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Chung khảo Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018 Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh
Thí sinh Nguyễn Thị Minh Hiếu đoạt giải nhất
Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Lâm Đồng
đã tổ chức vòng Chung khảo Hội thi Bí thư
Chi bộ giỏi năm 2018. Thí sinh Nguyễn Thị
Minh Hiếu - Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm
Điều dưỡng Người có công - Đảng bộ Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng đoạt
giải nhất hội thi.
Vòng chung khảo có sự góp mặt của 15 thí
sinh xuất sắc nhất từ 3 cụm thi.
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt
chính trị, học tập nghiệp vụ của đội ngũ cán

bộ, đảng viên, cấp ủy viên, đặc biệt là các đồng
chí bí thư, phó bí thư được học tập, bồi dưỡng,
bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống
cũng như các vấn đề thực tiễn hoạt động của
các TCCS đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây
dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh,
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ
chính trị trong giai đoạn mới.
Tại vòng chung khảo, các thí sinh vẫn tiếp
tục 3 phần thi gồm: tự giới thiệu và thuyết

trình chủ đề tự chọn, trắc nghiệm các gói 10
câu hỏi và xử lý tình huống. Tuy nhiên, Ban
Giám khảo lưu ý phần xử lý tình huống thí
sinh cần trả lời cụ thể, tránh tình trạng chung
chung. Các phần thi có nhiều sáng tạo sẽ được
đánh giá cao hơn.
Ngoài giải nhất cuộc thi được trao cho thí
sinh Nguyễn Thị Minh Hiếu, Ban Tổ chức
cũng đã trao 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải
khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc khác.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Đối với đồng chí mình phải thân ái với nhau,
nhưng không che đậy những điều dở. Học cái
hay sửa chữa cái dở. Không nên tranh giành
ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố
kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu
danh, hiếu vị...

(BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ TỈNH THANH HOÁ,
20/2/1947, T. 5, TR. 54)

N. NGÀ

Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi
THPT quốc gia 2018
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Chuyện người nữ
pháo binh năm xưa

Ở tuổi 66, Ka Thân còn khỏe mạnh
và rất yêu đời. Chị đang sống và lao
động sản xuất tại Thôn 8, xã Mỹ
Đức, huyện Đạ Tẻh. Khi phục viên,
chị mang trên mình vết sẹo của
chiến tranh, xếp hạng thương binh
3/4. Ka Thân được Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Kháng chiến
hạng Ba.
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Kỳ 2: Đẩy mạnh cơ giới hóa
Xác định cơ giới hóa là một trong
những yếu tố then chốt thúc đẩy
ngành nông nghiệp phát triển theo hướng
hàng hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi
phí sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho người dân 3 huyện phía Nam.
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Liêng S’rônh tập trung
phòng chống thiên tai
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Cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng

V

ới sự phát triển như vũ bão của khoa
học công nghệ, không gian mạng
trở thành một bộ phận cấu thành
không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng
trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển
kinh tế tri thức. Sự phát triển bùng nổ của công
nghệ mang tính đột phá như trí tuệ nhân tạo,
internet của vạn vật, máy tính lượng tử, điện
toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống
dữ liệu nhanh... đã làm không gian mạng thay
đổi sâu sắc cả về chất và lượng, được dự báo sẽ
mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội
loài người nhưng cũng làm xuất hiện những
nguy cơ tiềm ẩn vô cùng lớn. Nhiều quốc gia
đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với
an ninh mạng, coi đây là thách thức mới, mối
đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm
cao nên đã cụ thể hóa thành các văn bản chính
sách, văn bản pháp luật như luật hoặc văn bản
dưới luật tại hơn 80 quốc gia, tổ chức, liên
minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan,
Pháp, Canada, Hàn Quốc, NATO... nhằm tạo
ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các
nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không
gian mạng; thành lập các lực lượng chuyên
trách về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến
tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và

tội phạm mạng. Chỉ trong vòng 6 năm trở lại
đây, đã có 23 quốc gia trên thế giới ban hành
trên 40 văn bản luật về an ninh mạng.
Ở nước ta, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ
công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời
sống đã góp phần to lớn đẩy nhanh quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất
lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo
và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an
ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn những
tồn tại, hạn chế về an ninh mạng cần khắc
phục như: (1) Tiềm lực quốc gia về an ninh
mạng của nước ta chưa đủ mạnh, chưa huy
động, khai thác được sức mạnh tổng hợp để
đối phó với các mối đe dọa trên không gian
mạng. (2) Không gian mạng và một số loại
hình dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin
đang bị các thế lực thù địch, phản động sử
dụng để thực hiện âm mưu tiến hành “cách
mạng màu”, “cách mạng đường phố”, “diễn
biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ chính trị
ở nước ta. Tình trạng đăng tải thông tin sai
sự thật, làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân
tràn lan trên không gian mạng nhưng chưa có
biện pháp quản lý hữu hiệu, dẫn tới nhiều hậu
quả đáng tiếc về nhân mạng, tinh thần, thậm

LẠC DƯƠNG: 28 đảng viên
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bị thi hành kỷ luật

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Huyện
ủy Lạc Dương: Từ đầu nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác thi hành
kỷ luật được thực hiện đảm bảo đúng phương
hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục
theo quy định của Đảng, góp phần giáo dục,
răn đe và phòng ngừa sai phạm; đồng thời
khắc phục được các sai phạm trong quản lý,
lãnh đạo, giữ vững kỷ cương của Đảng.
Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, có 28
đảng viên bị thi hành kỷ luật. Cụ thể, có 19
đảng viên bị khiển trách, 7 đảng viên chịu
hình thức cảnh cáo, đặc biệt có 1 đảng viên bị
cách chức, 1 đảng viên bị khai trừ.
Cũng qua kiểm tra, Huyện ủy Lạc Dương
đã tiến hành xử lý nghiêm đối với đảng viên vi
phạm, thu hồi số tiền thất thoát và bồi thường
thiệt hại vài trăm triệu đồng do thiếu trách
nhiệm trong quản lý, điều hành yếu kém, lạm
dụng chức trách hoặc thiếu trách nhiệm gây
ra. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã truy thu số
tiền Đảng phí, xuất toán hàng chục triệu đồng
do chi không đúng quy định nộp về ngân sách
của Huyện ủy. 
N. NGÀ

CÔNG AN TP BẢO LỘC: Thăng cấp

bậc hàm cho 74 đồng chí

Công an TP Bảo Lộc vừa tổ chức Lễ
thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương Công an
Nhân dân năm 2018 cho 74 đồng chí thuộc
Công an TP Bảo Lộc. Trong số 74 đồng chí
được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương
lần này, có 7 đồng chí từ thiếu tá lên trung
tá, 5 đồng chí từ đại úy lên thiếu tá và 14
đồng chí từ thượng úy lên đại úy.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc
chúc mừng các đồng chí được thăng cấp
bậc hàm, nâng bậc lương trong năm 2018;
đồng thời cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự
hào của bản thân và cũng là sự ghi nhận của
Công an TP Bảo Lộc đối với những đóng
góp, nỗ lực vươn lên của mỗi đồng chí trong
quá trình công tác suốt niên hạn vừa qua.
Cấp hàm càng cao thì trách nhiệm càng lớn.
Do vậy, các đồng chí được thăng cấp bậc
hàm lần này cần tiếp tục rèn luyện phẩm
chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác,
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao.
TRỊNH CHU

chí ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh
quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (3) Ngày càng
xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy
mô lớn, cường độ cao, gia tăng về tính chất
nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm đe dọa trực
tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã
hội. Khủng bố mạng nổi lên như một thách
thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc
gia. Hoạt động phạm tội trên không gian mạng
ngày càng gia tăng về số vụ, thủ đoạn tinh
vi gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, ảnh
hưởng đến tư tưởng, văn hóa, xã hội. (4) Hệ
thống thông tin quan trọng về an ninh quốc
gia chưa được xác định và bảo vệ bằng các
biện pháp tương xứng. Do chưa xác định nội
hàm sự cố an ninh mạng nên khi xảy ra các
sự cố nguy hại, ảnh hưởng tới chủ quyền, lợi
ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội,
việc triển khai hoạt động ứng phó, xử lý, khắc
phục hậu quả của cơ quan chức năng có liên
quan rất lúng túng, chưa có quy trình thống
nhất, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an ninh
mạng chưa thể chủ động triển khai các biện
pháp, phương án phù hợp. (5) Tình hình lộ,
lọt bí mật nhà nước qua không gian mạng rất
đáng lo ngại, nhiều văn bản thuộc bí mật nhà
nước bị đăng tải trên không gian mạng. Một

trong những nguyên nhân quan trọng dẫn
tới tình trạng trên là do nhận thức của các cơ
quan, doanh nghiệp và cá nhân về bảo vệ bí
mật nhà nước trên không gian mạng còn hạn
chế, ý thức trách nhiệm của nhiều cán bộ, nhân
viên trong bảo mật thông tin trên không gian
mạng còn chưa cao, chế tài xử phạt chưa đủ
răn đe. (6) Sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ
thông tin có nguồn gốc từ nước ngoài. Không
gian mạng đang ứng dụng sâu rộng vào mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội, tuy nhiên, sự phụ
thuộc vào trang thiết bị công nghệ thông tin
xuất xứ từ nước ngoài là mối đe dọa tiềm tàng
đối với an ninh mạng nếu xảy ra xung đột. Để
tránh bị tin tặc tấn công, thu thập thông tin,
hoạt động tình báo, một số sản phẩm, dịch vụ
mạng cần đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn
nhất định, nhất là khi các sản phẩm, dịch vụ
này được sử dụng trong hệ thống thông tin
quan trọng và an ninh quốc gia, địa điểm cơ
yếu, bảo mật, chứa đựng bí mật nhà nước. (7)
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an
ninh mạng chưa được xây dựng, các văn bản
hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu phòng
ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng
không gian mạng vi phạm pháp luật.
(CÒN NỮA)

Chuyện người nữ pháo binh năm xưa
Ở tuổi 66, Ka Thân còn khỏe mạnh và rất yêu đời. Chị đang sống và lao động sản
xuất tại Thôn 8, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh. Khi phục viên, chị mang trên mình vết
sẹo của chiến tranh, xếp hạng thương binh 3/4. Ka Thân được Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

H

ướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày
truyền thống LLVT tỉnh Lâm Đồng
(23/8/1945 - 23/8/2018), Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh vừa tổ chức cho các chị nguyên
là cán bộ, chiến sỹ từng chiến đấu và phục vụ
chiến đấu trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước
đi tham quan một số tỉnh phía Bắc và Thủ đô
Hà Nội. Trong số đó có chị Ka Thân - người
chiến sỹ Trung đội nữ pháo binh 8/3 năm xưa.
Ka Thân sinh năm 1952 tại buôn B’Đạ thuộc
xã Lộc Trung, nay là thị trấn Đạ Tẻh, huyện
Đạ Tẻh. Khi vừa tới độ trăng tròn, 16 tuổi, chị
đã vinh dự được tham gia Trung đội nữ pháo
binh. Ka Thân tự hào khoe về đơn vị mình:
Ngày 22 tháng 12 năm 1968, tại Suối Cheo,
xã Lộc Bắc, đội nữ pháo binh được thành lập
(lấy phiên hiệu 8/3). Quân số ban đầu gồm 42
cán bộ, chiến sỹ; trong đó, có 20 đồng chí là
người K’Ho, Châu Mạ, hầu hết ở Lộc Bắc, Lộc
Bảo và Đinh Trang Thượng. Đơn vị biên chế
thành 2 khẩu đội do Đồng chí Phan Thị Thanh
Hùng là đội trưởng; đồng chí Lê Thị Pha là
chính trị viên; Ka Thân được cử làm tiểu đội
trưởng. Đơn vị được trang bị 2 khẩu cối 82
mm, 1 khẩu M79, 20 khẩu súng AK & Cacbin.
Khi nói về những người đồng đội cùng chiến
đấu, mắt Ka Thân ngân ngấn nước: “Tôi còn ít
tuổi, không biết chữ, lại là người dân tộc nên
được đơn vị thương lắm. Các chị hướng dẫn
từ cách mắc võng, gập quần áo, vệ sinh cá
nhân đến cách giữ bí mật khi hành quân đánh
địch... Nhiệm vụ của đơn vị hết sức nặng nề,
trong khi khó khăn thì chồng chất, nhưng tôi
thường được ưu ái từ miếng ăn, bộ quân phục
mới, đến việc mang vác… Nhưng toàn đơn vị
đoàn kết, thương yêu nhau như con một nhà
và quyết tâm đánh địch rất cao”.
Vào các năm 1969, 1970, địch thường xuyên
tổ chức lực lượng bộ binh, biệt kích, thám báo,
pháo binh, không quân, xe tăng, càn quét, đánh
phá sâu vào các vùng căn cứ, vùng giải phóng,
đường hành lang chiến lược của ta. Tại Lâm
Đồng, chúng tăng cường ném bom, rải chất

Nụ cười của nữ chiến sỹ pháo binh năm xưa
sau giờ lên rẫy. Ảnh: NTT

độc hóa học, bắn pháo, xua quân đi càn quét,
lùng sục, phá hoại hoa màu, tài sản của nhân
dân các vùng căn cứ. Ka Thân được tham gia
một số trận đánh đáng nhớ, những hình ảnh
một thời không thể quên, nay như ùa về trong
tâm trí chị: Đêm 15 tháng 5 năm 1969, khẩu
đội 1, do đồng chí Lưu Thị Thanh An chỉ huy,
bắn 50 quả đạn vào tiểu khu tòa hành chính,
diệt và làm bị thương 25 tên địch, bắn cháy 1
máy bay trực thăng. Hai hôm sau, vào đêm
17/5/1969, khẩu đội 2 do đồng chí Lê Thị
Phước - Trung đội phó chỉ huy, bắn 50 quả đạn
vào khu hậu cần Lữ đoàn 173 tại Đạ Nghịch
(xã Lộc Châu ngày nay) làm cháy rụi 20 xe
quân sự các loại và một kho xăng. Ka Thân
được kết nạp vào Đảng năm 1969.
Trong một lần tham gia trận đánh ở Đạ Nga
(Bảo Lộc), khi hành quân tiếp cận trận địa, Ka
Thân vướng phải mìn của địch cài trên đường.
Chị bị những mảnh mìn xuyên từ sau lưng, phá
thủng ruột, rồi xuyên qua thành bụng. Chị được
đồng đội chuyển đi cấp cứu tại Bệnh xá K5,
giáp buôn K’Brằng cạnh sông Đồng Nai. Các

bác sỹ và thương binh tại trạm đều khâm phục
tinh thần dũng cảm của chị. Khi phẫu thuật,
thuốc gây mê hầu như không có tác dụng.
Mặc đau đớn, Ka Thân cắn môi đến bật máu.
Không hề kêu la, chị vẫn động viên các bác
sỹ tiếp tục mổ cho đến khi ca mổ thành công
sau ba giờ đồng hồ.
Sau lần bị thương ấy, Ka Thân lại trở về đơn
vị tiếp tục cùng đồng đội tham gia đánh địch
trên nhiều trận địa, kịp thời tổ chức đánh chặn,
không cho địch ra lấn đất, cắm cờ, đổ dân ở
Quảng Lâm, Bình Long sau khi Hiệp định
Paris được kí kết.
Trong 6 năm chiến đấu, xây dựng và công tác,
Ka Thân cùng đơn vị liên tục hành quân trên
khắp mặt trận, dù khó khăn gian khổ, nhưng đơn
vị vẫn luôn chấp hành nghiêm kỉ luật và hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trung
đội nữ pháo binh đã đánh địch trên 50 trận bằng
pháo binh và bộ binh. Diệt và làm bị thương
gần 300 tên địch, trong đó có hơn 40 lính Mỹ.
Bắn cháy 4 máy bay (1 máy bay trinh sát L19,
3 máy bay trực thăng HU1A ), phá hủy 3 khẩu
pháo 105 mm, bắn cháy và phá hủy 50 xe quân
sự các loại, thu 30 khẩu súng, phá hủy một kho
xăng và nhiều phương tiện chiến tranh của địch.
Rất đáng tiếc là trung đội có 5 đồng chí
đã anh dũng hy sinh, 10 đồng chí bị thương.
Nhiều chiến sỹ của đơn vị đã trở thành những
tấm gương về chịu đựng khó khăn, tinh thần
chiến đấu dũng cảm. Đặc biệt là chính trị viên
Lê Thị Pha, chị được tặng Huân chương Chiến
công giải phóng hạng Ba, danh hiệu Dũng sỹ
quyết thắng cấp 2-3. Năm 1972, trên đường đi
công tác, chị và một số đồng đội bị vướng mìn
và hy sinh tại Đại Lào. Năm 1978 chị Lê Thị
Pha được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Bốn mươi ba năm đã trôi qua, kể từ ngày
giải phóng 30/4/1975, từ một thiếu nữ cống
hiến tuổi xuân phơi phới cho cách mạng, nay
đã thành bà nội bà ngoại, Ka Thân vẫn gương
mẫu, phát huy truyền thống Quân đội nhân
dân Việt Nam, vận động bà con dân tộc mình,
luôn tin theo Đảng, đi theo Đảng. Cuộc đời và
chiến công của người nữ chiến sỹ pháo binh
năm xưa mãi mãi là tấm gương cho con cháu
noi theo, trọn đời xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
NGUYỄN THƯỢNG THIÊM

KINH TẾ
Cơ giới hóa góp phần nâng cao giá trị
sản phẩm nông nghiệp
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mạnh cơ giới hóa

Những thành tựu
Điển hình cho việc đưa cơ giới hóa vào đồng
ruộng tại 3 huyện phía Nam chính là sản xuất
lúa. Hiện nay, Cát Tiên được xem là vựa lúa
lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, với hơn 9.000
ha đất sản xuất lúa (tổng sản xuất 3 vụ/năm);
trong đó, có hơn 7.400 ha lúa chất lượng cao.
Đến nay, địa phương đã có 7 hợp tác xã (HTX)
sản xuất lúa, với hàng trăm xã viên tham gia.
Ông Trần Quang Trừng, Trưởng Phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT)
huyện Cát Tiên cho biết: “Với đặc thù của
vùng đất lúa, nên người dân địa phương không
ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật
(KHKT) đưa máy móc vào sản xuất để tăng
năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm nâng
cao nhãn hiệu “Lúa gạo Cát Tiên”. Đến nay,
trong các khâu từ làm đất, đến thu hoạch người
dân địa phương đều đã sử dụng máy móc.
Hiện, toàn huyện có hàng trăm máy cày, bừa
lớn, nhỏ nên việc đưa cơ giới hóa trên đồng
ruộng trong khâu làm đất đã đạt 99%; khâu
thu hoạch, cơ giới hóa đạt trên 92% với hàng
chục máy gặt đập liên hoàn được người dân
đầu tư mua sắm. Các khâu khác, cơ giới hóa
cũng đã đạt trên 80%”.
Theo ông Trừng, nhờ việc đẩy mạnh cơ giới
hóa và áp dụng các tiến bộ KHKT nên việc sản
xuất lúa của địa phương luôn đảm bảo đúng
thời vụ, hạn chế dịch bệnh gây hại nên năng
suất không ngừng tăng lên. Nếu như năm 2008
năng suất lúa địa phương chỉ đạt hơn 5 tấn/ha
thì đến nay đã đạt gần 6,3 tấn/ha. Thậm chí có
những vùng đã đạt tới năng suất từ 7,5 - 8 tấn/
ha. Hiện, toàn huyện cũng đã có gần 100 ha lúa
hữu cơ, với năng suất đạt từ 6,8 - 7,2 tấn/ha.
Nhằm nâng cao nhãn hiệu “Lúa gạo Cát Tiên”,
địa phương đang có chủ trương hỗ trợ người
dân giống, phân bón… để nhân rộng mô hình
lúa hữu cơ lên từ 200 - 300 ha trong năm 2019.
Ngoài ra, trên địa bàn, nhiều HTX, THT và các
hộ gia đình còn đầu tư nhiều hệ thống máy xay
xát lúa và chế biến các sản phẩm nông nghiệp.
Cùng với Cát Tiên, thì Đạ Tẻh được xem là
vựa lúa thứ 2 của tỉnh với đặc sản nếp Quýt.
Theo thống kê, Đạ Tẻh đang có hơn 7.000 ha
lúa (tổng sản xuất 3 vụ/năm). Hiện, cơ giới
hóa trong các khâu làm đất, phun thuốc, thu
hoạch tại Đạ Tẻh đã đạt trên 97%, với hàng
chục máy gặt đập liên hoàn và hàng trăm máy
cày, bừa được người dân đưa vào đồng ruộng.
Trong đó, các HTX, THT sử dụng 100% cơ
giới hóa vào các khâu làm đất, thu hoạch và
phun thuốc. Đặc biệt, trong năm 2017, để triển
khai đề án sản xuất nếp Quýt theo tiêu chuẩn
GlobalGAP xuất khẩu, UBND huyện Đạ Tẻh
đã hỗ trợ 100% kinh phí (90 triệu đồng) cho
người dân THT nếp Quýt xã An Nhơn mua
sắm máy cấy phục vụ sản xuất trên diện tích
20 ha. Hiện năng suất lúa Đạ Tẻh đã đạt 6 tấn/
ha. Trong đó, năng suất nếp Quýt sản xuất theo
tiêu chuẩn GlobalGAP đạt từ 6,5 - 6,8 tấn/ha.
Cùng với cây lúa, thì Đạ Tẻh còn chú trọng
phát triển cây dâu tằm và nhân rộng diện tích
cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh và quýt
đường. Đến hiện tại, huyện Đạ Tẻh đang có
khoảng 1.100 ha dâu tằm; trong đó, có trên
50% diện tích được đầu tư hệ thống tưới tự
động phun sương.
Trong khi đó, tại huyện Đạ Huoai, là vùng
chuyên canh cây ăn trái, với đặc sản là cây
sầu riêng. Đến nay, toàn huyện đang có 2.500
ha cây sầu riêng; trong đó, có trên 1.800 ha
sầu riêng ghép với các giống Thái Lan như
Mong Thong, Đo Na, Ri6 và Chín hóa. Ngoài
ra, địa phương còn có hàng trăm ha các loại

Xác định cơ giới hóa là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy ngành nông
nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản
xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân 3 huyện phía Nam.

Triển khai 6 dự án liên kết
theo chuỗi giá trị
Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa được giao
chủ trì triển khai 6 dự án phát triển liên kết
theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp từ nay đến năm 2020.
3 chuỗi liên kết đầu tiên giữa HTX Nông
nghiệp Liên hiệp Đà Lạt với 60 nông hộ sản
xuất 50 ha rau, sản lượng 8.000 tấn/năm,
trong đó chiếm 15% sản lượng xuất khẩu.
Và HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp
An Phú xây dựng quy mô sản xuất 6.500
tấn sản phẩm rau, củ, quả/năm, 60 nông hộ
tham gia. Riêng HTX Dịch vụ Nông nghiệp
tổng hợp Vạn Thành 1 liên kết 60 nông hộ
trồng 30 ha hoa cẩm chướng, đồng tiền, cúc,
thu hoạch 1,4 triệu cành/tháng. Địa bàn thực
hiện chuỗi liên kết với 3 HTX này tập trung
ở Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương
và Đức Trọng.
3 chuỗi liên kết còn lại giữa Công ty TNHH
Thái Tài Nguyễn với 100 nông hộ sản xuất
50 ha chè tại Bảo Lộc, Bảo Lâm; Trang trại
Nguyễn Phú Sơn cùng 22 nông hộ trồng 8 ha
hoa hồng môn ở Di Linh, Đức Trọng, Lâm
Hà; Công ty TNHH Mật ong Thái Dương với
40 nông hộ Bảo Lộc, Đức Trọng sản xuất và
tiêu thụ 80 tấn mật ong/năm.
VĂN VIỆT

Vườn sầu riêng trĩu trái nhờ áp dụng hệ thống chăm sóc tự động “3 trong 1”. Ảnh: K.P

cây ăn trái khác như chôm chôm, măng cụt
và mít. Đặc biệt, Đạ Huoai là địa phương có
diện tích cây điều lớn nhất của tỉnh, với hơn
10.000 ha. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi nên
việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất tại địa
phương còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Vì vậy, phần lớn người trồng sầu riêng tại Đạ
Huoai đang chăm sóc cây theo hướng thủ
công. Đây chính là nguyên nhân khiến năng
suất sầu riêng của Đạ Huoai mới chỉ đạt 9,5
tấn/ha. Đến hiện tại, toàn huyện mới có 7 mô
hình sầu riêng công nghệ cao, với khoảng 12
ha sử dụng hệ thống chăm sóc “3 trong 1”
(tưới nước, bón phân và xịt thuốc tự động).
Đối với những mô hình sầu riêng đầu tư hệ
thống “3 trong 1” năng suất đạt từ 18 - 20 tấn/
ha, thậm chí có những vườn đạt tới 35 tấn/ha.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa
Thực tế cho thấy, việc đưa máy móc vào
đồng ruộng đã và đang giúp người nông dân
giải phóng sức lao động, tập trung chuyên
canh, hạn chế tối đa dịch bệnh và đặc biệt là
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông
nghiệp hàng hóa.
Ngoài các khâu như làm đất, thu hoạch, xịt
thuốc đã được người dân sản xuất lúa tại các
huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên cơ giới hóa đồng
bộ, thì các khâu như sạ lúa, bón phân… còn
rất hạn chế. Điều này, cũng phần nào làm
giảm năng suất và chất lượng sản phẩm lúa
gạo các địa phương. Trong khi đó, trên thị
trường đang có nhiều loại máy bón phân, sạ
lúa phù hợp với túi tiền (từ 1,8 - 8 triệu đồng/
máy) nhưng người nông dân chưa thể tiếp cận.
Nguyên nhân là do ngành chức năng và chính
quyền địa phương chưa có cách tuyên truyền
hợp lý cho bà con. Ông Trần Quang Trừng,
Trưởng Phòng NN - PTNT huyện Cát Tiên
cho hay: “Đối với khâu sạ lúa, bón phân thì
toàn huyện chỉ mới có 2 hộ dân sử dụng máy
móc, còn lại đang làm thủ công. Những năm
qua, chính quyền địa phương và ngành nông
nghiệp rất chú trọng đến khâu tuyên truyền và
hỗ trợ người dân đầu tư mua sắm máy móc
sản xuất lúa. Trong các cuộc hội thảo, tập huấn
chúng tôi chú trọng đến công tác chuyển đổi
giống, sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật để chăm sóc cây trồng… Riêng

việc hướng dẫn bà con sử dụng máy móc để
gieo sạ, chăm sóc lúa thì địa phương chưa
làm được. Vì vậy, trong thời gian tới, thông
qua các buổi hội thảo, tập huấn, chúng tôi sẽ
có phương án giúp người dân tiếp cận với các
loại máy móc cần thiết phục vụ cho sản xuất
nông nghiệp để họ lựa chọn, đầu tư mua sắm”.
Trong khi đó, ông Phạm Xuân Tiện, Trưởng
Phòng NN - PTNT huyện Đạ Tẻh cho biết:
“Mặc dù nếp Quýt Đạ Tẻh đã được cấp nhãn
hiệu, nhưng để nâng cao giá trị của nếp Quýt
thì phải hướng đến xuất khẩu. Và, tất yếu phải
nhân rộng mô hình sản xuất nếp Quýt theo
tiêu chuẩn GlobalGAP (tiêu chuẩn quốc tế
về sản phẩm nông nghiệp). Để sản xuất theo
tiêu chuẩn GlobalGAP đòi hỏi người nông
dân phải áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu
làm đất, cấy, chăm sóc và thu hoạch. Hiện nay,
khâu cấy lúa còn gặp rất nhiều khó khăn do
thiếu máy móc nên buộc bà con phải cấy thủ
công. Vì vậy, để nhân rộng mô hình, trong
thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện sẽ có
phương án đề xuất để địa phương hỗ trợ kinh
phí giúp người dân mua thêm máy cấy…”.
Còn đối với thủ phủ sầu riêng Đạ Huoai,
địa phương đang hướng tới phát triển vùng
chuyên canh cây sầu riêng công nghệ cao.
Ông Trịnh Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND
huyện Đạ Huoai khẳng định: “Để phát triển
sầu riêng theo hướng công nghệ cao, thì việc
đưa cơ giới hóa vào chăm sóc là điều tất yếu.
Từ những mô hình đã triển khai cho thấy, hệ
thống chăm sóc sầu riêng tự động “3 trong
1” là giải pháp căn bản không thể thiếu để
phát triển sầu riêng công nghệ cao. Vì vây,
địa phương sẽ có phương án để tuyên truyền,
vận động người dân đầu tư hệ thống “3 trong
1” vào sản xuất sầu riêng; hướng dẫn bà con
kỹ thuật chằng néo cây để hạn chế gãy đổ do
thiên tai. Đồng thời, tiến hành các thủ tục pháp
lý để người dân ký cam kết tiêu thụ sản phẩm
với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát triển
ổn định và bền vững”.
Có thể nói, việc áp dụng cơ giới hóa trong
sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất
lượng sản phẩm cây trồng theo hướng hàng
hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông
nghiệp, nông thôn tại 3 huyện phía Nam
Lâm Ðồng.
KHÁNH PHÚC

Cung ứng 8 tỷ đồng phân bón
cho nông dân
Hội Nông dân tỉnh cho biết, 6 tháng đầu
năm 2018, Công ty cổ phần Bình Điền Lâm
Đồng và Công ty Vệ sinh môi trường đô
thị Hà Nội đã cung ứng trên 8 tỷ đồng phân
bón trả chậm cho nông dân theo phương
thức tín chấp trả chậm. Theo đó, qua tổ chức
Hội, hộ nông dân trả trước 50% tiền mua
phân, 50% còn lại sẽ trả vào cuối vụ thu
hoạch. Đây là hai công ty chính thức liên
kết với Hội Nông dân nhằm mục tiêu đảm
bảo chất lượng phân bón cho nông hộ, tránh
tình trạng phân giả, phân kém chất lượng
ảnh hưởng tới nông dân.
D.Q

Gần 8,8 tỷ đồng phát triển
chăn nuôi bò thịt cao sản
Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản
với gần 8,8 tỷ đồng vừa được phê duyệt phân
bổ cho Sở NN&PTNT Lâm Đồng cùng 9
huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương,
Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai,
Đạ Tẻh và Cát Tiên triển khai đến cuối năm
2018 gồm nhiều giải pháp trọng tâm.
Theo đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang
trại và hộ chăn nuôi trên địa bàn 4 huyện
Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng và Cát
Tiên được lựa chọn hỗ trợ kinh phí mua 48
con bò cái Zêbu từ 12 tháng tuổi trở lên, thụ
tinh nhân tạo với các giống bò thịt cao sản
đạt trọng lượng trên 280 kg/con như: BBB,
Red Angus, Droughtmaster.
Đồng thời xây dựng 5 mô hình chăn nuôi
bò thịt cao sản giống Red Angus và BBB
trên 5 huyện Đam Rông, Đơn Dương, Bảo
Lâm, Đạ Huoai và Đạ Tẻh, quy mô 10 bò
cái lai Zêbu/mô hình.
Ngoài ra, còn hỗ trợ doanh nghiệp xây
dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm bò thịt cao sản; khuyến
khích nông dân chuyển đổi cây trồng kém
hiệu quả sang trồng cỏ cao sản và các loại
thức ăn thô xanh khác; tổ chức 18 lớp
huấn (mỗi huyện 2 lớp) để chuyển giao
quy trình kỹ thuật cho người nông dân
chăn nuôi bò thịt cao sản…
MẠC KHẢI
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Những vướng mắc trong công tác cán bộ ngành y tế
Chưa đủ nhân lực
tối thiểu để làm việc
Trong việc giao số lượng người
làm việc đối với các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế
được thực hiện theo Thông tư liên
tịch số 08/2007/TT-BNV-BYT của
Bộ Nội vụ - Bộ Y tế về việc hướng
dẫn định mức biên chế sự nghiệp
trong các cơ sở y tế nhà nước, từ
năm 2008 đến nay, các đơn vị sự
nghiệp ngành Y tế Lâm Đồng đã
cơ bản được giao số lượng người
làm việc theo quy định tại Thông
tư liên tịch. Tuy nhiên, đa số các
đơn vị trong ngành chỉ được giao
theo định mức tối thiểu của Thông
tư, đặc biệt, từ năm 2011 đến nay,
một số đơn vị được UBND tỉnh
quyết định giao tăng giường bệnh,
tăng nhiệm vụ (ứng dụng công nghệ
thông tin, công tác xã hội...) nhưng
không được giao số lượng người
làm việc. Nhiều đơn vị y tế thiếu
nhân lực trầm trọng, cụ thể: Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng: năm
2015 tăng 50 giường, năm 2016
được tăng 40 giường, theo quy định
phải được tăng từ 112 - 126 người
làm việc (theo định mức 1,2 - 1,4
người/1 giường bệnh) nhưng tỉnh
chỉ giao chỉ tiêu giường bệnh mà
không giao số lượng người làm việc.
Tương tự, Bệnh viện Phục hồi chức
năng: năm 2016 tăng 20 giường,
theo quy định phải được tăng từ
18 - 20 người làm việc (theo định
mức 0,90 - 1,00 người/1 giường
bệnh); Trung tâm Y tế huyện Đức
Trọng: năm 2016 tăng 20 giường;
theo quy định phải được tăng từ
22 - 24 người làm việc (định mức
1,1 - 1,2 người/1 giường bệnh);
Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương:
năm 2011 tăng 10 giường, năm 2016

Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng đề xuất kiến nghị với tỉnh cần tháo gỡ những vướng mắc: Đối với
đơn vị chưa tuyển dụng hết số lượng người làm việc được giao, trong khi chờ tuyển dụng viên chức
cho phép các đơn vị tiếp tục được ký lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ. Đối với những đơn
vị sự nghiệp tăng giường bệnh nhưng chưa được giao số lượng người làm việc và những đơn vị chưa
giao đủ số lượng người làm việc theo định mức quy định tại Thông tư 08/2007/TT-BNV-BYT của Bộ
Nội vụ - Bộ Y tế được phép hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
được tăng 20 giường; theo quy định
phải được tăng từ 33 - 36 người làm
việc (1,1 - 1,2 người/1 giường bệnh)
nhưng tất cả các đơn vị này cũng
chưa được giao chỉ tiêu số lượng
người làm việc tăng thêm theo tỉ lệ
tăng giường bệnh đã giao.
Hiện nay, các đơn vị trong ngành
y tế đang thực hiện chủ trương của
Đảng và Nhà nước về tinh giản
biên chế, thống kê từ 2017-2018
toàn ngành cắt giảm 73 người làm
việc, từ 4.239 người xuống còn
4.166 người và thực hiện chỉ đạo
của UBND tỉnh ngày 15/9/2017 về
“Chấm dứt hợp đồng lao động làm
chuyên môn nghiệp vụ trong cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
đã sử dụng hết số biên chế” và triển
khai kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ về việc “Không tiếp tục ký kết,
sử dụng, bố trí hợp đồng lao động
ngoài biên chế (không đúng quy
định) làm công tác chuyên môn”.
Theo lãnh đạo Sở Y tế cho biết:
Việc chưa được giao số lượng người
làm việc đã làm cho các đơn vị y tế
trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn
như: không có người bố trí, tuyển
dụng thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn; không đủ số lượng người
làm việc để bố trí cử viên chức đi
đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn,
chuyên sâu, lý luận chính trị, quản
lý nhà nước... và đặc biệt là đào tạo
để đạt chuẩn từ trình độ trung cấp

Các bệnh viện trong tỉnh thiếu nhân lực để đảm bảo cho các hoạt động chuyên môn,
trong đó có công tác xã hội - thiện nguyện. Ảnh: A.N

lên cao đẳng theo chuẩn chức danh
nghề nghiệp của Bộ Y tế. Mặt khác,
công tác khám bệnh, chữa bệnh
ngày càng đòi hỏi phải nâng cao
chất lượng, hướng tới sự hài lòng
của người bệnh, do đó việc thiếu

người làm việc đã ảnh hưởng tới
chất lượng chuyên môn và mất cân
bằng tỉ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên
môn (Bác sĩ/chức danh chuyên môn
Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên;
Dược sĩ đại học/Bác sĩ...)

Bất cập trong công tác
quy hoạch, bổ nhiệm
cán bộ lãnh đạo, quản lý
Thời gian qua, Sở Y tế đã thực
hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày
21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về thực hiện công tác quy hoạch
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm
tiếp theo và chỉ đạo của Ban Cán sự
Đảng UBND tỉnh thực hiện công tác
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
giai đoạn 2020-2025 và những năm
tiếp theo; hướng dẫn của Sở Nội vụ
về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh
đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025
và những năm tiếp theo. Sở Y tế đã
quán triệt và tổ chức triển khai thực
hiện, tuy nhiên đối chiếu với các
điều kiện, tiêu chuẩn về quy hoạch
chức danh lãnh đạo, quản lý thì chỉ
có 107/585 chức danh đủ điều kiện
để xem xét ra thông báo phê duyệt
quy hoạch giai đoạn 2020-2025; còn
478 chức danh không đủ điều kiện
quy hoạch, chủ yếu vướng mắc các
tiêu chuẩn như: chưa kết nạp Đảng:
200 người; chưa được tuyển dụng
công chức, viên chức: 73 người; quá
tuổi theo quy định: 8 người; trình độ
đại học không phải hệ Chính quy:
90 người; trình độ trung học hoặc
cao đẳng: 87 người.
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
trưởng, phó khoa, phòng và tương
đương của các đơn vị trực thuộc
Sở Y tế được thực hiện theo Quyết
định số 46/2012/QĐ-UBND ngày
14/11/2012 của UBND tỉnh về việc
Ban hành quy định tiêu chuẩn chức
danh trưởng, phó các phòng, ban,
chi cục và tương đương trở xuống
thuộc sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố thuộc tỉnh...
XEM TIẾP TRANG 8

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên công đoàn
Thời gian qua, các cấp công
đoàn (CĐ) trong tỉnh đã có
nhiều nỗ lực để vận động phát
triển đoàn viên (ĐV), thành lập
công đoàn cơ sở (CĐCS).

A

nh Nguyễn Ngọc Thế Hoài
- Chuyên viên Ban Tổ chức
(Liên đoàn Lao động tỉnh)
cho biết, những năm qua, công tác
phát triển ĐV, thành lập CĐCS, củng
cố, xây dựng CĐCS vững mạnh đã
được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)
tỉnh xác định là nhiệm vụ chiến
lược. Vì vậy, để thực hiện chương
trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn
2013-2018”, hàng năm, LĐLĐ tỉnh
đã chủ động phối hợp chặt chẽ với
các cấp ủy đảng, các cơ quan chức
năng tạo điều kiện thuận lợi cho công
tác vận động phát triển ĐV, thành lập
CĐCS trong các doanh nghiệp (DN)
ngoài nhà nước...
Cụ thể, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
thành lập Ban chỉ đạo phát triển ĐV,
chủ động phối hợp với Phòng Lao
động - Thương binh - xã hội, chỉ đạo
CĐ xã, phường nắm số lượng DN
đóng trên địa bàn nên kịp thời khảo
sát các DN đủ điều kiện thành lập;

Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh được Liên đoàn Lao động tỉnh
xác định là nhiệm vụ chiến lược. (Trong hình: Công nhân Công ty Merkava,
Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc trong giờ làm việc). Ảnh: N.M

đồng thời chuyển giao, giới thiệu các
DN hoạt động chuyên ngành để CĐ
ngành tiến hành vận động thành lập.
Đối với CĐCS, căn cứ vào kế
hoạch của CĐ cấp trên, tổ chức
tuyên truyền nâng cao nhận thức
của người lao động (NLĐ) về vai
trò, vị trí, truyền thống vẻ vang của
tổ chức CĐ; tích cực phối hợp với
chủ DN tạo điều kiện về thời gian
cho NLĐ tham gia các hoạt động do

CĐ tổ chức; lắng nghe ý kiến, tập
hợp nguyện vọng chính đáng của
ĐV; kịp thời phản ánh với CĐ cấp
trên và làm việc với người sử dụng
lao động để sớm giải quyết những
vướng mắc phát sinh; gắn lợi ích
người lao động, tổ chức CĐ với lợi
ích doanh nghiệp...
Tính đến cuối tháng 12/2017, toàn
tỉnh đã kết nạp mới 17.939/10.000
ĐV (đạt 179% kế hoạch), thành lập

151/70 CĐCS ngoài nhà nước và 12
CĐCS khu vực hành chính. Trong
đó, số ĐV kết nạp khu vực ngoài nhà
nước là 15.868, chiếm 90,44% tổng
số kết nạp mới và số CĐCS thành lập
147, chiếm tỷ lệ 211,43% tổng số CĐ
thành lập được giao trong nhiệm kỳ.
Theo LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ qua,
bằng nhiều hình thức đa dạng và
phong phú như tuyên truyền lồng
ghép vào các hội nghị cán bộ công
chức; sơ, tổng kết, sinh hoạt CĐ,
ĐV, hội thi, tọa đàm... các cấp CĐ
trong tỉnh đã nỗ lực trong công tác
tuyên truyền về Đại hội và Nghị
quyết Đại hội VIII CĐ tỉnh, các chế
độ chính sách đến với ĐV, NLĐ...
Qua đó, đã xuất hiện các đơn vị điển
hình, cụ thể như LĐLĐ thành phố
Bảo Lộc xây dựng mô hình dân vận
khéo về vận động thành lập CĐCS
và phát triển ĐV; gắn công tác phát
triển ĐV, thành lập CĐCS với việc
triển khai thực hiện nội dung xây
dựng CĐCS vững mạnh và thực
hiện Chương trình hành động số 57Ctr/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục xây
dựng đội ngũ công nhân Lâm Đồng
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Đồng thời,
đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phổ
biến pháp luật liên quan trực tiếp

đến quyền, lợi ích NLĐ; nâng cao
chất lượng tuyên truyền về pháp luật
lao động; về tổ chức CĐ với NLĐ
và người sử dụng lao động...
Tuy nhiên, theo LĐLĐ tỉnh, bên
cạnh những kết quả đã đạt được,
vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:
Công tác phối hợp giữa CĐ các
cấp với các sở, ban, ngành chức
năng trong phát triển ĐV còn nhiều
bất cập; chế tài trong bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của NLĐ chưa
được như mong muốn, tình trạng
một số DN nợ lương, nợ bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế... vẫn còn xảy
ra. Bên cạnh đó, còn nhiều DN chưa
nhận thức được việc thành lập CĐ
là quyền lợi và trách nhiệm của DN.
Thêm vào đó, hoạt động CĐ cũng
chưa thật sự đổi mới mạnh mẽ về
nội dung và hình thức để tạo niềm
tin, sức hút, để NLĐ, cũng như chủ
DN nhận thức và tham gia phát triển
tổ chức CĐ... “Trong nhiệm kỳ tới,
CĐ tỉnh phấn đấu kết nạp mới 6.000
- 7.000 ĐV, để đạt được chỉ tiêu này,
các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục tăng
cường công tác tuyên truyền, xây
dựng CĐCS vững mạnh. Cùng với
đó, tạo thêm nguồn lực cho tổ chức
CĐ” - anh Hoài nói thêm.
N.MINH
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Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ
sở vật chất, công tác ôn tập
cũng như hỗ trợ của các địa
phương, thí sinh Lâm Đồng tự
tin bước vào kỳ thi THPT quốc
gia 2018.

vẻ trước khi bước vào ngày thi thứ
hai. “Môn Văn và Toán em làm tạm
ổn. Đối với bài thi tổ hợp khoa học tự
nhiên là những môn xét tuyển đại học
nên em đã ôn tập kỹ lưỡng và sẽ cố
hết sức để làm bài tốt nhất”, Nguyễn
Trung Nghĩa - thí sinh Trường THPT
LangBiang (Lạc Dương) quả quyết.

Nghiêm túc
nhưng nhẹ nhàng
Cùng với thí sinh cả nước, ngày
25/6, gần 15 ngàn thí sinh tỉnh Lâm
Đồng chính thức bước vào kỳ thi
THPT quốc gia 2018 với hai môn
thi: Ngữ văn và Toán. Trong đó,
Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất
trong số 8 môn thi.
Tại điểm thi Trường THPT Trần
Phú (Đà Lạt) - điểm thi lớn nhất
tỉnh với 33 phòng thi và gần 800
thí sinh dự thi của ba trường: THPT
Trần Phú, PT Hermann Gmeiner và
THPT Xuân Trường, ngay từ sáng
sớm, nhiều phụ huynh và thí sinh đã
có mặt. Từ Xuân Trường, anh Trần
Xuân Ngạch chở con trai đầu đi thi,
nhưng tâm trạng không quá lo lắng.
Anh cho rằng, kỳ thi này rất quan
trọng nhưng gia đình không tạo áp
lực cho con. Gia đình chỉ cố gắng
chăm lo đầy đủ dinh dưỡng cũng
như động viên tinh thần để con có
tâm lý thoải mái làm bài thi.
Vì là điểm thi có đông thí sinh

Hỗ trợ tối đa
cho thí sinh
Với tinh thần “tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ
thi”, nhiều trường học đã bố trí xe
đưa đón cũng như nơi ăn, nghỉ cho
những thí sinh ở xa điểm thi. Trường
THPT LangBiang (Lạc Dương) đã
dành khu nhà nội trú dân nuôi làm
nơi ăn, nghỉ cho gần 100 học sinh
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
trong những ngày dự thi. Với 72
học sinh, chủ yếu là học sinh dân
tộc thiểu số thuộc 3 xã vùng sâu của
huyện Lạc Dương: Đạ Sar, Đạ Nhim
và Đạ Chais, có nhiều học sinh nhà
cách điểm thi hơn 60 km, Trường
THPT Đạ Sar đã cử giáo viên đưa
học sinh ra thị trấn Lạc Dương đi
thi. “Tuy học sinh đều ở xa điểm
thi nhưng cha mẹ không phải đi
cùng vì có giáo viên theo sát các
em. Ngoài việc quản lý thì các thầy
cô còn chăm lo việc ăn uống, nhắc
nhở ôn bài cũng như động viên để
các em tự tin tham dự kỳ thi”, thầy

Thí sinh tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Ảnh: T.H

nhất tỉnh nên công tác bảo vệ an
ninh trật tự tại điểm thi này cũng
được tăng cường. Khác với mọi
năm, năm nay việc kiểm soát giấy
tờ thi của thí sinh được lực lượng
tiếp sức mùa thi thực hiện ngay tại
cổng trường để hạn chế người ngoài
vào khu vực thi. 3 năm liền tham gia
tiếp sức mùa thi, Lê Đình Vĩnh Bảo
- sinh viên năm 3 Trường Đại học
Đà Lạt, ca trưởng Đội Tiếp sức mùa
thi tại điểm thi Trường THPT Trần
Phú cho biết: “Ngoài việc động viên
tinh thần thí sinh, lực lượng tiếp sức
mùa thi còn tổ chức kiểm tra giấy tờ
thi ngay cổng trường, vừa để tránh
tình trạng người ngoài vào khu vực
thi cũng như để nếu có trường hợp

thí sinh nào quên mang theo giấy tờ
thì có thể quay về lấy kịp”.
Với môn thi Ngữ văn - môn đầu
tiên cũng là môn tự luận duy nhất
với thời gian làm bài lâu nhất, nhưng
nhiều thí sinh khá tự tin. “Tâm trạng
em khá thoải mái vì đã chuẩn bị kiến
thức sẵn sàng để vào phòng thi. Với
lại Văn cũng là sở trường của em
nên em không cảm thấy áp lực”,
thí sinh Lê Bùi Bảo Thy - Trường
THPT Trần Phú chia sẻ.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, đa số
thí sinh đều cho rằng đề thi vừa sức
với học sinh trung bình, đồng thời,
có sự phân hóa cao để xét tuyển sinh
đại học. Với tâm lý thoải mái của
ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh vui

Lê Xuân Giang - giáo viên Trường
THPT Đạ Sar cho hay.
Cùng với đó, nhiều địa phương
đã quan tâm hỗ trợ về vật chất cũng
như tinh thần cho thí sinh dự thi. Đã
trở thành hoạt động thường xuyên,
nhiều xã trên địa bàn huyện Lạc
Dương tổ chức gặp mặt để động
viên thí sinh trước khi ra điểm thi.
Ngoài việc hỗ trợ số tiền 200.000
đồng/thí sinh của các xã, thị trấn;
UBND huyện Lạc Dương cũng hỗ
trợ mỗi thí sinh 150.000 đồng. Còn
UBND huyện Lâm Hà đã hỗ trợ 5
điểm thi trên toàn huyện với số tiền
50 triệu đồng; đồng thời, hỗ trợ cho
48 học sinh có hoàn cảnh khó khăn
mỗi em 500.000 đồng, hỗ trợ chỗ
ăn, ở miễn phí cho học sinh các xã
vùng xa như Phi Tô, Phú Sơn, Đan
Phượng, Tân Thanh... UBND huyện
Đức Trọng hỗ trợ mỗi điểm thi trên
địa bàn 5 triệu đồng...
Cũng ngay trong buổi thi đầu tiên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S
- Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT
quốc gia 2018 đã đến thăm một số
điểm thi để động viên cán bộ, giám
thị và thí sinh.
Những thông tin chi tiết cập nhật
về kỳ thi năm nay, mời bạn đọc
theo dõi cụ thể trên trang báo điện
tử của Báo Lâm Đồng qua địa chỉ
www.baolamdong.vn.
TUẤN HƯƠNG

Hành trình đỏ - sẻ chia những giọt hồng

S

ân trường Cao đẳng Sư phạm
Đà Lạt sớm đông đúc và rộn
ràng, bởi rất đông các bạn
sinh viên, đoàn viên, thanh niên và
cả người dân đã tập trung từ sớm
để đăng ký tham gia ngày hội hiến
máu tình nguyện (HMTN) mang tên
“Hành trình đỏ - Giọt hồng thành
phố hoa”. Dù phải mất cả tiếng đồng
hồ để xếp hàng đăng ký, thử máu và
đợi hiến máu, cô Nguyễn Thị Tuấn
Mỹ (trú tại chung cư Yersin, TP Đà
Lạt) vẫn rất nhiệt tình chia sẻ: “Tôi
đã HMTN rất nhiều lần tại thủ đô
Matxcơva của nước Nga - nơi tôi
sinh sống nhiều năm trước. Và khi
trở về Đà Lạt, tôi cũng đã 3 lần hiến
máu tại Trường CĐSP. Tôi rất cảm
động vì thấy ở Đà Lạt có rất đông
người, không chỉ người trẻ mà cả
những người trung niên cũng sẵn
sàng tham gia hiến máu”.
Điều mà cô Mỹ nhìn thấy cũng
chính là điều mà Ban Tổ chức
Hành trình đỏ ghi nhận và trân
trọng đối với người dân thành phố
hoa. Bởi không phải ngẫu nhiên mà
Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh/TP
trong cả nước được chọn tổ chức
Hành trình đỏ trong 6 năm liên
tiếp. Như lời phát biểu của Th.s Lê
Lâm - Phó Viện trưởng, Viện Huyết

Những ngày cuối tháng 6, thành phố Đà Lạt lại ngập tràn sắc đỏ của những băng rôn, khẩu hiệu, của
những tình nguyện viên trong Hành trình đỏ - Hành trình Kết nối dòng máu Việt. Năm 2018 là lần
thứ 6 liên tiếp Hành trình đỏ đến với tỉnh Lâm Đồng. Và cả 6 lần, chưa bao giờ thành phố hoa làm
những người tổ chức, tham gia hành trình thất vọng. Bởi những tình cảm, sẻ chia và tinh thần hiến
máu cứu người của người dân mảnh đất cao nguyên vẫn luôn đong đầy.
học - Truyền máu trung ương, Phó
Trưởng Ban Tổ chức Hành trình đỏ
năm 2018 tại đêm gala “Sắc đỏ cồng
chiêng” diễn ra trước đó: “Đối với
tỉnh Lâm Đồng, với sự vào cuộc đầy
trách nhiệm, tâm huyết của lãnh đạo
UBND tỉnh, sự chuẩn bị chu đáo của
Ban Chỉ đạo vận động HMTN, Hội
Chữ thập đỏ tỉnh và kinh nghiệm
tổ chức qua nhiều năm, tôi tin rằng
chương trình Hành trình đỏ tại Lâm
Đồng sẽ được tổ chức thành công.
Những đơn vị máu quý giá đến từ
người dân TP hoa Đà Lạt đã và sẽ
góp phần mang lại hy vọng sống cho
nhiều người bệnh của Lâm Đồng
cũng như trong cả nước”.
Phát biểu tại lễ khai mạc Hành
trình đỏ, đồng chí Phan Văn Đa Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh
đã đề ra mục tiêu vận động 800
người đăng ký HMTN để tiếp nhận
ít nhất 600 đơn vị máu. Và con số

Qua 5 năm tổ chức, Hành trình đỏ đã đi qua 46 tỉnh,
thành phố trong cả nước; Góp phần nâng cao nhận
thức, tuyên truyền cho hàng triệu người dân hiểu biết
về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh
(Thalassemia); Tiếp nhận trên 120.000 đơn vị máu; Đào
tạo, phát triển được hàng ngàn tình nguyện viên vận
động hiến máu tại các địa phương; Giúp các trung tâm

Ngày hội HMTN “Giọt hồng thành phố hoa” thu hút sự tham gia của nhiều người.
Ảnh: V.Q

1.500 người tham gia với 934 đơn vị
máu được tiếp nhận trong ngày hội
như một lần nữa khẳng định niềm
tin của Hành trình đỏ đối với Lâm

truyền máu tập dượt thành công mô hình tiếp nhận
máu với số lượng lớn trong 1 ngày, đề phòng thảm họa
cần truyền máu với số lượng lớn. Năm 2018, cả nước có
sự tham gia của 26 tỉnh/thành phố. Trước Lâm Đồng,
Hành trình đỏ 2018 đã đi qua 5 tỉnh thành, gồm Cà Mau,
Kiên Giang, Cần Thơ, Hải Phòng và Quảng Ninh, tiếp
nhận gần 5.000 đơn vị máu.

Đồng là đúng đắn.
Bên cạnh số máu thu được, 6 năm
qua, Hành trình đỏ còn giúp mọi
người biết nhiều hơn về bệnh tan máu
bẩm sinh và lan tỏa tinh thần hiến
máu cứu người đến với cộng đồng
nhiều hơn. Trước khi Hành trình diễn
ra 1 tuần, ngày 14/6, tỉnh Lâm Đồng
đã long trọng tổ chức Lễ phát động
chiến dịch “Những giọt máu hồng
hè” và Tôn vinh người hiến máu tiêu
biểu năm 2018, nhằm tôn vinh 55 tập
thể và cá nhân tiêu biểu trong phong
trào HMTN. Những tấm gương đã

hơn 20 lần tham gia HMTN, những
gia đình có sự tham gia hiến máu
của nhiều thành viên, nhiều thế hệ...
chính là minh chứng rõ nhất cho sự
chuyển biến nhận thức và lan tỏa
tinh thần đó. Biết bao cuộc đời nhờ
những giọt hồng từ những tấm lòng
nhân ái đó mà mới có thể duy trì sự
sống cho đến hôm nay.
Trân trọng và biết ơn - Đó là cảm
xúc lớn nhất của những người bệnh
đang cần hiến máu và đã được hiến
máu bởi những giọt hồng quý giá
đó. Tại buổi lễ khai mạc Hành trình
đỏ, gia đình của em Lê Thị Yến
Trang - cô bé mới 5 tuổi nhưng đã
có đến 4 năm điều trị bệnh tan máu
bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng, đã thay lời con gái và
những người bệnh đang cần hiến
máu nói những lời cảm ơn sâu sắc
nhất tới tất cả cộng đồng, xã hội, tới
những người HMTN. Bố của Trang
đã xúc động bày tỏ rằng: “Chính nhờ
những giọt máu quý giá mà những
người bệnh như con gái tôi đã có
cơ hội tận hưởng thêm những giây
phút quý giá được sống, được yêu
thương, được mơ ước và được ở bên
gia đình thân yêu của mình.
“Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc
đời ở lại”, Hành trình đỏ tại Lâm
Đồng đã và đang góp phần kết nối
những con người giàu lòng nhân
ái giữa miền ngược với miền xuôi,
giữa cao nguyên và biển đảo, “Kết
nối dòng máu Việt” bằng sợi dây sẻ
chia, đồng cảm và cùng nhau nối
vòng tay tình nguyện, hiến thêm
nhiều giọt máu yêu thương đến cho
người bệnh.
VIỆT QUỲNH
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ĐẠ TẺH:

3,1 tỷ đồng hỗ trợ nông dân
Ông Trương Quang Lang, Chủ tịch Hội
Nông dân huyện Đạ Tẻh cho biết, UBND
huyện Đạ Tẻh vừa cấp thêm cho Quỹ Hỗ
trợ nông dân huyện 300 triệu đồng, nâng
Quỹ huyện lên 1,1 tỷ đồng. Cùng nguồn
vốn hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội
và Tỉnh hội, hiện nguồn quỹ hỗ trợ nông
dân của Đạ Tẻh đạt con số 3,1 tỷ đồng, cho
nhóm hộ nông dân vay với lãi suất ưu đãi để
phát triển kinh tế. Ngoài ra, thực hiện Quyết
định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ, huyện Đạ Tẻh cấp cho Hội Nông dân
huyện 186 triệu đồng để thực hiện 6 mô
D.Q
hình kinh tế trong năm 2018.

Đơn Dương phát hiện xử lý
14 vụ vi phạm quản lý,
bảo vệ rừng
Sáu tháng đầu năm nay, Hạt Kiểm lâm
Đơn Dương đã phối hợp với các ngành
chức năng của huyện và các đơn vị chủ
rừng tổ chức 95 đợt tuần tra ở các khu
rừng trọng điểm và khu rừng giáp ranh.
Qua tuần tra, Hạt Kiểm lâm đã phát hiện
xử lý 14 vụ vi phạm các quy định về quản
lý, bảo vệ rừng, trong đó có 1 vụ phá rừng,
2 vụ khai thác rừng trái phép, 3 vụ mua
bán vận chuyển lâm sản không có chứng
từ, 7 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện
tích 12.890 m2. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm
huyện còn phối hợp với UBND các xã, thị
trấn tiến hành giải tỏa 9.400 m2 đất trồng
cà phê và chanh dây trái phép trên diện tích
đất lâm nghiệp ở địa bàn thị trấn Dran, xã
Ka Đô, Pró và xã Tu Tra. NGỌC THANH

Đưa vào sử dụng
khu kinh doanh thực phẩm
tươi sống chợ Tam Bố
Sau 3 tháng triển khai thi công, khu
kinh doanh thực phẩm tươi sống chợ Tam
Bố (huyện Di Linh) đã hoàn thành. Đây
là xã thứ 2 của huyện Di Linh (sau xã
Hòa Nam) được xây dựng Chợ LIFSAP
do Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành
chăn nuôi và An toàn thực phẩm tỉnh
Lâm Đồng triển khai tại địa phương.
Với tổng vốn gói thầu xây lắp hơn 2,3
tỷ đồng, khu kinh doanh thực phẩm tươi
sống chợ Tam Bố được xây dựng khang
trang, sạch sẽ theo thiết kế, đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm với diện tích hơn
600 m2, gồm 37 quầy, sạp kinh doanh
XL
thực phẩm tươi sống.

Phạt 25 triệu đồng vì xây dựng
nhà không phép
UBND thành phố Đà Lạt cho biết, cơ
quan này vừa ban hành quyết định xử phạt
vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu
đồng đối với hành vi xây dựng công trình
không có giấy phép của bà Trương Thị
Ngọc Tuyết (sinh 1967, ngụ: 24/8B lầu 1,
Trang Tử, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí
Minh). Đồng thời, yêu cầu bà Tuyết phải
ngưng thi công công trình, lập thủ tục để
cấp giấy phép theo quy định. Trong thời
hạn 60 ngày (kể từ ngày lập biên bản vi
phạm hành chính), bà Tuyết không xuất
trình được giấy phép với cơ quan có thẩm
quyền thì buộc tháo dỡ công trình vi phạm.
Trước đó, bà Trương Thị Ngọc Tuyết
mua đất để xây nhà ở A7 Trần Quang
Diệu, Phường 10, TP Đà Lạt nhưng
không làm thủ tục xin giấy phép xây
TIẾN DÂN
dựng theo quy định.

Liêng S’rônh tập trung phòng chống
thiên tai

C

ách đây 1 tháng,
trên địa bàn xã
Liêng S’rônh đã
xảy ra trận lốc
xoáy kèm theo mưa đá làm tốc
mái 9 căn nhà tại Thôn 1; trong
đó 6 căn tốc mái hoàn toàn, 3
căn tốc mái một phần, ước thiệt
hại về tài sản hơn 100 triệu
đồng. Ngay sau khi xảy ra lốc
xoáy, xã Liêng S’rônh đã huy
động lực lượng dân quân, xã
đội, công an và các ban, ngành,
đoàn thể xuống địa bàn thống
kê thiệt hại và giúp đỡ nhân dân
dựng lại nhà cửa, sớm ổn định
cuộc sống.
Cũng cần biết rằng, những
năm trở lại đây, tình hình thiên
tai diễn biến phức tạp, các đợt
lốc xoáy, mưa đá, lũ ống, lũ
quét, hạn hán đã gây thiệt hại
nhiều về tài sản của cơ quan,
đơn vị và nhân dân trên địa bàn
xã Liêng S’rônh. Trước thực
trạng đó, ngay từ đầu mùa mưa,
cấp ủy, chính quyền xã Liêng
S’rônh đã triển khai nhiều biện
pháp tính cực. Trong đó, xã đã
củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn; giao nhiệm vụ cụ
thể cho từng thành viên trong
Ban chỉ đạo; theo dõi chặt chẽ
tình hình thời tiết để dự báo kịp
thời cho nhân dân phòng tránh;
tuyên truyền, vận động nhân
dân chằng chống lại nhà cửa,
các công trình phụ trợ, không
xây dựng các công trình nhà ở
tại các khu vực sông suối có
nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét;

Là địa phương nằm trong vùng chịu thiệt hại nhiều do thiên tai gây ra hằng năm nên xã Liêng
S’rônh (Đam Rông) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại tới mức
thấp nhất do thiên tai.

Mưa đá kèm theo lốc xoáy làm tốc mái nhà dân tại Thôn 1, xã Liêng S’rônh. Ảnh: V.T

cắm biển báo tại các điểm dễ
xảy ra sạt lở cao. Ông Trường
Quốc Khánh, Chủ tịch UBND
xã Liêng S’rônh cho biết: “Xã
ở vùng có khả năng xảy ra lũ
quét, lũ ống nên từ đó UBND
xã huy động các đoàn thể đến
vận động, tuyên truyền các hộ
dân tự di dời đến những điểm
an toàn. Đối với những vùng
có nguy cơ sạt lở thì UBND xã
thành lập một đoàn đi kiểm tra
tất cả các hộ sống ven diện tích

đất múc, taluy cao có khả năng
sạt lở để vận động tuyên truyền
để họ có biện pháp khắc phục”.
Ngoài ra, xã còn đẩy mạnh
công tác quản lý chặt chẽ các
bến đò ngang tại các địa bàn
thuộc tiểu khu nằm cách xa
trung tâm xã; phối hợp với các
cơ quan chức năng của huyện
kiểm tra các công trình thủy
lợi, kênh mương nội đồng, hệ
thống giao thông trọng yếu
trên địa bàn bị xuống cấp xã

để có phương án khắc phục;
chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật
tư, nhu yếu phẩm cần thiết kịp
thời ứng phó, cứu hộ, cứu nạn
do thiên tai gây ra. Tuy nhiên,
để công tác phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu
quả, ngoài sự nỗ lực của cấp
ủy, chính quyền, cần sự vào
cuộc của nhân dân nhằm giảm
thiểu thiệt hại do thiên tai có
thể xảy ra.
VĂN TÂM

DI LINH: Tổng kết 10 năm thực hiện “tam nông”
Vừa qua, Huyện ủy Di Linh
đã tổ chức Hội nghị tổng kết,
kiểm điểm, đánh giá 10 năm thực
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
của Ban chấp hành Trung ương
Đảng, khóa X về nông nghiệp,
nông dân, nông thôn.
Hội nghị đánh giá: Để thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết
số 26-NQ/TW, Ban Thường vụ
Huyện ủy Di Linh đã tập trung
lãnh đạo, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến quán
triệt Nghị quyết 26; ban hành
các nghị quyết chuyên đề và
hàng năm đều có các chương
trình, kế hoạch hành động, giao
chỉ tiêu cụ thể cho các ngành và

các xã, thị trấn. Trong từng giai
đoạn 2010 - 2015, 2016 - 2020
và định hướng đến 2025, Huyện
ủy Di Linh đã ban hành các nghị
quyết chuyên đề về “Phát triển
nông nghiệp chất lượng cao và
bền vững”; “Triển khai Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây
dựng nông thôn mới”; “Đẩy
mạnh công tác quản lý, bảo vệ
rừng gắn với chăm lo, nâng cao
đời sống người dân sinh sống
gần rừng”; “Đẩy mạnh phát
triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa”;
“Tiếp tục phát triển và nâng cao
hiệu quả kinh tế tập thể”; “Tiếp
tục phát triển và nâng cao hiệu
quả kinh tế trang trại”… Đồng

BẢO LỘC: Phát hiện 1 vụ trồng cần sa
Vừa qua, Công an TP Bảo Lộc
và Công an phường Lộc Tiến đã
tiến hành nhổ bỏ 10 cây cần sa tại
hộ ông Trần Đức Thái, sinh năm
1962, trú hẻm 135, phường Lộc
Tiến, TP Bảo Lộc.
Hiện trường là một khu vườn
có 10 cây cần sa có độ cao từ 1m
đến 3 m, khu vườn này nằm ở
phía sau, được rào kín nên rất khó
phát hiện từ bên ngoài. Ông Thái

thừa nhận số cần sa này được
trồng cách đây 3 tháng nhằm mục
đích chăn nuôi. Công an phường
Lộc Tiến và Đội Cảnh sát phòng
chống tội phạm ma túy đã tiến
hành nhổ bỏ và lập biên bản tạm
giữ số cần sa trên. Vụ việc đang
được tiếp tục điều tra xử lý.
TQT

Hiện trường vụ việc.

thời, Huyện ủy cũng đã tăng
cường công tác kiểm tra, giám
sát việc triển khai, tổ chức thực
hiện các nghị quyết chuyên đề và
các chương trình, kế hoạch hành
động. Nhờ vậy, sau 10 năm thực
hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW,
nền nông nghiệp, đời sống nông
dân và bộ mặt nông thôn của
huyện Di Linh có bước phát triển
mạnh mẽ, toàn diện. Cơ cấu kinh
tế, nhất là cơ cấu nông nghiệp,
chuyển dịch theo hướng hiện đại.
Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển
biến tích cực. Quốc phòng và an
ninh chính trị được giữ vững.
Giá trị thu nhập trên 1 ha đất sản
xuất nông nghiệp năm 2017 đạt

bình quân 132 triệu đồng, tăng
hơn 83 triệu đồng so với năm
2008. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm
đều giảm dần. Hiện nay, tỷ lệ hộ
nghèo trong huyện (theo chuẩn
nghèo đa chiều) còn 6,14%. Toàn
huyện đã có 9 xã đạt chuẩn “xã
nông thôn mới”; 2 xã đạt 16 tiêu
chí và 7 xã đạt 11 - 14 tiêu chí
nông thôn mới.
Hội nghị cũng đã đánh giá,
kiểm điểm những mặt còn tồn
tại và thảo luận, đề ra mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát
triển nông nghiệp, nông dân,
nông thôn của huyện trong thời
gian từ nay tới 2025 và 2030.
XL
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Cô Hoa đi bộ làm việc thiện
Do không biết đi xe máy và xe đạp, suốt
20 năm qua, cô Nguyễn Thị Ái Hoa - Chi
hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đạ Sơn,
xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông đã đi
bộ đến từng gia đình hội viên để nắm
bắt tình hình, kịp thời động viên và có
sự giúp đỡ chị em vượt qua khó khăn để
vươn lên trong cuộc sống.

M

ặc dù suốt 20 năm phải “cuốc
bộ” đến từng gia đình hội viên
để nắm bắt tình hình đời sống,
nhưng cô Nguyễn Thị Ái Hoa
luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tấm lòng
nhân ái, biết thương yêu giúp đỡ mọi người,
cô Hoa đã góp phần quan trọng vào việc xây
dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh và có
tác động tích cực để nâng cao đời sống chị em
hội viên. “Giúp đỡ được chị em phụ nữ khó
khăn vươn lên trong cuộc sống là niềm vui của
mình. Những năm tới, mình sẽ tiếp tục giúp đỡ
cho những chị em còn khó khăn để chị em cố
gắng làm ăn cho thoát nghèo bền vững” - cô
Nguyễn Thị Ái Hoa chia sẻ.
Trong công tác cũng như trong đời sống,
cô Hoa luôn thực hiện phương châm: sẵn
sàng thấu hiểu và sẻ chia những gì có thể
đối với những hoàn cảnh đời sống gia đình
hội viên còn nhiều khó khăn bằng tình cảm,
bằng miếng cơm, manh áo, bằng đồng vốn
vay, kinh nghiệm trong lao động sản xuất…
Đơn cử như gia đình chị Nguyễn Thị Tươi,
ở thôn Đạ Sơn là gia đình hội viên phụ nữ
nghèo, chưa có nhà ở ổn định là địa chỉ khá
quen thuộc nhận được nhiều sự quan tâm
giúp đỡ từ cô Nguyễn Thị Ái Hoa.
Với vai trò là Chi hội trưởng chi hội phụ
nữ, cô Nguyễn Thị Ái Hoa cũng luôn tuyên

truyền chị em hội viên tích cực tham gia
phòng, chống bạo lực gia đình, nuôi con
khỏe, dạy con ngoan, tích cực lao động sản
xuất xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng,
tiến bộ và hạnh phúc.
Là tổ trưởng tổ vay vốn Ngân hàng Chính
sách xã hội, hơn 10 năm qua, cô Hoa đã tích
cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tiến
hành rà soát, bình xét đúng đối tượng được
nhận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển
sản xuất; đồng thời thường xuyên kiểm tra
việc sử dụng nguồn vốn vay và hướng dẫn
sử dụng đồng vốn đạt hiệu quả. Cũng vì
lẽ đó, cô Hoa đã giúp được 10 hộ hội viên
thoát nghèo, hiện nay đang giúp 5 hộ hội
viên khác thoát nghèo. Nhờ đó, góp phần
nâng cao đời sống hội viên, giảm tỷ lệ hội
viên nghèo trong chi hội xuống còn khoảng
10% trong tổng số 130 hội viên hiện có. Chị
Nguyễn Thị Hiền, hội viên phụ nữ thôn Đạ
Sơn, xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông cho
biết: “Nhờ cô Hoa bên Chi hội phụ nữ giúp
đỡ, gia đình mình đã vay được từ Ngân hàng
Chính sách xã hội số tiền 50 triệu đồng. Từ
số tiền này, gia đình mình đã tập trung đầu
tư vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi bước
đầu cũng hiệu quả”.

Để chị em hội viên tin tưởng và làm
theo, bản thân cô Nguyễn Thị Ái
Hoa và gia đình cũng luôn gương
mẫu tham gia các phong trào ở địa
phương, trong đó có phong trào lao
động sản xuất giỏi.
Hiện nay, gia đình cô Hoa đã xây dựng
vườn cà phê với quy mô 4 ha kết hợp với việc
thường xuyên nuôi trên 100 gà thả vườn. Nhờ
biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động

Cục Thuế công khai
doanh nghiệp nợ thuế đến 31/5
sản xuất, các cây trồng, vật nuôi của gia đình
đều đạt hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, đã
cho thu nhập bình quân trên 300 triệu đồng,
nên đã không ngừng nâng cao đời sống gia
đình. Cô Nguyễn Thị Ái Hoa cho biết thêm:
“Mình mong muốn chị em phụ nữ khác còn
khó khăn tích cực làm kinh tế để đời sống
ngày càng phát triển thêm”.
Cũng chính vì sự nỗ lực trong công tác
và có nhiều sự giúp đỡ chị em phụ nữ khó
khăn, cô Nguyễn Thị Ái Hoa đã từng được
nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam với danh hiệu “Phụ
nữ xuất sắc” năm 2015; được Tổng Giám
đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
khen thưởng tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay
vốn có thành tích tiêu biểu trong 15 năm
thực hiện tín dụng chính sách, giai đoạn
2002-2017; cô Hoa đang được Hội Liên
hiệp phụ nữ huyện Đam Rông đề nghị cấp
có thẩm quyền trao tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp nhân đạo”.
Bà Hoàng Thị Tuyển - Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ huyện Đam Rông ghi nhận:
“Chị Nguyễn Thị Ái Hoa là một cán bộ chi hội
phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn huyện. Chị đã có
nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Hội phụ nữ
vững mạnh. Chị Hoa cũng đã thường xuyên
có sự quan tâm giúp đỡ đối với những chị em
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để cùng tiến
bộ. Chúng tôi coi chị Nguyễn Thị Ái Hoa là
một trong những tấm gương cán bộ Hội phụ
nữ tiêu biểu của huyện Đam Rông”.
Cô Nguyễn Thị Ái Hoa năm nay đã ở
tuổi 55, bằng đôi chân của mình dù không
còn được nhanh nhẹn như trước, nhưng mỗi
ngày vẫn lặng lẽ đi bộ đến từng gia đình hội
viên phụ nữ để thăm nắm tình hình và giúp
đỡ các chị em phụ nữ nghèo vươn lên trong
cuộc sống.
ĐAM TRỌNG

Tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em cho hướng dẫn viên
cơ sở
Nằm trong Chương trình bơi an toàn, phòng
chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017 - 2020
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ 22 - 24/6, tại
hồ bơi My Garden (thị trấn Đinh Văn - Lâm
Hà), Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đã phối hợp
tổ chức tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn cho
80 huấn luyện viên, hướng dẫn viên cơ sở là
cán bộ Đoàn - Đội đến từ các phường, xã, thị
trấn thuộc 6 huyện, thành phía Bắc của tỉnh.
Các học viên đã được đội ngũ giảng viên bộ
môn bơi lội của Trường Đại học Thể dục Thể
thao TP Hồ Chí Minh trang bị kiến thức và
thực hành tại hồ bơi như: kỹ năng bơi an toàn
trong môi trường nước; kỹ thuật các kiểu bơi
cơ bản; phương pháp dạy trẻ em học bơi an
toàn, kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống
xấu dưới nước; tìm hiểu về đuối nước và các
biện pháp phòng ngừa; kỹ năng sơ cấp cứu nạn
nhân bị đuối nước; một số mô hình bể bơi, hồ
bơi đơn giản tiện dụng hiện nay; các quy định
về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn,
nhân lực cần thiết cho một cơ sở thể thao tổ
chức hoạt động bơi, lặn…

Tạo điều kiện,
hướng dẫn cho
trẻ em học bơi là
trách nhiệm của
toàn xã hội
(Ảnh chụp tại hồ
bơi My Garden thị trấn Đinh Văn,
Lâm Hà lúc 10g
ngày 24/6/2018).

Từ lớp tập huấn, các học viên sẽ là những
nhân tố quan trọng trong việc phát triển phong
trào tập luyện bơi lội, đẩy mạnh các hoạt động
dạy bơi an toàn cho trẻ, hạn chế đến mức thấp
nhất tai nạn đuối nước có thể xảy ra; đồng thời,

biến bơi lội thành một môn thể thao thông
dụng, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh
được giới trẻ yêu thích nhằm nâng cao thể lực,
tầm vóc cho thanh thiếu nhi.

QUỲNH UYỂN

Hơn 200 cán bộ phụ nữ đối thoại chính sách bảo hiểm
Vừa qua, Hội LHPN huyện
Đạ Huoai và Đạ Tẻh đã phối
hợp với Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị huyện tổ chức lớp tập
huấn nghiệp vụ công tác Hội
cho hơn 220 cán bộ phụ nữ cơ
sở trên địa bàn.
Cũng trong dịp này, Hội LHPN

tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã
hội tỉnh tổ chức hội nghị đối
thoại chính sách bảo hiểm y tế,
bảo hiểm xã hội cho cán bộ Hội
LHPN các huyện. Tại các buổi
hội nghị, cán bộ, hội viên phụ
nữ đã được phổ biến nội dung
sửa đổi, bổ sung một số điều của

7

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm
2014; những nội dung cơ bản về
BHYT hộ gia đình; giá dịch vụ
khám chữa bệnh, giường bệnh,
dịch vụ kỹ thuật; quy định hoạt
động đại lý thu BHXH, BHYT;
về đối tượng, mức đóng, trách
nhiệm đóng BHXH tự nguyện.

Qua hoạt động tập huấn đã
giúp cho cán bộ Hội cơ sở nắm
bắt kiến thức, nâng cao kỹ năng
nghiệp vụ công tác Hội, phát
huy vai trò của người cán bộ Hội
trong công tác tuyên truyền, vận
động phụ nữ.
THỦY NGUYỄN

Cục Thuế vừa ra thông báo danh sách
13 doanh nghiệp còn nợ đọng tiền thuế,
tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp của
các khoản tiền thuế trên 90 ngày của các
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tính tới
ngày 31/5/2018, với số tiền hơn 11 tỷ đồng.
Trong đó, có 4 công ty còn nợ số tiền trên
1,5 tỷ đồng là Công ty TNHH Bá Thiên,
Công ty TNHH TM và trồng trọt Tuấn
Thiện, Công ty TNHH Tâm Châu, Công ty
SX Lụa tơ tằm (đều có trụ sở tại Bảo Lộc);
5 công ty có số nợ thuế từ trên 290 triệu
đến 1 tỷ đồng là Chi nhánh (CN) Công ty
TNHH Tâm Châu - Lộc An (Bảo Lâm), CN
miền Nam Công ty TNHH MTV Sông Đà
10.1 (Bảo Lâm), Công ty TNHH Nam Tiến
(Đà Lạt), CN Công ty TNHH Tâm Châu Nhà hàng Tâm Châu (Bảo Lộc), CN Công
ty TNHH Tâm Châu - Di Linh (Di Linh);
ngoài ra, còn có 4 công ty có số nợ thuế từ
17 đến 62 triệu đồng, là Công ty TNHH Tư
vấn Đầu tư và Xây dựng Nam Lâm (Đức
Trọng), Công ty TNHH Thanh Nhân (Bảo
Lộc), Công ty TNHH Đá ốp lát Gia Hiệp Bảo Nguyên (Di Linh) và Công ty TNHH
SX-CB Nông sản Địa Cầu (Đà Lạt).
Các doanh nghiệp trên sẽ bị cưỡng chế
bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, hoặc
thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
PHẠM LÊ

38,8 tỷ đồng sửa chữa
và nâng cao an toàn hồ đập

Với 38,8 tỷ đồng kế hoạch tài chính Dự
án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập
năm 2018 vừa phê duyệt, Sở NN&PTNT
Lâm Đồng được giao tổ chức triển khai
thành 2 tiểu dự án khác nhau.
Cụ thể tiểu Dự án 1 (gần 34,3 tỷ đồng)
sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ
chứa nước Đạ Tẻh; tiểu Dự án 2 (hơn 4,5 tỷ
đồng) triển khai các công trình liên hồ Suối
Đỉa, Cây Xoài, Đạ Sar R’Lôm, Ma Bó, Đạ
Bo B, hồ số 4 và hồ Lộc Thắng, Bảo Lâm.
Trong đó gồm 35 tỷ đồng nguồn vốn vay
Ngân hàng Thế giới và 3,8 tỷ đồng nguồn
vốn đối ứng ngân sách tỉnh Lâm Đồng.
Những chi phí chính của tiểu Dự án 1
như: gói thầu xây lắp; tư vấn đầu tư xây
dựng; thẩm định thiết kế dự toán mời thầu
xây dựng; rà phá bom mìn, vật nổ; đánh giá
an toàn đập… Tiểu Dự án 2 với các chi phí
chủ yếu về xây dựng và thiết bị; lập phương
án khảo sát; lựa chọn nhà thầu… M.KHẢI

Phòng trừ 3 loại sâu bệnh
cho cây cà phê mùa mưa
Theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng,
trên các vùng cà phê của tỉnh đang xuất hiện
3 loại bệnh phổ biến trên cây cà phê mùa
mưa là gỉ sắt, rệp chích hút và mọt đục trái.
Để phòng trừ, Trung tâm khuyến cáo
nông dân nên trồng các giống cà phê ghép
có khả năng đề kháng bệnh gỉ sắt gồm TR4,
TR9, TR11,TRS1... Hoặc sử dụng các loại
thuốc như: Tilt Super 300E, Nativo 750WG,
Biobus 1.00WP. Cure super 300EC, Anvil
5SC, Conabin 750WG…
Với các loài rệp chích hút nhựa trên đọt
cây cà phê, nông dân nên thường xuyên làm
sạch cỏ trong vườn, cắt cành tỉa tán thông
thoáng, đồng thời bơm phun một trong các
loại thuốc: FM- tox 100EC, Motox 10EC,
Minup 0.9EC. Tungrin 5EC, Kozomi 1EC…
Và bệnh mọt đục trái, nông dân có thể
bơm phun trên vườn cây cà phê bằng các
loại thuốc Profast 210EC, Penny 700EC,
Wellof 300EC, Diaphos 50EC… theo
hướng dẫn của nhà sản xuất… V.VĂN
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LƯỢT TRẬN CUỐI BẢNG C:

Australia chờ đợi “phép màu” từ Pháp

WORLD CUP 2018: Tuyển Croatia

sẽ tái hiện kỳ tích năm 1998?
Đan Mạch
đang có lợi thế
hơn Australia.

C

Croatia giành vé vào vòng 1/8 World Cup.

hiến thắng 3-0 trước
Argentina giúp Croatia
chắc chắn chiếm ngôi đầu
bảng D mà không cần chờ lượt
cuối. Sự khởi đầu ấn tượng giúp đội
bóng này hy vọng tái hiện kỳ tích
giành hạng Ba World Cup 1998.
Thậm chí, với việc sở hữu những
ngôi sao đang chơi bóng ở các câu
lạc bộ (CLB) hàng đầu châu Âu,
Croatia có quyền nghĩ về thành tích
tốt hơn nữa.
Nếu cân đo đong đếm trên từng
vị trí, Croatia chắc chắn nằm trong
số những đội tuyển có chất lượng
nhất ở World Cup 2018.
Theo đánh giá của Transfermarkt,
giá trị đội hình Croatia là 364 triệu
euro, xếp thứ 10 trong số các đội
tuyển hội ngộ ở Nga. Giá trị này
tất nhiên mang tính tương đối, dựa
vào nhiều yếu tố khác nhau (bao
gồm cả thời hạn hợp đồng với các
câu lạc bộ).
Trong đó, Ivan Rakitic cao giá
nhất, được định giá mức 50 triệu
euro. Tiếp theo là Perisic (40 triệu
euro), Kovacic (30), Brozovic (27),
Kramaric (27), Modric (25), Sime
Vrsaljko (25)…
Có 15 trong số 23 tuyển thủ
Croatia dự World Cup 2018 hiện
đang chơi bóng cho những câu
lạc bộ thuộc 5 giải đấu mạnh
nhất châu Âu (Tây Ban Nha,
Anh, Đức, Italy và Pháp). Cụ thể
hơn là một loạt câu lạc bộ lớn
nhất của bóng đá châu lục, như
Real Madrid, Barca, Atletico,
Liverpool, Juventus, Inter Milan.
Modric và Kovacic vừa có danh
hiệu vô địch Champions League
thứ 3 liên tiếp với Real Madrid.
Rakitic là nhân tố không thể

thiếu ở hàng tiền vệ Barca.
Brozovic và Perisic giúp Inter
giành quyền trở lại Champions
League sau 6 năm, giờ đây là
mục tiêu chuyển nhượng của
nhiều CLB lớn. Mandzukic rất
quan trọng với Juventus.
Vrsaljko hiện là lựa chọn chính
bên cánh phải Atletico, trong khi
Lovren cùng Liverpool vừa vào
Chung kết Champions League.
Chỉ có 6 tuyển thủ Croatia đã
bước sang tuổi 30 (nhưng 5 trong
số họ chưa đến 33 tuổi). Đồng
thời, có 7 cầu thủ hiện chưa quá
25 tuổi. Độ tuổi trung bình của
đội hình được huấn luyện viên
Zlatko Dalic đưa sang Nga là 27
năm và 10 tháng. Điều đó cũng
có nghĩa, đây là một tập thể của
những người trưởng thành. Họ
trưởng thành về cuộc sống, và
chín về nghề.
Giành trọn 6 điểm sau 2 trận đấu,
ghi 5 bàn và giữ sạch lưới, Croatia
đang khởi đầu ấn tượng hơn so với
sự kỳ vọng của người hâm mộ.
Trong đó, ấn tượng hơn cả là chiến
thắng 3-0 trước Argentina.
Đồng ý là Argentina kém, tồn
tại quá nhiều vấn đề, nhưng đánh
bại đội bóng vào chung kết 3
giải đấu lớn gần nhất (World
Cup 2014, Copa America 2015
và 2016) là điều mà không phải
ai cũng làm được. Croatia đã
khiến Argentina choáng váng với
những cú đòn đầy uy lực.
Croatia đã vào vòng 1/8, thậm
chí là chắc chắn ngôi đầu bảng D.
Khởi đầu này mang đến hy vọng
cho các cổ động viên Croatia về
kỳ tích 1998.
Ở nước Pháp mùa hè cách nay

tròn 20 năm, Croatia lần đầu tiên
tham dự một kỳ World Cup kể từ
khi Nam Tư tan rã, và đã làm nên
điều kỳ diệu. Croatia tiến một
mạch vào trận Bán kết, trước khi
thua chủ nhà Pháp.
Trên đường đi, họ loại Romania
ở vòng 1/8, đánh bại Đức - ứng
cử viên chức vô địch, với tỉ số
3-0. Trong trận tranh hạng Ba,
Croatia hạ tiếp Hà Lan.
Ở Pháp, cùng với bất ngờ
Croatia, tiền đạo Davor Suker
cũng xuất sắc với danh hiệu Vua
phá lưới. Suker là thành viên
trong thế hệ vàng cuối thập niên
1990 của Croatia. Sát cánh bên
ông có Slaven Bilic, Dario Simic
ở hàng thủ; Asanovic, Zvonimir
Boban ở hàng tiền vệ… Những
ngôi sao ấy được dẫn bởi “phù
thủy” Miroslav Blazevic.
Trong các giải đấu lớn gần
đây, Croatia đều không vượt qua
được chính mình. Nhưng cuộc
phiêu lưu ở Nga hứa hẹn sẽ khác.
Croatia thi đấu rất ấn tượng, với
vai trò thủ lĩnh được Modric thể
hiện xuất sắc. HLV Dalic cũng
ghi dấu ấn đặc biệt về chiến thuật
và cách dùng người.
Giữa hai trận đấu với Nigeria
và Argentina là cách dùng người
khác nhau của Dalic, đều thu kết
quả tốt. Rebic - người mở tỉ số
và khiến tuyến giữa Argentina
vỡ vụn, là một bất ngờ mà Dalic
dành cho Sampaoli.
Không chỉ là bán kết, với
những gì vừa thể hiện, nếu kiểm
soát được tâm lý, Croatia hoàn
toàn có thể đi đến trận Chung kết
World Cup 2018.
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Bảng C của World Cup 2018 vẫn
chưa ngã ngũ khi cả Đan Mạch và
Pháp đang cạnh tranh ngôi đầu trong
trận cuối cùng, trong khi Australia
vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng Peru
trong trận tiếp theo.
Bất chấp việc chỉ giành được 1
điểm trước Đan Mạch, đội tuyển có
biệt danh “Socceroos” có thể lọt qua
khe cửa hẹp trong trường hợp Pháp
thắng đội bóng tới từ Bắc Âu, còn
Australia thắng đậm Peru để cạnh
tranh về hiệu số bàn thắng-thua.
Đan Mạch đang có lợi thế +1 bàn
thắng, trong khi của Australia là -1.
Trong trường hợp kết thúc lượt trận
đấu cuối cùng mà hai đội bằng điểm,
yếu tố số bàn thắng ghi được sẽ được
tính đến.
Do vậy, nếu Đan Mạch thua Pháp
1-2 và Australia thắng Peru 1-0, hai
đội sẽ có số bàn thắng ghi được như
nhau. Trong trường hợp này, đội nào
đi tiếp đội nào về nước sẽ được quyết
định dựa trên số thẻ vàng và thẻ đỏ
của từng đội đã nhận trong các trận
đấu đã qua.
Khi trường hợp xấu nhất là hai đội
có cùng số thẻ như nhau, cách làm
cuối cùng đã được đưa ra trong hàng
chục năm qua sẽ được dùng đến. Đó
là bốc thăm chọn đội đi tiếp.
Dĩ nhiên, để các trường hợp trên
được tính tới, Australia cần 1 chiến
thắng và hơn thế nữa là ghi được
nhiều bàn thắng nếu muốn tái lập
chiến tích tại World Cup 2006.
Trong những ngày qua, huấn
luyện viên Bert van Marwijk đã
bị chỉ trích nặng nề khi không đáp
ứng lại lời kêu gọi sử dụng tiền vệ
kỳ cựu Tim Cahill - người đang dẫn

đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn
thắng nhất cho Socceroos.
Ở tuổi 38, cầu thủ được coi là biểu
tượng của bóng đá Australia không
còn sung sức để chơi đủ 90 phút các
trận. Tuy nhiên, kinh nghiệm và khả
năng phán đoán của Cahill vẫn được
đánh giá là rất hữu dụng trong trường
hợp Australia có những pha đá phạt.
Trong cuộc họp báo mới đây, tiền
vệ Mark Milligan đã ám chỉ tới khả
năng Australia sẽ đưa ra sân đội hình
có Cahill. Anh nói: “Chúng tôi đang
có 3 tiền đạo chuẩn bị cho trận đấu
tới. Tuy nhiên, tôi tin rằng Tim đang
rất nóng lòng. Cái cách anh ấy truyền
động lực cho những người như tôi
thật đáng kinh ngạc”.
Trong khi đó, hậu vệ Aziz Behich
cũng tin rằng nếu ra sân, Cahill
sẽ tạo nên sự khác biệt. Anh nhận
định: “Nếu được lựa chọn, tôi luôn
tin Tim sẽ làm tốt nhiệm vụ cho
đội tuyển. Timmy là mẫu cầu thủ
chuyên nghiệp thực sự, cách anh ấy
tập luyện chăm chỉ hàng ngày cho
thấy anh là hình mẫu cho chúng tôi
noi theo”.
Tại bảng C, Pháp là đội đã giành
quyền đi tiếp nên trận đấu tới nhiều
khả năng Les Bleus sẽ không sử dụng
đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, Pháp
chắc chắn sẽ không “buông” trận này
vì họ muốn bảo đảm ngôi đầu bảng,
qua đó tránh được những đối thủ
nặng ký ở bảng D.
Trong khi đó, Đan Mạch có được
4 điểm và chỉ cần hòa trận cuối là
giành vé đi tiếp, còn Australia cần
chiến thắng trước tuyển Peru đã bị
loại để mơ về vòng đấu loại trực tiếp.
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Những vướng mắc...	
... và Quyết định số 18/2015/QĐUBND ngày 13/3/2015 của UBND
tỉnh về việc sửa đổi Điều 7 Quyết
định số 46/2012/QĐ-UBND, việc
bổ nhiệm các chức vụ trưởng, phó
các phòng thuộc Sở; giám đốc, phó
giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở
Y tế cơ bản đã bám sát các điều
kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy
nhiên, do chỉ tiêu phân bổ đào tạo
về lý luận chính trị, về quản lý nhà
nước thấp, từ năm 2010 đến nay
chỉ tiêu phân bổ Cao cấp chính
trị: 27 chỉ tiêu, Trung cấp chính
trị: 117 chỉ tiêu, Quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên chính: 41
chỉ tiêu, Quản lý nhà nước chương
trình chuyên viên: 203 chỉ tiêu...
nên vẫn còn một bộ phận cán bộ
quản lý các khoa, phòng chưa đủ
chuẩn về lý luận chính trị, về quản
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lý nhà nước. Do đó, cấp ủy, Ban
Giám đốc phải thống nhất cho viết
cam kết trả nợ để bổ nhiệm nhằm
đảm bảo thu hút các cán bộ lâu năm
gắn bó với ngành. Cụ thể: Số chức
danh tại đơn vị có 717 người; số
chức danh đã bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại có 563 người. Trong đó, số chức
danh đủ chuẩn về lý luận chính
trị và QLNN (Trung cấp lý luận
chính trị; Quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên) có 97 người; số chức
danh không đủ chuẩn về lý luận
chính trị và QLNN (Trung cấp lý
luận chính trị; Quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên) có 264 người;
số chức danh không đủ chuẩn về lý
luận chính trị: 153 người; số chức
danh không đủ chuẩn về quản lý
nhà nước: 20 người.
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