịp trở
về nhà. Bởi mỗi con người sinh ra
có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có
một chốn duy nhất để trở về - đó là
tổ ấm gia đình. Hãy thắp lửa để bữa
cơm gia đình luôn ấm áp yêu thương.
QUỲNH UYỂN
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Hơn 15.000 thí sinh
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Người cựu tù bình dị

M

ột trong số đó là ông
Trần Minh Thơ, 91
tuổi, tôi gặp ông
trong căn nhà số 28B
Pasteur, thành phố Đà Lạt vào một
buổi chiều nắng đẹp. Căn nhà khang
trang, sạch đẹp, gọn gàng, ngăn nắp
cho thấy có sự chăm chút hàng ngày.
Người vợ của ông năm nay đã 84
tuổi nhưng “mọi việc nhà đều nhờ
bà làm hết đó” - ông nói. Bà cũng là
con gia đình có công với cách mạng.
Người chiến sĩ cựu tù kháng chiến
Trần Minh Thơ (sinh năm 1928),
quê Điện Bàn - Quảng Nam, hiện
là Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ bị địch
bắt tù đày thành phố Đà Lạt, Ủy viên
BCH Hội Chiến sĩ bị địch bắt tù đày
tỉnh Lâm Đồng, phụ trách công tác
tài chính.
Vào tháng 3/1945, trong thời
kỳ chống Pháp, ông Thơ tham
gia truyền bá chữ quốc ngữ. Đến
19/8/1945, ông tham gia cướp chính
quyền tại Quảng Nam. Năm 1947,
ông thuộc lực lượng chủ lực vệ
quốc đoàn tại Đại đội 213, Trung
đoàn 108. Sau đó, ông Trần Minh
Thơ tham gia chiến trường Trung
Nam Bộ, đến khi hòa bình, sau năm
1954, do bị sốt rét rừng, sức khỏe sút
giảm nên ông xin xuất ngũ, về tham
gia công tác địch hậu (công tác hậu
phương trong vùng địch chiếm) tại
địa phương.
Đến năm 1960, địch đánh ác liệt
quá, ông lên đường vào Tuyên Đức
tiếp tục hoạt động cách mạng, tham
gia tổ chức của ông Ba lớn - Huỳnh
Xuân Đài tại Đà Lạt và hoạt động
cho đến khi đất nước hoàn toàn
giải phóng.
Trong quá trình tham gia kháng
chiến, ông đã 4 lần bị địch bắt tù
đày, 1 lần bị quản thúc. Trong quá
trình bị bắt giam và tra tấn đã khiến
một mắt ông bị thương.
Rất nhiều chiến công của ông
đã được Nhà nước ghi nhận và
tặng thưởng bằng những tấm Huân
chương Kháng chiến hạng Nhất,

Sự hy sinh, cống hiến lặng thầm của những người chiến sĩ bị địch bắt tù đày trên các mặt trận được
ví như “nốt nhạc” góp phần viết nên bản hùng ca chiến thắng trong lịch sử. Trong hòa bình, họ lại
đang lặng lẽ góp sức mình cho xã hội. Họ là những người anh hùng trong chiến đấu, là tấm gương
bình dị, tỏa sáng giữa đời thường.

Ông bà Trần Minh Thơ trong căn nhà hạnh phúc của mình tại 28B Pasteur Đà Lạt.
Ảnh: N.T

Huy chương Chiến thắng hạng Ba
được ông treo trang trọng tại phòng
khách. Ngoài ra, còn nhiều huân,
huy chương khác, nhiều bằng khen
của UBND tỉnh, thành phố Đà Lạt
tặng thưởng, gia đình ông nhiều
năm liền đạt gia đình văn hóa, văn
hóa tiêu biểu. Ông là nhân tố điển
hình của thành phố Đà Lạt trong dịp
kỷ niệm 115 năm Đà Lạt hình thành
và phát triển.
Sau giải phóng, ông là cán bộ tổ
chức Sở Xây dựng Lâm Đồng, đến
năm 1988, ông nghỉ hưu và tiếp
tục được nhân dân tín nhiệm bầu
làm Trưởng khu phố 2 - Phường
4 từ năm 1992-2002. Rồi trong tổ
chức Hội Cựu chiến binh, ông được
anh em đồng đội tín nhiệm bầu làm
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Phường 4, hiện nay ông đang giữ
vai trò là Tổ trưởng Tổ hưu trí Tổ

5 - Phường 4, đây là tổ có rất nhiều
cán bộ nghỉ hưu, với vai trò của
mình, ông thường xuyên chăm lo
tốt cho người cao tuổi, cựu chiến
binh. Mọi phong trào, cuộc vận
động do MTTQ phát động như
phong trào vì người nghèo, xây
dựng nông thôn mới - đô thị văn
minh, vận động nhân dân đóng
góp ủng hộ, giúp đỡ bà con bị lũ
lụt, thiên tai, giúp các cháu học
sinh nghèo hiếu học, con em gia
đình chính sách..., ông đều tham
gia tích cực và cùng với các cán
bộ của tổ, phường nhiệt tình đi vận
động bà con.
Trong cuộc sống đời thường, ông
bà nuôi dạy con cái trưởng thành,
nay đều là những hộ kinh doanh
thành đạt. Các con ông đã có 3
khách sạn lớn và nổi tiếng, người
thì làm bánh uy tín, người có việc

làm tốt, thu nhập ổn định, nuôi dạy
con ngoan.
Bà con lối xóm, cán bộ hưu trí,
cán bộ phường, thành phố đều ghi
nhận và tín nhiệm cao vì ông sống
rất gương mẫu. Trên bàn làm việc
của ông có ipad, sách báo, tài liệu
như một công chức; dù tuổi cao
nhưng ông Thơ sử dụng ipad thành
thạo, chụp hình ghi lại kỷ niệm, đọc
báo, xem tin tức thời sự để không
bị lạc hậu.
Ý chí kiên định, tinh thần yêu
nước của người cựu tù cách mạng
năm xưa đến nay vẫn được tôi luyện
bền bỉ. Ông Thơ chia sẻ về sự việc
không may xảy ra tại Bình Thuận
và một số nơi thời gian vừa qua,
ông nói: người dân chúng ta nên
bình tĩnh, không thể để lòng yêu
nước bị lợi dụng, người dân nên
tỉnh táo nhìn nhận cho đúng, yêu
nước phải vì mục đích chung, hãy
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,
Nhà nước, không bao giờ Đảng ta
để cho dân ta thiệt thòi cả. Rất tiếc,
vừa qua một số người bị lợi dụng,
kích động, xúi giục đã có hành động
không hay…
Tuy đã ở vào cái tuổi xưa nay
hiếm nhưng tinh thần sống vui sống khỏe - sống có ích luôn hiện
hữu ở ông Thơ. Ông là tấm gương
sáng trong cuộc sống đời thường và
xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Những tấm gương giản dị giữa
đời thường như người cựu tù Trần
Minh Thơ thật đáng trân trọng, biểu
dương. Ông rất ngại nói về mình,
không thích lên báo, nhưng khi tôi
đặt vấn đề về sự giản dị ấy thì ông
đã nhận lời và chia sẻ câu chuyện
cũng thật bình dị.
NGUYỆT THU

Tặng quà cho đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

hôn nhân và gia đình; an ninh, trật
tự, an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng.
Cùng với việc nghe báo cáo, đồng
bào còn được trình bày ý kiến hiểu
biết của mình về từng nội dung luật,
qua đó các báo cáo viên giải thích
cho đồng bào hiểu rõ hơn, kỹ hơn,

Hôm nay (25/6), cùng với thí
sinh cả nước, thí sinh Lâm Đồng
chính thức bước vào kỳ thi THPT
quốc gia năm 2018 với môn thi
Ngữ văn và Toán, trong đó, Ngữ
văn là môn duy nhất trong 8 môn
thi theo hình thức tự luận. Kỳ thi
năm nay, toàn tỉnh có 15.060 thí
sinh đăng ký dự thi (tăng 652 thí
sinh so với năm 2017). Do vậy,
số điểm thi, cũng tăng hơn so với
năm ngoái, từ 36 điểm thi lên 38
điểm thi rải đều khắp 12 huyện,
thành phố với 642 phòng thi.
Toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng
thi với 2.150 người tham gia
công tác thi, trong đó, Sở GDĐT
chủ trì phối hợp cùng 5 trường
ĐH, CĐ trong và ngoài tỉnh.
Để tổ chức tốt kỳ thi, Sở
GDĐT đã cử cán bộ tham dự hội
nghị tập huấn về công tác thi tại
Đà Nẵng do Bộ GDĐT tổ chức.
Sau đó, Sở đã tổ chức hội nghị S1
về tập huấn thi THPT quốc gia
và tuyển sinh ĐH, CĐ cũng như
hội nghị S2 về tập huấn nghiệp
vụ coi thi; đồng thời, chỉ đạo các
đơn vị tập huấn cho đội ngũ CB,
GV, NV về việc thực hiện nhiệm
vụ coi thi... Các trường ĐH, CĐ
phối hợp cũng tổ chức tập huấn
về nghiệp vụ coi thi cho giảng
viên tham gia coi thi.
Các công tác phối hợp như
an ninh được tăng cường nhằm
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
cho kỳ thi; công tác chăm sóc
sức khỏe cho thí sinh và cán bộ,
giáo viên làm công tác thi được
quan tâm; cùng đó là đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm; cung
cấp điện đầy đủ trong những
ngày tổ chức kỳ thi tại 38 điểm
thi... Đặc biệt, hoạt động Tiếp
sức mùa thi được Đoàn Thanh
niên các cấp triển khai trong
toàn tỉnh nhằm hỗ trợ tốt nhất
cho thí sinh dự thi...
Kỳ thi THPT quốc gia 2018
kết thúc vào ngày 27/6.
TUẤN HƯƠNG

Ngày hội “Giọt hồng
thành phố hoa”
tiếp nhận trên
900 đơn vị máu

ĐẠ TẺH: Phổ biến pháp luật cho đồng bào Mạ
Phòng Tư pháp vừa phối hợp cùng
Công an huyện Đạ Tẻh tổ chức tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho đồng
bào dân tộc Mạ với đại diện các hộ
gia đình, thanh thiếu niên đang đứng
trước ngưỡng cửa hôn nhân, già làng,
trưởng thôn, người có uy tín trong
cộng đồng tại 2 buôn Con Ó (xã Mỹ
Đức) và Đạ Nhar (xã Quốc Oai).
Hơn 200 đại biểu tham dự đã được
các báo cáo viên truyền tải những
kiến thức, thông tin pháp luật về Luật
Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ
và phát triển rừng; Nghị định xử phạt
vi phạm hành chính về quản lý rừng,
phát triển rừng, bảo vệ và quản lý lâm
sản; Nghị định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự,
an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn
xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng
chống bạo lực gia đình. Phổ biến
những quy định của Bộ luật Hình sự
hiện hành về các tội phạm lĩnh vực
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nắm luật chắc hơn. Đợt tuyên truyền
phổ biến còn được sinh động hóa
bằng các hình thức trực quan như:
hình ảnh, số liệu minh họa cụ thể;
thực tế; chiếu phim phóng sự, tài
liệu về tình trạng, hậu quả của việc
tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phá
rừng, hủy hoại môi trường sống...

Từ đó, đồng bào nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật, tránh không
làm những việc pháp luật không cho
phép. Nhân dịp này, UBMTTQVN
huyện Đạ Tẻh đã trao 20 phần quà
cho các gia đình có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn tại 2 buôn.
QUỲNH UYỂN

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.
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
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Trường học không điện thoại

ĐÀ LẠT: 18 điểm ùn tắc

giao thông cục bộ

Ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch
UBND thành phố Đà Lạt cho biết, Đà
Lạt có 18 điểm thường xuyên ùn tắc giao
thông cục bộ như vòng xoay 3 tháng 2,
ngã tư Phan Chu Trinh, vòng xoay cầu
Ông Đạo, đường vào thác Datanla…
Nguyên nhân gây ùn tắc là lưu lượng
phương tiện giao thông chở du khách
tham quan, nhu cầu đi lại của cư dân ngày
càng tăng, thiếu bãi xe cho khách du lịch,
chưa có tuyến đường vành đai giải tỏa
áp lực cho khu vực trung tâm và có cả
ý thức chưa tốt của người tham gia giao
thông. Lực lượng chức năng hiện thường
xuyên phân luồng hướng dẫn giao thông,
áp dụng các giải pháp kỹ thuật kiềm chế
ùn tắc. Đà Lạt đang tích cực đầu tư mở
rộng cơ sở hạ tầng giao thông, áp dụng
công nghệ thông tin trong điều hành giao
thông, kết nối hệ thống giao thông công
cộng, tuyên truyền phổ biến pháp luật về
an toàn giao thông kết hợp với kiểm tra,
xử phạt phương tiện vi phạm để giảm
D.Q
thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

6 tháng đầu năm bắt 107
đối tượng phạm tội về ma túy
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy (PC47) Công an tỉnh Lâm Đồng
cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018,
lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy đã khám phá, bắt giữ 92 vụ, 107
đối tượng phạm tội về ma túy. So với 6
tháng đầu năm 2017 phát hiện giảm 10
vụ và so với 6 tháng cuối năm 2017 phát
hiện tăng 5 vụ.
Trong đó, triệt phá 57 vụ với 69 đối
tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái
phép ma túy tổng hợp; 24 vụ và 26 đối
tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái
phép heroin; 2 vụ và 2 đối tượng mua bán
cần sa;…
Tang vật thu giữ gồm: 719,1143 gam
ma túy tổng hợp; 15,8252 gam cần sa
khô; 22,575 gam sái thuốc phiện; 65 cây
cần sa; 8 xe máy, 1 xe ô tô và 3 cân tiểu
ly; gần 200 triệu đồng cùng nhiều dụng
cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.
Công an tỉnh, các huyện, thành phố trên
địa bàn cũng lập hồ sơ truy tố 77 vụ, 89 bị
can. So với 6 tháng đầu năm 2017 giảm
15 vụ. Tiến hành xử lý hành chính 15 vụ
C.THÀNH
và 18 đối tượng.

Khách truy cập trang web
“đen”, chủ tiệm net bị phạt
7,5 triệu đồng
Để khách tự do truy cập vào trang web
“đen”, chủ tiệm kinh doanh Internet Làng
game ở 60 Phù Đổng Thiên Vương, TP
Đà Lạt bị phạt 7,5 triệu đồng và buộc
phải đóng cửa hoạt động 2 tháng.
UBND thành phố Đà Lạt đã ra quyết
định xử phạt vi phạm hành chính đối
với ông Trần Minh Thành (32 tuổi,
ngụ: 30 Cao Thắng, Phường 7, Đà Lạt)
là chủ cơ sở kinh doanh Internet, trò
chơi điện tử Làng game ở 60 Phù Đổng
Thiên Vương, TP Đà Lạt về hành vi vi
phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn
thông, công nghệ thông tin và tần số vô
tuyến điện.
Theo đó, ông Thành có 2 lỗi vi phạm
hành chính là không tuân thủ thời gian
hoạt động theo quy định và để người sử
dụng truy cập vào trang web có nội dung
đồi trụy.

TIẾN DÂN

Đ

ây là một trong những quy định
giúp rèn luyện các học viên tính
kỷ luật, tinh thần học tập. Nhờ
đó, học viên của trường luôn tìm
được việc làm ngay sau khi hoàn thành khóa
học. Nhiều học viên còn có cơ hội đi lao động
tại Nhật Bản.
Trả lời câu hỏi tại sao hầu hết các học viên
mà trường đào tạo được nhiều doanh nghiệp
“săn đón” nhận vào làm việc, ông Nguyễn
Xuân Quang, Trưởng Phòng Đào tạo Trường
Trung cấp Nghề tư thục Tân Tiến, lý giải: Có
lẽ, ngoài chất lượng đào tạo thì tính kỷ luật của
tất cả các học viên ở đây là nguyên nhân khiến
nhiều doanh nghiệp chọn lựa các em vào làm
việc. Bởi lẽ, trình độ chuyên môn có thể rèn
giũa qua quá trình làm việc nhưng tính kỷ luật
nếu không được đưa vào khuôn khổ ngay từ
đầu thì rất khó. Chính vì vậy, nhà trường rất
chú trọng đến tính kỷ luật của học viên ngay
từ khâu tuyển chọn đầu vào đến quá trình hai
năm rưỡi học tại trường. Các học viên đều
phải trải qua một tuần thử thách ban đầu để
đánh giá tính cách rồi mới xem xét có được
nhận vào trường hay không.
Có lẽ, chính cách chọn lựa ngày từ đầu
mà Trường Trung cấp nghề tư thục Tân Tiến
đã khiến nhiều người có cách nhìn khác về
các học viên hệ trung cấp vừa học vừa làm.
Không có những học viên chây lười, không
có tình trạng vô kỷ luật, tất cả đều được rèn
luyện cả về tính cách và chuyên môn nghề
nghiệp trong môi trường tốt nhất. Mỗi năm,
Trường Trung cấp nghề tư thục Tân Tiến
đào tạo 500 học viên cả sơ cấp lẫn trung cấp
với 7 ngành đào tạo chính và đây là trường
trung cấp duy nhất trên địa bàn TP Bảo Lộc
có ngành điện lạnh.

Theo thống kê của nhà trường, 80%
học viên ra trường đều có việc làm,
20% còn lại học liên thông lên cao
đẳng, đại học.
Chính tính kỷ luật và chất lượng đào tạo
các học viên mà nhiều doanh nghiệp đã rất
hào hứng khi nhận học viên của trường đến
thực tập cũng như làm việc sau này. Đặc biệt,
trong năm 2017, nhà trường đã liên kết và đưa
được 70 học viên sang Nhật Bản để làm việc
và đào tạo chuyên môn cao hơn. Đến nay, đã
có 6 em trở về nước và được nhận vào làm
việc cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam.
Hiện tại, nhà trường đang tiếp tục đào tạo các
học viên nổi trội để đưa sang Nhật làm việc.
Tính đến nay, Trường Trung cấp nghề tư

Mỗi tuần, các học viên của Trường Trung cấp Nghề tư thục Tân Tiến (phường Lộc
Tiến, TP Bảo Lộc) chỉ được phép sử dụng điện thoại 2 tiếng để gọi về cho người thân
vào dịp cuối tuần. Tất cả thời gian còn lại đều không được sử dụng mà tập trung
cho việc học.

Các học viên thực hành cơ khí ứng dụng chuẩn bị để sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: Đ.A

thục Tân Tiến đã có thâm niên 10 năm đào
tạo hệ trung cấp và một thời gian dài đào
tạo hệ sơ cấp. Kinh nghiệm đào tạo của nhà
trường được Trưởng Phòng Đào tạo Nguyễn
Xuân Quang chia sẻ là ngoài đầu tư cơ sở vật
chất, trang thiết bị đảm bảo để học viên vừa
được học lý thuyết vừa được thực hành tại
trường thì ngay từ đầu năm học, nhà trường
đều chủ động liên hệ với các doanh nghiệp
để đảm bảo cho tất cả các học viên đều được
tham gia Học kỳ doanh nghiệp để có điều
kiện tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại
tại đây. Ngoài ra, Trường cũng liên kết với
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo
Lộc, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và gần
đây nhất là Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Bảo Lộc để tạo điều kiện cho các học viên
học liên thông.
Có một điều khá đặc biệt là học viên của
Trường Trung cấp Nghề tư thục Tân Tiến
đa phần đều có hoàn cảnh. 70% trong số
các em là mồ côi hoặc cha mẹ ly dị. Ngoài
học viên tại địa phương thì hầu hết các em
đều đến từ các tỉnh lân cận và ở nội trú tại
trường. Chính vì vậy, việc quan tâm đến đời
sống tình cảm, đời sống tinh thần của các
em được nhà trường rất chú trọng. Trong 2

tiếng mỗi tuần được sử dụng điện thoại, nhà
trường luôn khuyến khích các em gọi về nhà
để thăm hỏi những người thân trong gia đình.
Ngoài giờ lên lớp, các em được tham gia đá
bóng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ngày
đoàn công tác của tỉnh đến thăm trường, các
học viên trong trường đã làm các thành viên
trong đoàn rất ngạc nhiên và xúc động khi
biểu diễn nhiều bài nhạc tặng cho đoàn. Đồng
chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chia sẻ
rằng, ông ấn tượng với mô hình xã hội hóa
giáo dục và đào tạo nghề tại Trường Trung
cấp nghề tư thục Tân Tiến. Đây là mô hình có
hiệu quả khi chiêu sinh học viên đã có bằng
THCS để vừa đào tạo nghề vừa dạy văn hóa.
Tại đây, các học viên được đào tạo và giáo
dục toàn diện, cần được nhiều trường học tập
nhân rộng. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến bày
tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy
những hiệu quả trong đào tạo và thành phố
Bảo Lộc tạo mọi điều kiện để trường thực
hiện tốt công tác đào tạo gắn với nhu cầu xã
hội. Địa phương cũng có trách nhiệm kết nối
với các công ty, doanh nghiệp để nhận học
viên vào làm việc sau khi ra trường.
ĐÔNG ANH

Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
Ngày 22/6, Sở Tài nguyên và Môi trường
Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố về điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (20162020) tỉnh Lâm Đồng theo Nghị quyết số
67/NQ-CP ngày 25/5/2018 của Chính phủ.
Theo đó, các chỉ tiêu đã được Chính phủ
phê duyệt đối với tỉnh Lâm Đồng như sau:
Đất nông nghiệp năm 2010 có tổng diện
tích 900.446 ha, chiếm 92,13% và điều
chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 896.811
ha (91,67%); trong đó, đáng lưu ý là đất
rừng phòng hộ từ 197.492 ha (20,21%) điều
chỉnh thành 172.800 ha (17,66%), đất rừng
đặc dụng từ 87.710 ha (8,97%) điều chỉnh
thành 84.119 ha (8,6%) và đất rừng sản xuất
từ 296.791 ha (30,37%) điều chỉnh thành
339.557 ha (34,71%)… Đối với đất phi
nông nghiệp, từ 53.198 ha (chiếm 5,44%)
vào năm 2010 điều chỉnh thành 74.897 ha

(7,66%) vào năm 2020. Còn lại là đất chưa
sử dụng từ 23.710 ha (2,43%) điều chỉnh
thành 6.536 ha (0,67%).
Chính phủ cũng đã phê duyệt về diện tích
chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang phi
nông nghiệp đối với tỉnh Lâm Đồng kỳ cuối
2016-2020 với tổng số 19.739 ha, trong đó,
năm 2016 là 127 ha và tăng dần theo từng
năm, đến năm 2020 là 7.271 ha. Riêng với
đất rừng (phòng hộ, đặc dụng và sản xuất)
tổng số là 1.148 ha, trong đó đặc biệt lưu ý
là đất rừng đặc dụng chỉ được phép chuyển
11 ha (năm 2017) và 4 ha (năm 2018), các
năm khác không được chuyển mục đích.
Về phân bổ diện tích các loại đất trong kế
hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020, đất
nông nghiệp giảm dần theo từng năm, từ
909.339 ha (năm 2016) xuống 896.811 ha
(năm 2020); đất phi nông nghiệp tăng dần
theo từng năm, từ 55.374 ha (năm 2016) lên

74.987 ha (năm 2020), và đất chưa sử dụng
cũng theo đó giảm dần (13.621 ha, năm 2016
xuống 6.536 ha, năm 2020). Phó Giám đốc
Sở TN&MT Nguyễn Sô cho biết, như vậy,
việc phân bổ có 4 huyện là Cát Tiên, Đạ Tẻh,
Di Linh và Đam Rông không thay đổi, còn 8
huyện, thành phố có điểu chỉnh mới.
Nghị quyết đồng thời ban hành các nội
dung quan trọng về trách nhiệm của UBND
tỉnh Lâm Đồng để thực hiện. Trong đó, chịu
trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử
dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn
chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng…
“UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, kiểm tra
và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ trong việc sử dụng đất tiết
kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định
của pháp luật”, Nghị quyết ghi rõ.
MINH ĐẠO

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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Bảo vệ quản lý rừng:
Vì sao chưa đạt mục tiêu đề ra?
Mục tiêu là giảm cả 3 tiêu chí:
20% số vụ vi phạm Luật Bảo
vệ và Phát triển rừng, 30%
diện tích rừng và lâm sản bị
thiệt hại. Nhưng qua 6 tháng
đầu năm 2018 mới chỉ giảm
31% về diện tích, số vụ giảm
được 19% và đặc biệt lâm sản
thiệt hại chỉ giảm 11% so
cùng kỳ năm 2017.

T

ại Hội nghị trực tuyến
toàn tỉnh về công
tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng
(QLBV&PTR) 6 tháng đầu năm
2018 diễn ra ngày 19/6, người
chủ trì - ông Phạm S, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đề nghị các
địa phương, sở, ngành, đơn vị
liên quan thẳng thắn đánh giá
hạn chế và đồng lòng quyết tâm
khắc phục. Số liệu đại diện Sở
NN&PTNT, Phó Giám đốc Võ
Danh Tuyên cho biết: Trong 6
tháng (từ ngày 11/12/2017 đến
10/6/2018), lực lượng kiểm lâm,
các đơn vị chức năng phát hiện
lập biên bản 439 vụ vi phạm các
quy định về QLBV&PTR, diện
tích thiệt hại do phá rừng 30,17
ha; lâm sản thiệt hại gần 1.572 m3
gỗ các loại. Một trong những vấn
đề được Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm S nhấn mạnh là mục tiêu
tỉnh đặt ra không đạt khi so sánh
cùng kỳ năm 2017. Chỉ diện tích
thiệt hại do phá rừng giảm được
31% (tương đương 13,83 ha),
còn hai chỉ tiêu không đạt mức
độ giảm: 19% về số vụ vi phạm
(bằng 104 vụ) và đặc biệt lâm sản
thiệt hại chỉ 11% (bằng gần 195
m3)/chỉ tiêu giảm 30%.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến
tình hình đáng báo động trên. Về
cụ thể, 13 vụ vi phạm có tính
chất phức tạp nổi cộm làm thiệt
hại gần 9,7 ha và khối lượng lâm
sản thiệt hại lên đến 264,428 m3.
Cụ thể, phá rừng trái pháp luật 9
vụ, diện tích rừng thiệt hại gần
9,6 ha; lâm sản thiệt hại 165,600
m3. Trong đó, địa bàn huyện Đạ
Tẻh 5 vụ, diện tích thiệt hại 5,757
ha; Lâm Hà 2 vụ, diện tích thiệt
hại 1,544 ha, lâm sản thiệt hại
hơn 80 m3; Đức Trọng 2 vụ, diện
tích thiệt hại 2,356 ha, lâm sản
thiệt hại 27,994 m3. Khai thác
lâm sản trái phép 1 vụ tại huyện
Đam Rông, khối lượng lâm sản
thiệt hại 35,187 m3 (gỗ du sam,

Tang vật lâm sản khai thác trái phép bị thu giữ tại địa bàn huyện Đức Trọng
vào tháng 5/2018. Ảnh: M.Đ

nhóm IIA). Cất giữ lâm sản trái
với các quy định của Nhà nước 2
vụ tại huyện Đức Trọng, tang vật
vi phạm 63,641 m3 gỗ. Và 1 vụ
di dân tự do của dân huyện Đam
Rông, dựng trái phép 20 lán trại
tạm tại lâm phần Công ty Cổ phần
Du lịch sinh thái Phương Nam
quản lý (xã Phúc Thọ, huyện Lâm
Hà). Theo ông Võ Danh Tuyên,
các vụ vi phạm đang được các cơ
quan chức năng, chính quyền địa
phương lập hồ sơ xử lý theo quy
định pháp luật.

Ngoài ra, trong 6 tháng
đầu năm 2018, trên địa
bàn tỉnh diễn ra 121 vụ
lấn chiếm đất lâm nghiệp;
đáng quan tâm là lấn
chiếm mới 76 vụ với diện
tích 14,159 ha và 45 vụ
tái lấn chiếm, diện tích
11,468 ha.
Đại diện từ nhiều UBND các
huyện đã nêu đề xuất, kiến nghị
đến UBND tỉnh, các sở, ngành
liên quan. Có thể hiểu, đây cũng

là những nguyên nhân, yếu tố trực
tiếp hoặc gián tiếp tác động đến
việc chỉ tiêu nêu ở trên chưa giảm.
Rõ nhất là trách nhiệm QLBVR
của một số doanh nghiệp thuê
rừng, thuê đất lâm nghiệp đầu tư
dự án. Mặc dù, tính đến nay, trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi
toàn bộ diện tích cho thuê của 151
dự án với tổng diện tích 23.900
ha và 32 dự án thu hồi một phần
diện tích (2.523 ha). Thu hồi do
chủ đầu tư không triển khai thực
hiện dự án hoặc triển khai chậm
tiến độ đã được phê duyệt. Các
“chủ nhân” này không tổ chức,
bố trí lực lượng QLBVR trên
diện tích được thuê dẫn đến rừng
bị phá, bị lấn chiếm trái phép mà
không có biện pháp ngăn chặn…
Ngoài ra, một số doanh nghiệp tự
nguyện trả lại dự án. Từ UBND
huyện Đạ Tẻh, địa phương có
số vụ vi phạm Luật BV&PTR
và diện tích rừng bị thiệt hại cao
nhất, Chủ tịch UBND huyện Bùi
Văn Hùng không giấu bức xúc:
Việc xử lý chủ rừng, đặc biệt
chủ rừng ngoài nhà nước chưa
nghiêm, rất khó khăn cho huyện,
mặc dù đã đề nghị, đề xuất với

HỘI NGƯỜI MÙ TP BẢO LỘC:

Đại hội lần thứ III,
nhiệm kỳ 2018 - 2023

tỉnh nhiều lần. Ông Hùng cho
biết, địa bàn có 22 doanh nghiệp
ngoài nhà nước thuê rừng, đất
lâm nghiệp nhưng nhiều doanh
nghiệp chưa thành lập tổ chuyên
trách QLBVR, không thường
xuyên tuần tra QLBV, không chủ
động ngăn ngừa, xử lý những vi
phạm xảy ra trên lâm phần được
thuê… Chủ tịch UBND huyện Đạ
Tẻh khẳng định, đây là nguyên
nhân chính và một nguyên nhân
nữa là do một số cơ quan chức
năng chưa quyết liệt giải quyết
những vi phạm. Theo ông Hùng,
hai giải pháp lớn là: Tỉnh chỉ đạo
dứt điểm và xử lý nghiêm những
doanh nghiệp vi phạm, không
tuân thủ những nội dung đã cam
kết; chủ rừng cần thực hiện lực
lượng chuyên trách nghiêm theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, các địa phương cũng
đề nghị phải sớm công bố quy
hoạch 3 loại rừng, theo đó phân
ranh mới và cũ để thuận lợi trong
công tác QLBV&PTR; sớm phân
bổ kinh phí trồng cây phân tán để
triển khai thực hiện kịp tiến độ
kế hoạch năm… Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Phạm S ghi nhận
một số kết quả nổi bật về công
tác QLBV&PTR thời gian qua;
đồng thời, thẳng thắn nêu những
hạn chế như: còn xảy ra 13 vụ phá
rừng có tính chất phức tạp; số vụ
chưa xác định được đối tượng vi
phạm còn nhiều (239 vụ, chiếm
52%); trồng rừng chậm theo yêu
cầu; các dự án ngoài ngân sách
thực hiện các quy định nhà nước
chậm; quy hoạch 3 loại rừng quá
chậm... Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chỉ đạo thực hiện tập trung các
nội dung: Tăng cường công tác
tuyên truyền có hiệu quả hơn;
thực hiện nghiêm Chỉ thị 13 của
Bộ Chính trị và Chỉ thị 30 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Mục
tiêu về số vụ vi phạm vắng chủ,
vắng đối tượng trong 6 tháng cuối
năm phải giảm xuống dưới 30%.
Sở NN&PTNT sớm tổ chức thẩm
định công tác phát triển rừng, về
quy hoạch 3 loại rừng (hoàn tất
trước 30/7/2018); Sở KH&ĐT
nghiên cứu, đề xuất tham mưu
UBND tỉnh công tác triển khai
các dự án đầu tư; Sở NN&PTNT
và Sở TN&MT sớm lập bản đồ
đất đai của các đơn vị chủ rừng
để sắp xếp khẩn trương và đúng
quy định; Sở TN&MT tổ chức hội
nghị về vấn đề quy định san gạt đất
trong tháng 7/2018…
MINH ĐẠO

Đà Lạt thực hiện gần 70% kế hoạch đầu tư công
6 tháng đầu năm 2018, thành
phố Đà Lạt ước thực hiện gần 160
tỷ đồng khối lượng công trình đầu
tư công, chiếm gần 70% kế hoạch.
Trong đó, đã triển khai hơn 24
tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ đô thị
loại 1 để sửa chữa nâng cấp 25
công trình giao thông, hệ thống

thoát nước, lắp đặt hệ thống
chiếu sáng công cộng, xây dựng
kè chống sạt lở, thay thế biển báo
giao thông, sơn vạch kẻ đường…
Cụ thể như thảm nhựa gần
1.000 m đường Hà Huy Tập Đống Đa; cải tạo mương thoát
nước đoạn La Sơn Phu Tử - Phan

Đình Phùng; xây dựng đường
giao thông kết nối khu sản xuất
phía sau cụm công nghiệp Phát
Chi, Trạm Hành.
Hoặc với nguồn vốn xây dựng
cơ bản hơn 9 tỷ đồng, thành phố
Đà Lạt đã thi công hơn 82%
khối lượng 5 công trình trong
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6 tháng đầu năm 2018 gồm:
Nâng cấp hồ nước Mê Linh và
đường Thông Thiên Học; sửa
chữa khối nhà làm việc số 10,
đường Ba Tháng Tư; xử lý sạt
lở đường Hoàng Văn Thụ; xây
dựng chợ xã Tà Nung…
MẠC KHẢI

Ban Chấp hành Hội Người mù TP Bảo Lộc
nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

Sáng 22/6, tại TP Bảo Lộc, Hội
Người mù TP Bảo Lộc đã tổ chức Đại
hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Tham dự Đại hội có ông Vũ Xuân
Trường - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh
Lâm Đồng và 100 đại biểu là hội viên
Hội Người mù TP Bảo Lộc.
Theo báo cáo trình bày tại Đại hội,
nhiệm kỳ 2013 - 2018, các hội viên
Hội Người mù TP Bảo Lộc đã nỗ lực,
đoàn kết, phát huy hiệu quả trên các
lĩnh vực hoạt động. Trong 5 năm, Hội
đã mở được một số lớp học chữ nổi,
vi tính, làm chổi, làm tăm tre... cho hội
viên cũng như tổ chức thăm hỏi, tặng
quà cho các hội viên nhân các ngày lễ,
tết. Hàng năm, từ nguồn quỹ 190 triệu
đồng, Hội đã cho khoảng 19 hội viên
vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia
đình. Ngoài ra, Hội còn vận động được
trên 47 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà
tình thương giúp 3 hội viên nghèo và
trao 7 chiếc xe lăn giúp 7 hội viên có
phương tiện đi lại...
Đại hội Hội Người mù TP Bảo Lộc
lần thứ III đã bầu Ban Chấp hành nhiệm
kỳ 2018 - 2023 với 3 thành viên. Tại
phiên họp thứ I, Ban Chấp hành đã bầu
ông Lê Bá Vũ tiếp tục giữ chức Chủ
tịch Hội Người mù TP Bảo Lộc nhiệm
kỳ 2018 - 2023.
TRỊNH CHU

Giá xăng và nhiều mặt hàng
dầu đồng loạt giảm
Theo quyết định của liên bộ Công
Thương - Tài chính phát đi chiều ngày
22/6 trên website của Bộ này, thì bắt
đầu từ 15 giờ chiều ngày 22/6, các mặt
hàng xăng, dầu sẽ đồng loạt giảm sau
khi áp dụng quỹ bình ổn (BOG). Theo
đó, mức giảm đối với xăng E5 RON 92
là 329 đồng/lít, xăng RON95-III giảm
334 đồng/lít.
Ngoài ra, dầu diesel 0.05S giảm 234
đồng/lít, dầu hỏa giảm 386 đồng/lít còn
dầu mazút 3.5S sẽ giữ giá cũ.
Như vậy, giá trần của xăng E5 RON
92 theo mức mới là 19.611 đồng/lít.
Xăng RON 95-III là 21.177 đồng/
lít. Dầu diesel 0,05S là 17.460 đồng/
lít. Dầu hỏa là 16.054 đồng/lít và dầu
mazút 3,5S có mức trần là 14.437
đồng/kg.
Trước đó, tại phiên họp báo Chính
phủ vào hôm 2/6, Thứ trưởng Bộ Công
Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong 5
tháng dù giá tính trung bình so với năm
ngoái tăng khoảng 28-38% nhưng do
điều chỉnh quỹ bình ổn (BOG) nên giá
mặt hàng xăng dầu chỉ tăng 9,3% (chưa
đến 1.000 đồng/lít). Ông Hải cũng cho
biết, Thủ tướng đã giao, từ nay đến cuối
năm phải dùng quỹ bình ổn để bình ổn
giá xăng dầu ở mức thấp nhất nhằm
kiểm soát CPI dưới 4%.
NGUYÊN THI
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THỂ THAO

WORLD CUP 2018:

Argentina và "màn Tango" tệ nhất nhiều năm qua

T

hua Croatia với tỷ số 0-3 là một
sự sụp đổ nặng nề với đội tuyển
Argentina.
Đêm Nizhny Novgorod chứng kiến một
trong những trận đấu tệ hại nhất trong hơn
10 năm qua của Argentina, khi Messi và
các đồng đội tầm thường của anh có nguy
cơ xách vali về nhà từ vòng bảng.
Khi trái bóng World Cup chưa lăn, có lẽ
Messi không thể hình dung nổi được điều
này: anh và Argentina đã khởi đầu một cách
vô cùng thất vọng và trận hòa (may sao chỉ
là hòa) với Iceland đã khiến búa rìu dư luận
đổ lên đầu anh - người bất lực trước khung
thành đội bóng Bắc Âu, dù đã sút đến 11 lần;
người đã không thắng nổi trên chấm phạt
đền trước thủ thành Iceland (người vốn một
nhà quay phim tài liệu).
Nhưng hóa ra, trận đấu ấy chưa phải là
điều tệ nhất, bởi thảm họa đã đến ngay sau
đó, cuốn phăng đi mọi cơ hội chiến thắng để
nuôi hy vọng đi tiếp và phủ một màu chết
chóc lên đội bóng áo sọc trắng-xanh.
Croatia không cần phải chơi hết sức để từ
chỗ kìm hãm đội bóng ấy. Họ chỉ chia cắt
mọi tuyến của nó, liên tục gia tăng áp lực
lên hàng thủ ba người rất ít được hỗ trợ, để
rồi cuối cùng sức ép khiến Argentina bị nung
chảy bằng sai lầm của Caballero, tạo tiền đề
cho một thất bại không thể nào cưỡng được.
Không nghi ngờ gì nữa, đấy là một
Argentina tệ nhất trong nhiều năm qua
chúng ta đã từng thấy. Hiệp 1, họ không
sút trúng khung thành Croatia một lần nào.
Messi chạm bóng đúng 20 lần, là người
chạm bóng ít thứ hai trên sân, sau Aguero,
chỉ với... 7 lần và thống kê cho thấy gần
nửa hiệp 2 anh như vật thể lạ trên sân,
không nhận được bóng của ai, cũng chẳng
hỗ trợ ai.
Đội bóng này đã chơi một thứ bóng đá
kiểu gì vậy, khi tuyến giữa của nó gần như
không tồn tại và Mascherano, người đã phải
dạt sang tận Trung Quốc để chơi bóng, đã
hoạt động như một tên đồ tể hơn là người
nắm vai trò án ngữ trung tuyến?
Sự gẫy đổ ở tuyến giữa khiến cho đội
bóng bị đứt, và Messi, với tầm hoạt động
còn thu hẹp hơn cả trận đấu với Iceland,
thậm chí còn không sút được một lần nào về
phía Subasic, cũng trở thành một vật thể lạ
khác trong lòng một đội tuyển mà đa phần
là những cầu thủ có chất lượng trung bình.
Khi người ta chờ đợi anh tỏa sáng để xóa
đi những ấn tượng tiêu cực đã gây ra từ trận
hòa Iceland, anh còn nhợt nhạt và buồn tẻ
hơn nữa, giống như một chiếc xe đã hết
xăng, như một thực thể không còn sức sống.
Điều gì đã xảy ra với anh vậy?
Sau trận đầu ra quân thất vọng, tất cả mọi
người ở bên anh, động viên anh. Antonella
Roccuzzo, vợ anh, đăng lên trang Instagram
cá nhân ảnh Ciro, con trai của họ. Thông
điệp rất rõ ràng: “Lionel, con anh sẽ xem
anh đá đấy. Hãy đá vì nó”.
Mẹ anh cũng lên tiếng bảo vệ anh trước
sự chỉ trích của dư luận.
Trước trận đấu với Croatia, trong phòng
họp báo, với gương mặt thể hiện sự lo lắng
nhiều hơn là thanh thản, Sampaoli đã bảo
vệ anh bằng mọi cách: “Leo là biểu tượng
của chúng tôi, cũng như Maradona. Thật kỳ

Tiền đạo Lionel Messi tranh bóng với các cầu thủ Croatia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

quặc khi nghĩ rằng, thất bại của đội tuyển
là lỗi của cậu ấy”.
Nhưng theo báo chí Argentina, Sampaoli
không thể bào chữa được rằng sở dĩ
Mascherano, người đã sa sút không phanh
và giờ đang thi đấu ở tận Trung Quốc, vẫn có
mặt trong đội tuyển là vì tình bạn với Messi.
Ông cũng khó có thể biện hộ được việc
vẫn luôn phải dùng Aguero - bất kể phong
độ của anh ra sao, vì tiền đạo này là người
cùng phòng với Messi.
Cả hai con người ấy đều đã chơi rất tệ
trong thảm bại trước Croatia. Sampaoli,
người đã từng thừa nhận xây dựng đội hình
hiện tại là để làm hài lòng Messi, giờ đây
phải trả giá cho sự nhu nhược của mình.
Cú hat-trick của Messi vào lưới Ecuador
để đưa Argentina lách qua khe cửa hẹp có
mặt ở World Cup lần này hoá ra chỉ tạo nên
những ảo mộng.
Ảo mộng rằng, Messi có thể một lần nữa
tỏa sáng ở World Cup, trong khi trên thực tế,
người ta chỉ thấy anh mệt mỏi và căng thẳng.
Ảo mộng rằng, Sampaoli là người có thể
xây dựng được một đội hình đủ mạnh để đưa
Argentina đi xa. Ảo mộng rằng, Argentina
vẫn là một ứng viên cho chức vô địch, dù cơ
hội có vẻ ít hơn nhiều những Đức hay Brazil.
Ảo mộng giờ đã tan tành, khi Argentina
không kiểm soát được mình trong cả hai trận
đã đấu. Và Messi, người đã cùng Argentina
vào 3 trận chung kết liên tiếp các năm 2014,
2015, 2016 và đều thất bại, có lẽ đang hiểu
rằng, World Cup này đánh dấu hành trình
rơi tự do của đội tuyển xanh-trắng, cũng như
có thể là một kết cục rất buồn, chấm dứt sự
nghiệp của anh trong màu áo này.
Sau thất bại 2016, anh đã từ giã đội tuyển,
khi có lẽ cảm thấy mình không thể nào vươn
tới bất cứ vinh quang nào nữa, nhưng sau
đó, anh đổi ý và trở lại. Hóa ra, sự trở lại có
thể là một sai lầm chết người.
Mario Kempes, Vua phá lưới và là nhà
vô địch World Cup 1978 trên quê hương
Argentina nói trên nhật báo Italy Gazzetta
dello Sport rằng ông không hề thích

Argentina hiện tại, một đội bóng không hề
có lối chơi rõ rệt.
Ông nói, đội bóng này chỉ có phương
án A, không có phương án B hay C. Mà
phương án A là gì? Chuyền bóng cho Messi,
nhắm mắt và hy vọng. “Nhưng nếu cậu ấy
cảm cúm, thì cần những phương án khác,
nếu không thì thắng bằng niềm tin sao?”,
ông đặt câu hỏi.
Nhưng bình luận này của Kempes mới thật
sâu cay: “Tôi chỉ nhìn thấy trong đội hình
Argentina “những người bạn của Messi”
chứ không phải “các đồng đội của Messi.”
Sự khác biệt ấy rất lớn, vô cùng lớn.
Những người bạn thân thiết có thể tạo ra một
nhóm chơi thân và nướng barbecue đúng
kiểu người Nam Mỹ với nhau ở vườn nhà.
Nhưng các đồng đội thì tạo ra một tập thể
nghiêm túc. Tập thể ấy đã từng tồn tại 4 năm

trước ở World Cup 2014 và Messi chính là
thủ lĩnh để đưa họ vào đến chung kết, trước
khi bỏ lỡ mọi cơ hội ngon ăn để chiến thắng,
và rồi tuột Cúp Vàng vào tay người Đức.
Bây giờ, cơ hội đi tiếp của Argentina chưa
phải là đã hết. Họ vẫn có thể tự quyết định
số phận mình ở trận cuối cùng với Nigeria
và hy vọng một chiến thắng sẽ đưa họ tiến
vào vòng 1/8.
Nhưng cánh cửa thực ra không mở lớn.
Nếu Iceland đánh bại Nigeria trong trận
hôm nay, họ sẽ bị đẩy vào một tình thế vô
cùng ngặt nghèo.
Bởi dù có thắng Nigeria ở lượt trận cuối
cùng, một kết quả theo kiểu nhẹ tay dàn
xếp giữa Croatia và Iceland có thể sẽ đóng
những cái đinh cuối cùng lên chiếc quan tài
mang tên họ trong “bảng Tử thần”.
Nhưng dù sao, Argentina vẫn hy vọng.
Hy vọng là điều cuối cùng có thể chết đi.
Vấn đề là liệu họ có thức tỉnh sau cú sốc
0-3 trước Croatia và liệu chính Messi, với
áp lực nặng nề lên vai anh, có thể tự mình
đứng dậy, tìm lại được cảm hứng, và lại như
ở trận gặp Ecuador cách đây hơn nửa năm,
ghi bàn và rồi cùng Argentina lách qua khe
cửa hẹp để vào vòng 1/8.
Những ngày này năm 1978, Argentina
như trên thiên đường, khi Mario Kempes ghi
hai bàn giúp Argentina đánh bại Hà Lan 3-1
trong trận chung kết để lần đầu tiên trong
lịch sử đăng quang vô địch World Cup.
40 năm sau, những ngày này như có đám
tang. Nhìn những cổ động viên Argentina
ngồi lặng đi, có người khóc trên khán đài
mà cũng thấy quặn lòng. Họ có rất nhiều
điều để có thể làm tốt hơn thế.
Họ có khao khát chứng tỏ mình để xua đi
nỗi ám ảnh thất bại 4 năm trước. Họ có một
siêu sao thuộc loại hay nhất trong thế hệ anh,
nếu không nói là mọi thời đại.
Nhưng trên đất Nga, trong một vũ điệu
Tango lạc nhịp và tầm thường, họ vấp chân
nọ vào chân kia, ngã nhào ra đất và không
đứng dậy được nữa....
TTXVN

Nhiều tiến bộ...
... vì các lý do như: vì lười làm ăn, vì vợ
hoặc chồng ngoại tình, bỏ bê trách nhiệm
gia đình, một trong hai người không
sinh được con, có những bất hòa trong
tâm sinh lý dẫn đến mắng chửi nhau...
Người gây ra việc ly hôn bị xử phạt rất
nghiêm, người khởi xướng ly hôn còn
phải bồi thường bằng vật chất cho người
kia, nhất là trong trường hợp đã sinh con
đẻ cái. Con cái có thể lựa chọn được ở
với bố hoặc mẹ. Ở người Mạ, vợ chồng
ly dị nhau là một vấn đề rất hệ trọng đối
với đôi vợ chồng và cả hai bên cha mẹ
thông gia. Muốn ly hôn phải được chủ
làng chấp thuận mới tiến hành hợp thức
theo phong tục. Sau khi ly hôn, cả vợ và
chồng đều được tự do kết hôn với người
khác, xây dựng gia đình mới.
Ngoại tình bị coi như một trọng tội
đáng xấu hổ và bị luật tục chừng phạt.
Kẻ gian dâm vừa phải bị phạt vạ bằng
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trâu, bò, chum chóe, heo, gà để tạ tội;
vừa phải bồi thường cho người bị phụ
tình một số tài sản theo xét xử của luật
tục. Chế độ hôn nhân của người Mạ từ
xưa đến nay cũng cấm ngặt việc lấy
nhau trong dòng họ gần như con chú,
con bác ruột và con dì. Nếu vi phạm sẽ
bị trừng phạt nghiêm. Trước kia, người
Mạ thường kết hôn trong những buôn
làng gần, ngày nay quan hệ hôn nhân
của người Mạ đã cho phép con trai, con
gái trong làng được lấy vợ, lấy chồng xa,
lấy cả người khác dân tộc.
Trải qua quá trình tiếp biến văn hóa,
phát triển của dân tộc, cuộc sống của
người Mạ hôm nay có nhiều đổi thay,
mặc dù vậy người Mạ vẫn duy trì được
bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc
mình, truyền thống hôn nhân gia đình
tốt đẹp, tiến bộ, bền vững vẫn được lưu
giữ và phát huy. 
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