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Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ
họp thứ 5 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, vừa
qua, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có chương
trình tiếp xúc cử tri các địa phương. Ông Nguyễn
Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Tổ đại
biểu số 2 HĐND tỉnh khóa IX đơn vị TP. Đà Lạt
và Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Đà Lạt
khóa XI đã có buổi tiếp xúc với cử tri Phường 6,
Phường 7, Phường 9 và Phường 10, TP. Đà Lạt.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đã

được nghe đại biểu HĐND tỉnh thông tin về tình
hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh 6 tháng đầu năm của tỉnh Lâm
Đồng và TP Đà Lạt; phương hướng, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của
năm 2018; đồng thời, thông qua dự kiến chương
trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX dự kiến
sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/7/2018.
Kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri
Phường 7, TP. Đà Lạt đề cập một số nội dung
về công tác hỗ trợ vật tư, thuốc bảo vệ thực vật

cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn
Măng Linh để sử dụng trên diện tích đất canh
tác; Hội trường Tùng Lâm bị lấn chiếm làm bít
mương thoát nước vẫn chưa được giải quyết
dứt điểm, gây bức xúc cho nhiều hộ dân sinh
sống xung quanh; con đường ở tổ Phước Thành
đã xuống cấp nhiều năm nhưng vẫn chưa được
giải quyết; hệ thống nước thải ở Bệnh viện Nhi
Lâm Đồng tràn ra mặt đường không xử lý, gây
ô nhiễm cho nhiều hộ dân quanh khu vực,….

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng.
Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con
người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị
mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng.
(Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢNLOẠI SÁCH
“NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”, 6/1968, T. 12, TR. 550, 551. 554, 557, 558)

XEM TIẾP TRANG 2

Nông thôn mới Đà Lạt nhìn toàn cảnh

Tiếng nói
đại biểu Quốc hội
Những nội dung quan trọng của kỳ
họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV vừa
qua được phát thanh, truyền hình
trực tiếp trên các kênh truyền hình,
phản ánh qua báo chí. Qua đó, cử
tri có thể biết được những đại biểu
của mình bầu ra có tiếng nói như
thế nào ở hội trường Quốc hội. Các
ĐBQH Lâm Đồng cũng đã phát huy
tích cực tinh thần này.
TRANG 2

Cần thiết phải ban hành
Luật An ninh mạng
TRANG 2

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Những ngôi nhà no ấm
15 năm liền
đạt danh hiệu văn hóa
TRANG 5

Sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch ở ven đô Đà Lạt. Ảnh: V.Việt

TRANG 3

Cả gia đình
dành tình yêu cho di sản

KÝ SỰ “VẠN LÝ TRƯỜNG SA”

Kỳ 1: Khởi đầu hải trình vạn lý
“Vạn lý Trường Sa” là tên gọi chung
cho quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa của Việt Nam trong bộ sách Đại Nam
nhất thống chí thuộc khối tài liệu Mộc bản
nhà Nguyễn, Triều vua Minh Mạng (đã được
UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế

giới). Trước đó, từ thời nhà Lê, các hải đảo
ngoài khơi phía đông của Việt Nam đã được
gọi chung là “Đại Trường Sa đảo”. Đây là
nguồn tư liệu rất quý giá, khẳng định chủ
quyền biển đảo của Việt Nam ở Hoàng Sa
và Trường Sa.

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT
TRANG 5

CHUYÊN ĐỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Trồng rừng và phát triển rừng
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Phòng, chống ma túy và
trách nhiệm của giới trẻ
TRANG 7
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Cần thiết phải ban hành
Luật An ninh mạng
TIẾP THEO

Những nguy cơ đặt ra:
Một là, sự phát triển của mạng xã hội góp
phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, song
cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt
động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố.
Hai là, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã
và đang tạo ra những thành tựu khoa học công
nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan
trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên “thảm
họa” nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Ba là, các thiết bị kết nối internet ngày càng
phổ biến không chỉ mang lại những lợi ích to
lớn cho cuộc sống con người, phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà
còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn
công mạng quy mô lớn.
Bốn là, các cuộc tấn công mạng có chủ đích
(Advanced Peristent Threat - APT) không chỉ
có thể phá hoại các mục tiêu, công trình quan
trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt
thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng
các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhánh phục
vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội.
Thực trạng, nguy cơ trên đã đặt ra yêu cầu bức
thiết phải xây dựng và ban hành văn bản luật
về an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh, xử
lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm
phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Mục đích xây dựng
Luật An ninh mạng:
- Hoàn thiện cơ sở pháp lý ổn định về an
ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định
pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực
tiễn thi hành.
- Phát huy các nguồn lực của đất nước để
bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an
ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
- Bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây
dựng môi trường không gian mạng lành mạnh.
- Triển khai công tác an ninh mạng trên phạm
vi toàn quốc, đẩy mạnh công tác giám sát, dự
báo, ứng phó và diễn tập ứng phó sự cố an ninh
mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về
an ninh quốc gia; đảm bảo hiệu quả công tác
quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
- Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng,
hoàn thiện chính sách nghiên cứu, phát triển
chiến lược, chia sẻ thông tin về an ninh mạng.
- Mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng
trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình
đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong
nước và điều ước quốc tế mà nước ta tham gia
ký kết.
(CÒN NỮA)

Tiếng nói đại biểu Quốc hội
Những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV vừa qua được phát
thanh, truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình, phản ánh qua báo chí. Qua
đó, cử tri có thể biết được những đại biểu của mình bầu ra có tiếng nói như thế nào
ở hội trường Quốc hội. Các ĐBQH Lâm Đồng cũng đã phát huy tích cực tinh thần này.

Đại biểu
Quốc hội
Triệu Thế Hùng
tham gia góp ý
các dự án luật
tại kỳ họp.

P

hát biểu về Dự thảo Luật Phòng,
chống tham nhũng - một dự thảo luật
được dư luận và quần chúng nhân dân
đặc biệt quan tâm, đại biểu Nguyễn
Văn Hiển - Đoàn Lâm Đồng, Ủy viên Thường
trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ
tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nam
Phi nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo. Tuy
nhiên, để tiếp tục hoàn thiện dự án luật này, đại
biểu góp ý về trách nhiệm của cán bộ, công chức
trong các cơ quan, đơn vị phòng chống tham
nhũng (mục 2 chương V). Trong dự thảo luật
lần này đã trao cho cơ quan phòng, chống tham
nhũng quyền năng rất lớn trong các hoạt động
phòng ngừa, kiểm tra, thanh tra và xử lý hành
vi tham nhũng. Với quyền lực lớn, nếu không
có quy định kiểm soát quyền lực chặt chẽ sẽ dễ
dẫn đến nguy cơ lạm dụng quyền lực ngay tại
chính cơ quan phòng, chống tham nhũng. Tuy
nhiên, các quy định về vấn đề này, đặc biệt là
trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công
chức của cơ quan chuyên trách về phòng chống
tham nhũng vẫn giữ nguyên như luật hiện hành
là không hợp lý. Đại biểu cho rằng, dự thảo luật
cần có những sửa đổi, bổ sung các quy định
đặc thù tương ứng về trách nhiệm, nghĩa vụ của
người đứng đầu và cán bộ, công chức trong lĩnh
vực này, như: các quy định đặc thù tiêu chuẩn,
phẩm chất cán bộ, các quy định đặc thù về phòng
ngừa xung đột lợi ích; về quy tắc ứng xử, về
những việc cán bộ, công chức không được làm...
Về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung
thực hoặc tài sản thu nhập tăng thêm mà không
được giải trình một cách hợp lý (Điều 59 dự
thảo), đại biểu Hiển đề nghị làm rõ trường hợp:
Sau khi Nhà nước đã thu thuế đối với phần tài
sản, thu nhập kê khai không trung thực hoặc
tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa
vụ kê khai không giải trình được một cách hợp
lý mà người này lại bị truy cứu trách nhiệm về
hành vi tham nhũng và bị tịch thu khối tài sản

Ảnh: N.T

tham nhũng trên thì số thuế họ đã nộp trước đó
được xử lý như thế nào? Họ có được khấu trừ
hay hoàn trả không?
Đối với những người không được tham gia
vào tổ xác minh tài sản, thu nhập, khoản 2 Điều
51 quy định: không bố trí bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ,
bố chồng, mẹ vợ, mẹ chồng, vợ, chồng, con
ruột, con nuôi, con dâu, con rể, anh, chị, em ruột
của người được xác minh tham gia vào tổ xác
minh tài sản, thu nhập. Theo đại biểu Nguyễn
Văn Hiển, quy định như trên là chưa phù hợp
với yêu cầu tránh xung đột lợi ích. Đề nghị
mở rộng diện những người không được tham
gia vào tổ xác minh tài sản, thu nhập phải bao
gồm cả những người quy định tại khoản 3 và
4 Điều 20, như: bố nuôi, mẹ nuôi, anh rể, em
rể, chị dâu, em dâu, anh chồng, chị chồng, em
chồng, anh vợ, chị vợ, em vợ.
Về báo cáo, công khai báo cáo phản
biện xã hội về công tác phòng, chống tham
nhũng, Điều 17 Dự thảo quy định hàng năm,
UBTWMTTQVN chủ trì xây dựng và công
khai báo cáo phản biện xã hội về công tác
phòng chống tham nhũng. Đại biểu Hiển cho
rằng quy định này không hợp lý, bởi lẽ theo
Luật MTTQVN thì “Phản biện xã hội” là phản
biện các “dự thảo văn bản” chứ không phải là
hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Do vậy, nội dung và thời hạn xây dựng báo
cáo phản biện xã hội phải phụ thuộc vào văn
bản cần phản biện chứ không phải theo niên độ
hàng năm. Vì vậy, theo đại biểu, Điều 17 nên
sửa lại phạm vi của báo cáo là báo cáo giám
sát và phản biện xã hội của UBTWMTTQVN
về công tác phòng, chống tham nhũng sẽ hợp
lý hơn. Trong đó, nội dung giám sát là giám sát
việc thực thi pháp luật của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị; còn nội dung phản biện xã hội là phản
biện các dự thảo văn bản của cơ quan nhà nước.
Đại biểu Nguyễn Văn Hiển cũng cho rằng, Dự
thảo Luật đặc xá đã được soạn thảo công phu,

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri... 
... Cử tri Phường 6, TP Đà Lạt kiến nghị trên
địa bàn phường còn có một số tổ dân phố chưa
có hội trường gây khó khăn trong việc sinh hoạt
cộng đồng; địa phương cần quan tâm hơn nữa
trong việc khai thác hiệu quả hệ thống camera
an ninh, đặc biệt tại các địa bàn có tình hình an
ninh trật tự phức tạp; tình hình xuống cấp của
đường ống cấp nước trên địa bàn Tổ dân phố 10
và 15; tình trạng xuống cấp của tuyến đường Yết
Kiêu và Nguyễn An Ninh tiềm ẩn nguy cơ tai
nạn giao thông; một số tuyến đường vừa được
thi công lại bị đào lên thi công hệ thống cấp
thoát nước dẫn đến xuống cấp nhanh chóng...
Cử tri Phường 10 - TP Đà Lạt kiến nghị
với đại biểu HĐND tỉnh vấn đề về tình trạng
ô nhiễm tại khu vực hồ lắng đường Yersin gây

ảnh hưởng đến cảnh quan của thành phố du
lịch; hơn 200 hộ dân thuộc Tổ dân phố Trần
Hưng Đạo nằm trong vùng quy hoạch đã hơn
20 năm nhưng vẫn chưa triển khai dự án ảnh
hưởng lớn đến đời sống người dân; cần có
phương án quản lý khách du lịch lưu trú, đặc
biệt là tại các homestay để đảm bảo tình hình
an ninh trật tự tại địa phương; cần có giải pháp
ngăn chặn việc nông sản Trung Quốc giả mạo
nông sản Đà Lạt gây ảnh hưởng đến đời sống
của nông dân; tình trạng ách tắc giao thông tại
các vòng xoay vào mùa cao điểm du lịch, lễ,
tết ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Cử tri Phường 9, TP Đà Lạt kiến nghị về
tình trạng ô nhiễm tại khu vực hồ Mê Linh,
đặc biệt là vào mùa mưa; cần sớm triển khai

nghiêm túc. Hồ sơ dự án cơ bản đầy đủ, đáp ứng
yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật. Để đặc xá thể hiện đúng bản chất là sự
khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch
nước quyết định, đại biểu cho rằng nên thiết kế
lại điều này theo hướng đặc xá chỉ áp dụng trong
3 trường hợp sau: Một là, những người thực sự
có tiến bộ trong cải tạo, giáo dục (trường hợp này
cần xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá sự
tiến bộ) và phải kèm theo điều kiện về thời gian
đã chấp hành án để phản ánh sự tiến bộ trong
cải tạo, giáo dục là một quá trình có tính liên tục,
bền vững. Hai là, áp dụng đối với những người
trong một số hoàn cảnh đặc biệt (như người
đã lập công lớn, người mắc bệnh hiểm nghèo,
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ
có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi,
người trên 70 tuổi thường xuyên ốm đau, bệnh
tật không tự phục vụ được). Những trường hợp
này không cần kèm theo điều kiện thời gian đã
chấp hành án, miễn là sự kiện đặc biệt nêu trên
xảy ra thì có thể áp dụng ngay thì mới đúng ý
nghĩa của việc khoan hồng đặc biệt. Ba là, áp
dụng trong trường hợp đặc biệt vì lý do đối ngoại
của Nhà nước. Trường hợp này cũng không cần
kèm theo điều kiện về thời gian đã chấp hành án.
Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng - Đoàn
Lâm Đồng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội góp ý và nhất trí cao với Dự
án Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục
đại học của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh
niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Đại
biểu nhấn mạnh cần thiết phải đẩy mạnh tự chủ
đại học, đây là một trọng điểm, trọng tâm then
chốt cần được giải quyết triệt để và khả thi ở lần
sửa đổi Luật Giáo dục đại học này. Việc thực
hiện quyền tự chủ của các trường đại học trong
thực tế hiện nay còn bị hạn chế bởi các luật viên
chức, về ngân sách, đất đai, về đầu tư công. Bởi
vậy, bài toán về tự chủ giáo dục đại học không thể
giải quyết trong một đạo luật này mà còn được
điều chỉnh bởi cả một hệ thống pháp luật liên
quan đến giáo dục đại học, nên rất mong Quốc
hội ủng hộ để có một hệ thống pháp luật đồng
bộ để tự chủ đại học được thực chất và đi vào
cuộc sống. Mặt khác, cần tạo hành lang pháp lý
rõ ràng, minh bạch để phát triển bình đẳng giữa
giáo dục đại học công lập và tư thục. Cần tăng
số lượng và nâng cao chất lượng các trường tư
thục, đồng thời giảm thiểu các trường công lập
hoạt động yếu kém, thực sự không cần thiết.
Từ thực tiễn và kiến nghị của cử tri, ĐBQH
Triệu Thế Hùng đã đề nghị Chính phủ cần rà
soát chính sách hợp lý để tăng cường hoạt động
công đoàn tại các khu công nghiệp để bảo vệ
quyền lợi chính đáng cho công nhân, người lao
động. Nhà nước cần có quy định cụ thể, mạnh
hơn, nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ sử
dụng lao động. Đại biểu đề nghị phải tăng mức
lương tối thiểu vùng đủ để đảm bảo mức sống
tối thiểu của công nhân.
NGUYỆT THU

TIẾP TRANG 1

dự án di dời chợ Phan Chu Trinh để giảm sức
ép về giao thông tại khu vực ngã tư Phan Chu
Trinh vào giờ cao điểm; tình trạng sử dụng vỉa
hè làm nơi đậu xe ô tô tại khu vực đường Lý
Thường Kiệt dẫn đến tình trạng xuống cấp...
Sau phần giải trình của đại diện lãnh đạo
UBND thành phố Đà Lạt, thay mặt 2 tổ đại biểu
HĐND tỉnh và thành phố, ông Nguyễn Trọng
Ánh Đông đã ghi nhận những ý kiến của cử tri
Phường 9 và Phường 10 thành phố Đà Lạt phản
ánh và đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan
chức năng nắm bắt tình hình để tìm hướng giải
quyết, đặc biệt là các vấn đề đang được dư luận
quan tâm, giải quyết dứt điểm những ý kiến của
cử tri, đồng thời thông tin đến cử tri kết quả xử lý.
Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo

UBND TP Đà Lạt đã giải trình, trả lời các vấn đề
cử tri quan tâm. Thay mặt 2 tổ đại biểu HĐND
tỉnh khóa IX đơn vị TP Đà Lạt và đại biểu
HĐND thành phố Đà Lạt khóa XI, đại diện Tổ
đại biểu số 2 HĐND tỉnh khóa IX đã ghi nhận
những ý kiến của cử tri thành phố Đà Lạt phản
ánh và đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan
chức năng cần tổ chức thanh tra, rà soát thông
tin mà cử tri nêu; đối với những vấn đề còn tồn
đọng khác, đoàn sẽ tổng hợp để chuyển đến các
cơ quan chức năng có liên quan sớm giải quyết
và kịp thời thông tin kết quả đến cử tri.
Đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu và
kiến nghị HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 sắp diễn
ra nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử
tri và nhân dân trong tỉnh.
N.THU
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TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM:

Dù rất tốt, nhưng vẫn phải quyết tâm cao
Ngày 25/6/2018, Cục Thuế tỉnh
Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị triển
khai nhiệm vụ công tác thu NSNN
6 tháng cuối năm 2018, với sự tham
dự của đại diện lãnh đạo UBND,
UBMTTQVN, Hội Liên hiệp Phụ nữ,
Hội Cựu chiến binh; lãnh đạo các sở,
ngành và các huyện, thành trong tỉnh.
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm,
tổng thu ngân sách Nhà nước trên
địa bàn tỉnh khoảng 3.699,5 tỷ đồng,
đạt 55% dự toán năm địa phương,
bằng 121% so cùng kỳ, có 8/12 địa
phương ước thu đạt trên 54%. Trong
đó, thuế - phí thu 2.391,6 tỷ đồng, đạt
54% dự toán năm địa phương, bằng
125% so cùng kỳ; có 6/9 loại thu đạt
trên 54% dự toán năm địa phương,
có 9/9 loại thu tăng trưởng so cùng
kỳ. Đất, nhà thu 444,1 tỷ đồng, đạt
52% dự toán năm địa phương, bằng
101% so cùng kỳ. Thu từ xổ số kiến
thiết 383,4 tỷ đồng, đạt 58% dự toán
năm địa phương, bằng 108% so cùng
kỳ. Tài chính thu 167,7 tỷ đồng, đạt
68% dự toán năm địa phương, bằng
128% so cùng kỳ. Thu từ hoạt động
xuất, nhập khẩu 275 tỷ đồng, đạt
55% dự toán năm địa phương, bằng

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính. Ảnh: L.H

161% so cùng kỳ...
6 tháng qua, tỉnh có nhiều điều kiện
thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã
hội, chỉ số PCI tăng lên bậc 22; thời
tiết thuận, phù hợp cho phát triển
nông nghiệp; boxit lần đầu tiên hoạt
động hết công suất, giá cao hơn gấp
đôi trước đây (600$/tấn xuất khẩu)...
Toàn hệ thống chính trị và các ngành,
các cấp đều có kết quả tăng trưởng
tốt. Đây là năm đầu tiên của nhiều

năm, mà 6 tháng đầu năm thu NSNN
đạt 55% dự toán, số thu về thuế phí
còn có thể bù cho số thu tiền sử dụng
đất. Một số loại thuế đạt rất cao như
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, doanh nghiệp địa phương,
thuế thu nhập (trên 60%). Mặc dù
tồn đọng về thu tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản (KTKS) nhưng số
thu đạt tốt (trên 70%). Ngành thuế từ
đầu năm tổ chức 19 hội nghị đối thoại

với gần 2.000 người tham dự; tăng
cường công tác thanh - kiểm tra thuế,
chống thất thu (đạt trên 50%) so với
kế hoạch; một số công tác phối kết
hợp quản lý thu thuế giữa các ngành
rất hiệu quả. Công tác quản lý chung
về thuế (hộ kinh doanh, nợ, thu vãng
lai...) cải thiện hơn.
Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo
hội nghị, khẳng định chỉ tiêu của
ngành thuế nói riêng và kết quả phát
triển kinh tế - xã hội nói chung của
toàn tỉnh 6 tháng đầu năm là rất tốt,
nhưng các ngành và địa phương
vẫn phải quán triệt tinh thần chỉ đạo
quyết liệt, phối hợp thật đồng bộ và
quyết tâm cao trong thu ngân sách.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn
mạnh, mặc dù kết quả thu 6 tháng
đầu năm rất tốt, nhưng vẫn cần hành
động mạnh mẽ để khắc phục các
hạn chế, như: còn có một số khoản
thu đạt thấp so với dự toán; nhiều
địa phương có tổng thu ngân sách
chưa kịp tiến độ; số thuế kê khai lập
bộ hàng tháng, phát sinh qua thanh
tra, kiểm tra chưa được đôn đốc thu
nộp kịp thời, dẫn đến nợ đọng thuế

có khả năng thu tăng cao; tồn đọng
khoản thu tiền cấp quyền KTKS
hơn 300 tỷ đồng khó thu; công tác
xử lý và cưỡng chế nợ thuế dù theo
dõi chặt chẽ, nhưng số thu chưa đạt
cao; còn để thất thu thuế trong lĩnh
vực công thương nghiệp; công tác
chống thất thu chưa quyết liệt, một
số địa phương cải cách hành chính
hạn chế; cán bộ thuế còn có biểu
hiện tiêu cực trong thực hiện quản
lý thuế làm ảnh hưởng đến hình ảnh
và uy tín của cả ngành thuế...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng
chỉ đạo nhiều giải pháp để tạo
nguồn thu, tăng số thu, giảm nợ
đọng, chống thất thu; cải cách hành
chính và tạo thuận lợi cho người
nộp thuế, khuyến khích đầu tư... Hội
nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến
của các ngành và địa phương trong
công tác quản lý thuế. Hội nghị đã
tổ chức trao tặng Huân chương Lao
động hạng Nhì của Chủ tịch Nước
cho ông Phạm Hồng Thái - Phó Cục
trưởng Cục Thuế Lâm Đồng và Cờ
Thi đua ngành Tài chính năm 2017
của Bộ Tài chính cho Cục Thuế tỉnh
Lâm Đồng.
LÊ HOA

Nông thôn mới Đà Lạt - nhìn toàn cảnh
Đường nhựa hóa,
trường chuẩn quốc gia
Nhìn gần hơn từ năm 2016 - khi 4/4
xã trên địa bàn gồm Tà Nung, Xuân
Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành
đều đạt chuẩn nông thôn mới, chính
quyền thành phố Đà Lạt đã nhanh
chóng ban hành bộ tiêu chí nâng cao
đến năm 2020. Từ đó đến nay, diện
mạo nông thôn mới Đà Lạt với bức
tranh toàn cảnh những công trình hạ
tầng giao thông nhựa hóa, cứng hóa,
trường học đạt chuẩn quốc gia…
Thống kê giai đoạn 2010 - 2017,
chính quyền thành phố Đà Lạt đã
triển khai nâng cấp cứng hóa gần
125 công trình giao thông trên 4 xã
nông thôn mới, gồm đường trục thôn
(23 km), đường ngõ xóm (24 km) và
đường nội đồng (37 km). Riêng các
tuyến đường trục xã đều đạt 100%
nhựa hóa như Tà Nung (12 km),
Xuân Thọ (gần 8 km), Xuân Trường
(7 km) và Trạm Hành (6 km). Trong
tổng kinh phí 110 tỷ đồng, chiếm
70% nguồn vốn ngân sách nhà nước;
30% còn lại vốn đối ứng của nhân
dân. Chưa kể gần 25.000 m2 diện
tích đất hiến và 1.350 ngày công lao
động của người dân tham gia xây
dựng các công trình hạ tầng giao
thông 4 xã nông thôn mới này.
Bên cạnh đó, từ 30 tỷ đồng nguồn
vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng hỗ
trợ, tại xã Tà Nung đã phát triển
mới 37 ao, hồ nhỏ, thể tích 1.500
m3/ao, hồ. Tính chung trong vòng
7 năm qua, Đà Lạt đã xây mới
và nâng cấp 5 công trình thủy lợi
Kikout (xã Tà Nung), Lộc Quý, Lộc
Thành (xã Xuân Thọ), Đất Làng (xã
Xuân Trường) và Phát Chi (xã Trạm
Hành), nâng tổng số đến nay gồm 11
công trình thủy lợi đạt tỷ lệ tưới tiêu
diện tích đất sản xuất nông nghiệp
từ 85% (Tà Nung, Xuân Thọ) đến

Nhìn toàn cảnh gần mười năm xây dựng nông thôn mới ở ven đô Đà Lạt cho thấy nhiều thành tựu
nổi bật làm nền tảng để tiếp tục phát huy, triển khai các giải pháp hữu hiệu đối với từng tiêu chí
nâng cao vào năm 2020.

Sản xuất
nông nghiệp
gắn với du lịch
ở ven đô Đà Lạt.
Ảnh: V.Việt

100% (Xuân Trường, Trạm Hành).
Những công trình thủy lợi đều được
sử dụng nguồn năng lượng điện lưới
quốc gia vận hành hệ thống cấp
nước tưới cây trồng trên 4 xã nông
thôn mới, cụ thể trên các hệ thống
đường dây trung áp (66 km), đường
dây hạ áp (36 km), 45 trạm biến
áp… Ngoài ra, người dân 4 xã nông
thôn mới đã đóng góp đầu tư lắp đặt
mới hàng chục nhánh điện vào khu
sản xuất và thắp sáng đường thôn.
Đáng kể thêm với tiêu chí trường
chuẩn quốc gia ở 4 xã nông thôn mới
Đà Lạt đạt tỷ lệ từ 70% (Tà Nung)
đến 100% (Xuân Thọ, Xuân Trường,
Trạm Hành). Trong 6 năm trước đó,
Đà Lạt đã đầu tư hơn 41 tỷ đồng xây
dựng mới 4 trường mầm non cùng
nâng cấp hàng chục phòng học và

các cơ sở hạ tầng khác phục vụ công
tác giáo dục ở địa phương…

Phát huy lợi thế
từng xã nông thôn mới
4 xã nông thôn mới Tà Nung,
Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm
Hành phân bổ tổng diện tích tự nhiên
gần 40.000 ha ven đô thành phố Đà
Lạt đều với lợi thế khí hậu ôn hòa
trên độ cao 1.500 m, đất đai thuộc các
nhóm feralit vàng, mùn vàng đỏ, than
bùn… nên rất thích hợp phát triển
các loại nông sản đặc thù của cao
nguyên Lâm Viên như chè, cà phê,
rau, hoa, cây đặc sản có giá trị kinh tế
vượt trội so với giá trị thu nhập bình
quân trên từng đơn vị diện tích đất
sản xuất nông nghiệp trong cả nước.
Như xã Tà Nung với 50% đồng

bào dân tộc thiểu số, cơ cấu kinh tế
nông nghiệp chiếm 83% với cây cà
phê chủ lực, 12% dịch vụ du lịch và
5% ngành nghề khác, đạt mức thu
nhập bình quân đầu người 32 triệu
đồng/năm. Xã Xuân Thọ đạt thu
nhập bình quân gần 60 triệu đồng/
người/năm, tỷ trọng nông - lâm thủy chiếm 80%, trong đó đã và
đang phát triển vùng nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao thôn Lộc
Quý. Xã Xuân Trường đang mở
rộng nghề sấy hồng khô theo công
nghệ Nhật Bản, nông nghiệp chiếm
70%, công nghiệp xây dựng và dịch
vụ thương mại chiếm 30%, thu nhập
bình quân 52 triệu đồng/người/năm.
Và xã Trạm Hành chọn 2 cây đặc
trưng là chè và cà phê bên cạnh việc
tiếp tục phát triển rau, hoa công nghệ

cao, đạt thu nhập bình quân 52 triệu
đồng/người/năm.
“Giai đoạn từ năm 2010 đến nay,
thành phố Đà Lạt đã lồng ghép các
chương trình, dự án nâng cao chất
lượng, trợ giá giống cây trồng, vật
nuôi; phát triển cà phê bền vững,
hỗ trợ đầu tư gần 1.230 mô hình
trồng hoa lan, lily, cát tường, cúc,
xây dựng liên minh sản xuất rau
VietGAP… Đến nay đạt lợi nhuận
bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp
ở xã nông thôn mới là 300 triệu
đồng/năm; đặc biệt hoa công nghệ
cao đạt lợi nhuận trung bình từ 700
triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/năm…”,
UBND thành phố Đà Lạt đánh giá.
Để nâng cao các tiêu chí 4 xã
nông thôn mới đến năm 2020,
chính quyền thành phố Đà Lạt tiếp
tục khuyến khích phát triển các sản
phẩm nông nghiệp đặc thù gắn với
chế biến, bảo quản và tiêu thụ như:
chế biến chè tại xã Trạm Hành, chế
biến cà phê tại xã Tà Nung, phát
triển làng hoa Xuân Thành và vùng
nông nghiệp công nghệ cao Lộc
Quý (Xuân Thọ) gắn với du lịch,
mô hình hồng sấy khô Nhật Bản ở
2 xã Trạm Hành và Xuân Trường…
Đồng thời thu hút doanh nghiệp
mở rộng liên kết dài hạn với hợp
tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân
sản xuất và tiêu thụ mặt hàng nông
sản chủ lực gắn với việc phát triển
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ
diệu từ đất lành”. Từ đó, phấn đấu
đạt các mục tiêu đề ra đến năm 2020
trên 4 xã nông thôn mới Đà Lạt là:
hơn 90% người dân tham gia bảo
hiểm y tế tự nguyện; 100% hộ dân
được cấp nước sạch sinh hoạt tập
trung; hơn 65% người lao động được
đào tạo nghề; đạt thu nhập bình quân
70 triệu đồng/người/năm…
VĂN VIỆT
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Ký sự “Vạn lý Trường Sa”
“Vạn lý Trường Sa” là tên gọi chung cho quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong bộ sách Đại Nam
nhất thống chí thuộc khối tài liệu Mộc bản nhà Nguyễn, Triều vua Minh Mạng (đã được UNESCO công nhận là
Di sản tư liệu thế giới). Trước đó, từ thời nhà Lê, các hải đảo ngoài khơi phía đông của Việt Nam đã được gọi
chung là “Đại Trường Sa đảo”. Đây là nguồn tư liệu rất quý giá, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam
ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Kỳ 1: Khởi đầu hải trình vạn lý
Gần 8g sáng ngày 25/4/2018,
con Tàu KN 490 kéo 3 hồi còi,
bắt đầu rẽ sóng rời cảng Cam
Ranh đưa Đoàn công tác số
10 chính thức bước vào cuộc
hải trình “Vạn lý Trường Sa”.
10g30 phút, dãy núi cuối cùng
khuất đỉnh trong màu nước
mênh mông. Biển tròn như
chiếc đĩa thần khổng lồ trong
chuyện cổ tích.
Thăm đảo Đá Lớn C
Sau một ngày rưỡi rẽ sóng biển
khơi, 11g00 ngày hôm sau, Tàu KN
490 đưa đoàn công tác đến thăm đảo
Đá Lớn C. Đảo gồm hai dãy nhà
nối với nhau bằng một chiếc cầu bê
tông. Nhìn từ xa, đảo như một con
tàu lừng lững giữa mênh mông.
Vài năm nay, với tinh thần “tất cả
vì biển đảo thân yêu”, nhân dân, các
tổ chức, đoàn thể trong cả nước đã
hỗ trợ đảo trùng tu cơ sở vật chất,
đặc biệt là xây dựng các bể ngầm
chứa nước mưa. Mới đây, đảo được
trang bị hệ thống lọc nước biển, giúp
cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên đảo
chủ động được nguồn nước sinh
hoạt và sản xuất, đáp ứng nhu cầu
rau xanh trong bữa ăn hàng ngày.
Bên cạnh đó, hệ thống năng lượng
mặt trời, thông tin liên lạc, nhà văn
hóa được đầu tư đưa vào sử dụng,
góp phần nâng cao đời sống tinh
thần của CBCS. Tình cảm đó đã
giúp CBCS đảo Đá Lớn C càng
vững niềm tin vào hậu phương,
chắc tay súng bảo vệ vững chắc
chủ quyền biển đảo thiêng liêng
của Tổ quốc.
Người khóc, trời rơi lệ!
Tối ngày thứ hai, Tàu KN 490 tiếp
tục cuộc hành trình xuyên đêm đến
thăm đảo Len Đao. Đến 5 giờ sáng,
khi cách đảo Len Đao chừng 20 hải
lý, tàu thả neo, tổ chức lễ tưởng niệm
64 chiến sĩ đã hy sinh khi Trung
Quốc cưỡng chiếm Gạc Ma 30 năm

Khu nhà đảo Đá Lớn C vừa được cải tạo nâng cấp. Ảnh: V.T

trước. Đúng 6 giờ 30, đoàn công tác
tập trung tại khu vực sân bay trên
tàu. Trước giờ hành lễ, trời bỗng
lắc rắc mưa. Lạ thay! Khi những
giọt mưa chưa đủ làm ướt áo và khi
Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết, Phó
Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt
Nam, Trưởng đoàn công tác số 10
bắt đầu đọc lời tưởng niệm thì trời
quang mây tạnh. Nhiều người trong
đoàn thì thầm “hồn thiêng các anh
đã về!”. Tôi đã từng nghe chuyện về
những hạt mưa bất chợt khi các đoàn
công tác tổ chức lễ tưởng niệm; và
tôi cũng đã từng nghĩ rằng đó là sự
trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ có điều,
sự trùng hợp ngẫu nhiên này xảy ra
rất nhiều lần, với nhiều đoàn và bây
giờ là đoàn chúng tôi.
“Máu xương của các anh đã hòa
vào lòng đất Mẹ Việt Nam. Sự hy
sinh của các anh đời đời các thế
hệ người Việt Nam ghi lòng tạc dạ.
Hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây, tại
vùng biển này tưởng niệm các anh.
Xin kính cẩn, nghiêng mình, gửi
cùng khói hương bay theo gió, theo
mây, hòa trong tiếng sóng mang đến
các anh những tình cảm yêu thương
và lòng biết ơn sâu sắc của chúng

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Lớn C đón đoàn công tác. Ảnh: V.T

tôi. Xin các anh hãy yên nghỉ, chúng
tôi thề giữ đảo, giữ biển, giữ trời của
chúng ta, để sự hy sinh của các anh
không bao giờ vô nghĩa”.
Lời tưởng niệm của Chuẩn Đô
đốc Ngô Sĩ Quyết hòa vào tiếng
sóng trong không gian mênh mông
trời biển, tôi nghe có tiếng sụt sùi,
rồi nhiều người đã khóc, tôi cũng
khóc. Bất chợt như văng vẳng đâu
đây lời thiếu úy Trần Văn Phương
vọng về từ lòng đại dương sâu thẳm:
“Anh em, thà hy sinh, quyết không
để mất đảo, hãy để cho máu của

Lễ tưởng niệm
các liệt sỹ hy sinh
trên quần đảo
Trường Sa.
Ảnh: V.T

mình tô thắm lá cờ Tổ quốc”.
Tôi đưa mắt nhìn ra xa về phía
đảo Gạc Ma, một cụm công trình
to, bề thế do Trung Quốc chiếm
đóng trái phép và xây dựng bất hợp
pháp. Màu sơn trắng toát nổi lên
trên mặt biển xanh rì như màu trắng
khăn tang, màu hài cốt của 64 chiến
sĩ công binh thuộc binh chủng Hải
quân Việt Nam bị sát hại rạng sáng
ngày 14/3/1988.
Sau lễ tưởng niệm, cả ngàn cánh
hạc giấy do một thành viên trong
đoàn công tác chuẩn bị từ nhiều
đêm trước khi ra đảo được tung vào
khoảng không mang theo thông điệp
gửi người đã khuất: Phẩm chất cao
quý, chí khí anh hùng của các anh
đời đời bất diệt; nguyện cầu bình
yên cho những người lính đảo đang
ngày đêm đối mặt với gian lao, thử
thách và hiểm nguy.

Đảo Len Đao và câu
chuyện 30 năm trước
Sau lễ tưởng niệm, đúng 7 giờ 30
phút chúng tôi lần lượt xuống xuồng
lên đảo Len Đao, nơi ghi dấu về biệt
đội cảm tử của 42 chiến sĩ công binh
30 năm trước. Ít ai biết rằng, trong

gói hành trang mà 42 người lính trẻ
mang theo riêng mình khi thi hành
mật lệnh ra bãi Len Đao có một bao
đựng tử thi và một thẻ bài. Họ sẵn
sàng chết để đảo sống cùng Tổ quốc.
42 con người không hề run sợ, chùn
bước trước hiểm nguy; 42 con người
vượt qua ranh giới của sự sống và cái
chết, dầm mình suốt 7 ngày 7 đêm
dưới biển mặn, xây dựng “thần tốc”
khu nhà đầu tiên trên đảo Len Đao,
một công việc nặng nề mà khi thực
hiện trên bờ, dù cố gắng đến mấy
cũng phải mất thời gian không dưới
15 ngày. Sức lực phi thường đó được
hun đúc từ ý chí, quyết tâm khẳng
định chủ quyền, bảo vệ thành quả
của cha ông qua bao đời tạo dựng!
Hai khu nhà của đảo Len Đao nằm
trên bãi san hô, được thiết kế nối với
nhau bằng chiếc cầu bắc qua con
nước cạn. Trong màu nước trong
vắt, chúng tôi nhìn thấy rõ luồng san
hô màu trắng sẫm xếp thành hình
bản đồ Việt Nam như một khẳng
định chủ quyền được định sẵn bởi
đất trời. Đảo Len Đao hiện đã được
trùng tu, sửa chữa kiên cố, đủ sức
chống chọi mọi bão giông khắc
nghiệt. Thủ đô Hà Nội cũng vừa
hoàn thành việc nâng cấp khối nhà
chính làm nơi sinh hoạt văn hóa, văn
nghệ, thể thao cho CBCS. Một bể
ngầm lớn chứa nước mưa cũng được
xây dựng không những đủ cung cấp
nước sinh hoạt và sản xuất trên đảo,
mà còn hỗ trợ cho ngư dân trên biển
khi cần. Nơi đây, cũng được Tập
đoàn Điện lực đầu tư lắp đặt pin mặt
trời và năng lượng gió, góp phần
nâng cao đời sống sinh hoạt, huấn
luyện của CBCS. Đảo đã có trạm
thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài
Truyền hình Việt Nam, giúp CBCS
nắm bắt thông tin thời sự, dự báo
thời tiết; thưởng thức các chương
trình về văn hóa, văn nghệ. Khuôn
viên đảo Len Đao không rộng, các
chiến sĩ tận dụng từng chút không
gian để trồng rau, trồng hoa, nhiều
loài hoa đua nhau khoe sắc.
Đại úy Đinh Văn Thao, 47 tuổi,
người quê Nam Định, là một trong
số ít chiến sĩ có thời gian 10 năm
sống cùng với đảo, từ đảo Đá Đông,
qua Nam Yết đến Sơn Ca, Đá Thị,
Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông và giờ là
đảo Len Đao. Khi hỏi về những tàu
lạ xâm phạm vùng biển đảo, anh
chỉ cười không nói. Nhưng chúng
tôi hiểu rằng biển không bao giờ
thôi sóng.
Chia tay Len Đao giữa buổi trưa
thừa nắng, tôi bước vội xuống
xuồng rồi quay người nhìn về phía
đảo. Chiếc xuồng chồm lên, lượn
cong tránh sóng, một vệt trắng dài
vẽ lên mặt biển xanh rì hình chữ S.
VĂN TÒA
(CÒN TIẾP)
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Những ngôi nhà no ấm
15 năm liền đạt danh hiệu văn hóa
Con đường bê tông rộng thênh
dẫn vào thôn Hà Trung, xã Tân
Văn, Lâm Hà uốn lượn theo bờ
Đạ Đờng bên những vườn dâu,
tiêu và cà phê xanh tốt như một
bức tranh làng quê thanh bình.
Ngôi nhà của ông Lê Trung Kiên
- Trưởng thôn nằm ngay đầu
làng, bên cạnh một hồ nước
lớn; cổng vào nhà đầy hoa và
cây cảnh băng qua vườn tiêu
trồng xen canh với nghệ đỏ có
con mương nhỏ chảy qua...

N

ằm cách trung tâm huyện
Lâm Hà 5 km, thôn Hà
Trung (xã Tân Văn) là
nơi cư trú của 168 hộ gia
đình với 896 khẩu. Đa số người dân
di cư từ phía Bắc vào lập nghiệp từ
những năm 80 của thế kỷ XX, khai
khẩn đất hoang, cần cù lao động, cấy
trồng trên diện tích 152 ha, trong đó
cà phê 130 ha, còn lại là dâu tằm, hồ
tiêu và các loại cây trồng khác. Năm
2003, sau 4 năm nỗ lực xây dựng
thôn văn hóa, nhân dân Hà Trung đã
vinh dự đón bằng công nhận Thôn
Văn hóa cấp tỉnh.
Như một động lực lớn, người dân
trong thôn càng hăng say thi đua lao
động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng vật nuôi, cuộc sống không

gia đình đã được sống trong những
ngôi nhà xây, nhiều biệt thự to đẹp,
chỉ còn 5 hộ ở nhà mái ngói, vách
gỗ. 100% gia đình có xe gắn máy, ti
vi, sử dụng nước sạch và điện lưới.
Có 5 hộ gia đình buôn bán dịch vụ
nhỏ lẻ, 8 hộ gia đình liên kết sản xuất
thành hợp tác xã, 3 hộ có xe vận tải,
3 hộ có máy cày nông nghiệp. Cuộc
sống ấm no đã dần đến với từng mái
nhà. Cả thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, 7
hộ cận nghèo.
Vật chất chỉ là một trong những
yếu tố làm nên cuộc sống no ấm,
bình yên. Không trộm cắp, không tệ
nạn, trong suốt 15 năm qua, trên địa
bàn thôn không có công dân nào vi
phạm pháp luật, mọi người dân đều
có ý thức chấp hành pháp luật, đó
mới là niềm vui trong từng mái nhà
của người dân nơi đây. Phong trào
xây dựng gia đình văn hóa tạo nên
không khí thi đua sôi nổi trên mọi
lĩnh vực như lao động sản xuất, nuôi
dạy con cái thành đạt, thực hiện nghĩa
vụ đóng góp, gìn giữ trật tự, an ninh,
xây dựng môi trường xanh - sạch,
trồng cây hoa ven đường thôn, làm
đẹp đường làng, ngõ xóm. Năm qua,
thôn Hà Trung có 92% số gia đình
thực hiện tốt 4 tiêu chí đạt danh hiệu
gia đình văn hóa, trong đó những gia
đình văn hóa tiêu biểu luôn là tấm
gương sáng trong thi đua lao động
sản xuất, nuôi dạy con cái thành đạt,
đóng góp tích cực cho đời sống vật
chất tinh thần của cộng đồng như gia

đình các ông: Lê Trung Kiên, Hoàng
Thành Đô, Nguyễn Thái Hoàng,
Trương Văn Phấn, Mai Văn Vượng,
Trần Văn Tám, Trần Đăng Đoàn...
Những hộ nghèo được quan tâm
đặc biệt để không ai bị bỏ lại phía
sau, được Nhà nước hỗ trợ phân bón
cho cây trồng, được vay vốn ưu đãi,
được hỗ trợ chuyển giao ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất để có
cơ hội vươn lên thoát nghèo... 100%
trẻ em trong thôn trong độ tuổi được
đến trường, không có trẻ em bỏ học,
nhiều em đã đậu vào các trường cao
đẳng, đại học. Thôn đã thành lập
đội văn nghệ có 20 thành viên tham
gia, một CLB dưỡng sinh có 18 cụ
thường xuyên tập luyện, một CLB
cầu lông hơn 20 thành viên tham gia
tập luyện và thường xuyên thi đấu
giao lưu với các thôn trong xã. Giữa
thôn, Nhà văn hóa được xây dựng
khang trang với tổng diện tích trên
400 m2, có hàng rào, tiện nghi đầy
đủ là nơi sinh hoạt, tập luyện cho
các CLB...
Đi dọc đường làng giữa trưa,
cái nắng như dịu đi bởi một bên là
dòng sông uốn lượn, một bên là con
mương lúc nào cũng ăm ắp nước.
Mỗi gia đình sẽ thật sự ấm no, hạnh
phúc trọn vẹn khi không chỉ biết
sống cho riêng mình, mà cùng góp
sức làm nên một cuộc sống bình
yên, giàu đẹp, xây dựng một cộng
đồng dân cư đáng sống.

Gia đình không chỉ là tổ ấm nuôi dưỡng, hình thành nhân cách của mỗi con người, mà còn là nơi lưu
giữ, bảo tồn, phát huy, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Gia đình
ông Duôm Dai K’Bát ở tổ dân phố Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà là một tổ ấm như thế; trong
đó cả ba thế hệ cùng dành tâm huyết cho sự trường tồn của những phong tục tập quán tốt đẹp và
di sản Không gian văn hóa cồng chiêng.

Bản hòa tấu cồng chiêng
của cha - con, ông - cháu
Đã 3 năm rồi, ông Duôm Dai
K’Bát vẫn không quên tiếng vỗ tay
rần rần khi ông cùng con trai K’Bes
và các cháu K’Ken, K’Binh biểu diễn
tiết mục Pơ long (đấu chiêng) trên
sân khấu chung kết Liên hoan Dân
ca toàn quốc 2015 do Đài Truyền
hình Việt Nam tổ chức tại Nghệ An.
Tiết mục đã xuất sắc đoạt giải A và
đoạt thêm giải Tốp nghệ nhân trình
diễn ấn tượng nhất tại liên hoan. Màn
trình diễn ngẫu hứng, tiếng chiêng
nối tiếp nhau tấu nên giai điệu, khi
thì như đuổi bắt, lúc đùa giỡn, khi lả
lướt, khoan thai như gió vờn, nước
chảy, lúc trầm hùng, ào ào như thác
đổ... Sự ăn ý giữa các nghệ nhân cha
và con, ông và cháu đã cống hiến cho
khán giả một màn diễn tấu đầy hứng
khởi, phóng khoáng; không chỉ còn
là những bài bản cổ truyền khuôn
mẫu, gò ép, mà được sáng tạo trực
tiếp từ những chủ nhân đích thực của
di sản văn hóa cồng chiêng...
Năm 1957, ông K’Bát được bà
Ka Ple “bắt” về làm chồng. Chàng
trai 19 tuổi đánh chiêng hay, chế tác
nhạc cụ, dụng cụ lao động, săn bắt,
cày bừa giỏi, phong tục tập quán,
tích xưa truyện cũ, ca dao tục ngữ...

Đường làng khang trang, sạch đẹp được tôn tạo trồng hoa ven đường. Ảnh: Q.U

ngừng thay đổi. Diện tích lúa nước và
cà phê già cỗi dần được chuyển qua
trồng dâu nuôi tằm và hồ tiêu; giống
cà phê cũ được thay dần bằng cà phê
ghép giống mới cho năng suất cao.
Đa số hộ gia đình đã biết ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang
lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm,
bà con thu 420 tấn cà phê, 18 tấn kén
tằm; chăn nuôi 4.000 con gia cầm
(gà, vịt), 220 con heo, 26 con bò (14
bò sữa). Có 40% số hộ thu nhập từ 40
- 60 triệu đồng/năm, 20% số hộ thu
nhập 70 - 100 triệu đồng/năm, 15%
số hộ thu nhập 100 - 150 triệu đồng/
năm, 10% số hộ thu nhập trên 150
triệu đồng/năm; thu nhập bình quân
đầu người 33 triệu đồng/người/năm.
Nhân dân trong thôn mỗi người một

quê, qua quá trình gắn bó lâu ngày
mà nên nghĩa xóm làng, đùm bọc lẫn
nhau, truyền cho nhau cách làm ăn
hiệu quả để cùng phát triển kinh tế.
Không ngừng đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng, phục vụ đời sống, nhân
dân trong thôn đã đóng góp trên 1,5
tỷ đồng xây dựng các công trình:
Nhà văn hóa thôn 400 triệu đồng,
hàng rào và trang thiết bị nội thất 130
triệu đồng, xây dựng 1,6 km đường
ngõ dọc ngang trong thôn 800 triệu
đồng, xây dựng hạ thế điện và lắp
đặt hệ thống chiếu sáng đường quê
trên 100 triệu đồng, tạo dựng cơ sở
vật chất trở nên khang trang, đường
ra phố huyện trở nên gần. Vào năm
2003, cả thôn chỉ có 25 hộ có nhà xây
kiên cố, thì đến nay đã có 97% hộ

QUỲNH UYỂN

Cả gia đình dành tình yêu cho di sản văn hóa
Phục dựng không gian
“sống” cho cồng chiêng
Ngồi trên bậc cầu thang ngôi nhà
sàn còn thơm mùi gỗ, ông Duôm
Dai K’Bát cười hiền đưa ánh mắt
nhìn vào góc nhà nơi có dàn chiêng
6 của người K’Ho được treo trang
trọng. 12 chiếc gùi, dụng cụ lao
động sản xuất thô sơ in dấu đôi tay
chai sần của cả hai vợ chồng ông;
những chiếc rổ, rá được chuốt từng
nan, đan bện tinh xảo qua thời gian
đã lên màu nâu bóng; dàn chum
được treo lên bằng những sợi mây
chắc chắn, chóe được sắp đặt gọn
gàng; hàng chục quả bầu khô từng
đựng thức ăn cho cả gia đình, nhiều
nhạc cụ, trong đó có chiếc trống bịt
bằng da trâu do ông tự làm, có cả
cung tên tự tay chế tác từng theo ông
lên rừng suốt thời trai trẻ kiếm thức
ăn cho gia đình, nuôi lớn các con...
Tất cả “gia tài” được ông nâng niu,
gìn giữ qua nhiều năm, mặc cho sự
thay đổi. Nhưng không gian nhà sàn
này thì ông đã mơ từ rất lâu rồi và
quyết tâm phải phục dựng lại.
Già K’Bát kể, năm 1967, cả làng
Bồ Liêng cùng Sê Nhắc chuyển từ
cánh rừng sâu cạnh con thác sông
Đạ Đờng về định cư ở đất này. Cánh
đồng phía sau nhà hoang sơ, mênh
mông, cả buôn nhà ai cũng là nhà

sàn. Ngay đầu buôn (Trung tâm Văn
hóa huyện bây giờ) còn là rừng, rất
nhiều cây to, đêm đến còn có tiếng
cọp gầm gừ... Một tiếng chiêng từ
nhà sàn cũng đủ để có thể vang khắp
buôn gần làng xa. 50 năm trôi qua,
ông K’Bát đã chứng kiến biết bao
sự đổi thay, rừng lên làng, làng lên
phố, nhà cửa san sát, đường sá rộng
thênh. Kiến trúc hiện đại của những
ngôi biệt thự mọc lên khắp buôn
làng thay dần cho những nhà sàn
gỗ đơn sơ. Nhà sàn từ lâu đã không
còn tồn tại trong cộng đồng người
K’Ho - Lâm Hà, cồng chiêng cũng
mất dần không gian “sống”.
Tuổi mỗi ngày một cao, ông K’Bát
luôn lo sợ bản sắc văn hóa của đồng
bào mình bị mai một, thế hệ con cháu
của ông và thế hệ sau nữa không còn
biết gì về cha ông mình. Từ 3 năm
qua, ông K’Bát luôn trăn trở phải làm
sao để biến những giá trị văn hóa của
cha ông thành những gì có thể nhìn
thấy hàng ngày. Nhiều đêm không
ngủ, ông tự vẽ thiết kế trong đầu...

Ông K’Bát luôn ý thức trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp
của dân tộc cho các con. Ảnh: T.A

Thế rồi, những ngày gần đây, một
ngôi nhà sàn gỗ đã được dựng lên bên
cạnh ngôi nhà phố xây khang trang.
Tất cả những khoảng đất “vàng”
còn lại được dành cho một khoảng
sân rộng làm không gian quần tụ của
nhà sàn. Cùng chung niềm mong
mỏi như cha, các con ông đã nỗ lực
tích cóp từ rẫy cà phê, ruộng vườn,

chăn nuôi trâu bỏ ra 320 triệu để thỏa
niềm mong ước tạo nên không gian
cho cồng chiêng. Ở đó, vợ chồng
ông cùng các con mình mong muốn
những giá trị văn hóa đẹp đẽ, những
phong tục tập quán tốt đẹp cùng với
Không gian văn hóa cồng chiêng sẽ
được gìn giữ, bảo tồn và phát huy bởi
các thế hệ tiếp nối.
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46 sản phẩm tham dự Cuộc
thi Sáng tạo thanh thiếu niên,
nhi đồng lần II - 2018

Trồng rừng và phát triển rừng

UBND huyện Lâm Hà vừa tổ chức
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng lần II - 2018, nhằm phát triển phong
trào sáng tạo kỹ thuật trong đối tượng là
thế hệ trẻ; qua đó khích lệ, động viên các
em trau dồi kỹ năng, óc sáng tạo, ứng
dụng khoa học công nghệ tạo nên những
sản phẩm tiện ích phục vụ lao động sản
xuất, học tập, vui chơi, giải trí.
46 sản phẩm tham dự cuộc thi của các
tác giả nhỏ tuổi là các giải pháp kỹ thuật,
sản phẩm tiện ích da dạng, phong phú
trong mọi lĩnh vực như: đồ dùng học tập,
phần mềm tin học, dụng cụ sinh hoạt
trong gia đình, dụng cụ phục vụ sản xuất,
đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường…
Nhiều sản phẩm có ý tưởng mới, mang
hàm lượng sáng tạo cao, có giá trị ứng
dụng thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế,
xã hội thiết thực.
Qua thẩm định và chấm điểm, Ban Tổ
chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải
ba, 5 giải khuyến khích cho các sản phẩm
xuất sắc.
QUỲNH UYỂN

Như đã trao đổi ở bài trước,
công tác phát triển rừng là
công tác song hành tích cực
với nhiệm vụ quản lý bảo
vệ rừng. Tuy nhiên, trồng
rừng năm 2017 không hoàn
thành mục tiêu đặt ra, và
năm 2018 này, cần khẩn
trương, tích cực hơn thì mới
hoàn thành như kế hoạch đã
được phê duyệt.

Nâng cao năng lực tiếp cận
internet cho nông dân
Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đang
thực hiện tập huấn nâng cao năng lực sử
dụng máy tính, điện thoại thông minh và
internet cho cán bộ hội viên nông dân.
Tập huấn giúp bà con làm quen với những
thao tác cơ bản như hiểu sơ bộ về máy
tính, soạn văn bản, lưu trữ và quản lý
thông tin. Phần quan trọng là giới thiệu
về internet, kết nối và tìm kiếm thông tin
trên internet cũng như các công cụ hữu
hiệu của Google. Đây là hoạt động thuộc
dự án nâng cao năng lực của nông dân do
Tập đoàn Google tài trợ cho nông dân 9
tỉnh tại Việt Nam, nhằm giúp nông dân
nhanh chóng tiếp cận với kiến thức khoa
học công nghệ, thông tin thị trường… trên
internet. Với Lâm Đồng, dự án tập trung
chủ yếu đào tạo cho nông dân hai huyện
vùng rau Đơn Dương, Đức Trọng, do đây
là hai vùng thuận lợi tiếp cận hoạt động
của dự án.
D.Q

Hơn 11 tỷ đồng nợ thuế
trong 6 tháng đầu năm
Thời gian qua, ngành Thuế đã kiểm tra
hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế 2.823 hồ
sơ. Trong đó, chấp nhận theo hồ sơ khai
thuế của người nộp thuế là 2.798 hồ sơ, 24
hồ sơ chờ giải trình, 1 hồ sơ điều chỉnh; số
thuế kiến nghị tăng thu là 205 triệu đồng.
Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 381 đơn
vị, bằng 51% so với kế hoạch năm 2018,
đạt 103% so với cùng kỳ. Qua kiểm tra đã
phát hiện xử lý truy thu, truy hoàn và phạt
là 22, 896 tỷ đồng; giảm lỗ 29,4 tỷ đồng;
giảm khấu trừ 1,948 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2018, qua kiểm tra tại
trụ sở doanh nghiệp ước nợ thuế khoảng
11,3 tỷ đồng; trong đó nợ của năm trước
chuyển qua là 2,64 tỷ đồng và nợ phát
sinh trong năm là 8,66 tỷ đồng.
Ngành thuế cũng đã thực hiện thanh
tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là
36 đơn vị, đạt 51% kế hoạch năm 2018
và kiểm tra 10 đơn vị thuộc kế hoạch quy
chế phối kết hợp, số tiền truy thu và phạt
là 5,066 tỷ, trong đó: truy thu 4,137 tỷ
đồng, phạt 0,93 tỷ đồng; giảm lỗ 0,26 tỷ
đồng.
P.L.H

T

heo thông tin từ Quỹ
Bảo vệ và Phát triển
rừng tỉnh Lâm Đồng
(gọi tắt là Quỹ), đến
ngày 31/12/2017, Quỹ đã hoàn
thành công tác thu tiền trồng
rừng thay thế (TRTT) theo
các văn bản chỉ đạo của Sở
NN&PTNT và UBND tỉnh.
Tổng số tiền thu năm 2017 là
hơn 90,366 tỷ đồng, tương ứng
với diện tích 1.066,77 ha. Trong
đó, diện tích lớn nhất là Công ty
thủy điện Đồng Nai (gồm Nhà
máy thủy điện Đồng Nai 3, 4)
với 1.063,30 ha; còn lại là Công
ty Cổ phần Du lịch sinh thái Lạc
Nam 0,24 ha, Công ty TNHH
Khánh Vân 0,77 ha và Công ty
Cổ phần Xây dựng Long Hội
2,45 ha. Về phân bổ kế hoạch,
năm 2017, UBND tỉnh phân bổ
trồng 460,80 ha với tổng kinh phí
hơn 39 tỷ đồng. Lũy kế diện tích
đã phân bổ TRTT từ năm 2014
đến 2017 là 1.744,26 ha, tương
ứng với kinh phí gần 147,597 tỷ
đồng. Đáng quan tâm nhất là, số
tiền TRTT đã thu nhưng chưa
phân bổ kế hoạch trồng rừng
(đến ngày 31/12/2017) là hơn
93,647 tỷ đồng, với diện tích gần
1.103 ha. Theo Quỹ, đã giải ngân
tiền TRTT năm 2017 theo tiến
độ, với tổng số tiền hơn 17,973
tỷ đồng/hơn 26,527 tỷ đồng, đạt
67,8% kế hoạch năm. Trong đó,
chăm sóc trồng rừng năm 2014
đạt 63% kế hoạch năm; chăm sóc
trồng rừng năm 2015 đạt 66%
kế hoạch; chăm sóc trồng rừng
năm 2016 đạt 69% kế hoạch và

Đại diện các đơn vị chủ rừng, chủ dự án tham gia hội nghị về công tác chi trả DVMTR. Ảnh: M.Đ

trồng rừng năm 2017 đạt 69% kế
hoạch. Tổng giải ngân tiền TRTT
từ 2014 đến 31/12/2017 đạt gần
76,132 tỷ đồng; số đã có kế hoạch
phân bổ giữ lại giải ngân cho các
năm chăm sóc tiếp theo là hơn
71,465 tỷ đồng.
Kế hoạch TRTT năm 2018,
về thu, sẽ thu phát sinh theo
Quyết định của UBND tỉnh. Về
chi, Quỹ cho biết đã tham mưu
Sở NN&PTNT đề xuất UBND
tỉnh phân bổ kế hoạch trồng
mới tương ứng với số tiền hơn
94,284 tỷ đồng đang còn tồn tại
đơn vị Quỹ. Đối với chăm sóc
rừng trồng các năm có tổng diện
tích 1.609,75 ha, tương ứng với
số tiền hơn 22,930 tỷ đồng; bao
gồm rừng trồng 2 năm, 3 năm,
4 năm và 5 năm. Trong 5 tháng
đầu năm 2018, Quỹ đã thu số
tiền là 637,026 triệu đồng, tương
ứng với diện tích 7,52 ha. Lũy
kế thu tiền TRTT đến 31/5/2018
là hơn 241,881 tỷ đồng, tương
ứng với diện tích 2.854,74 ha
(bao gồm 15 đơn vị). Trong đó,
lớn nhất là Công ty Thủy điện
Đồng Nai (Nhà máy Thủy điện
Đồng Nai 3, 4) với 2.401,20 ha,
tương ứng hơn 203,407 tỷ đồng;
kế đến là Công ty Cổ phần Thủy
điện miền Nam với 277,850 ha,

tương đương gần 23,537 tỷ đồng
và Tập đoàn Công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam (Nhà
máy Thủy điện Đồng Nai 5) với
hơn 129,7 ha, tương đương gần
11,055 tỷ đồng... Theo đó, kinh
phí đã giải ngân (từ 1/1/2018 đến
31/5/2018) là hơn 7,204 tỷ đồng.
Lãnh đạo đơn vị Quỹ cho biết:
Kế hoạch, nhiệm vụ 7 tháng
còn lại năm 2018, một trong
những nhiệm vụ trọng tâm là
hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị
thực hiện nộp tiền TRTT phát
sinh trong năm 2018 theo quyết
định của UBND tỉnh. Mặt khác,
tạm ứng, thanh toán tiền TRTT
kịp thời cho các đơn vị chủ dự
án để triển khai thực hiện theo
đúng quy định. Theo lãnh đạo
Quỹ, tồn tại, vướng mắc là đa
số các đơn vị chủ dự án chưa
hoàn thành hồ sơ thanh toán theo
quy định, nhất là trồng rừng và
chăm sóc rừng năm 1, nên tiến
độ tạm ứng, thanh toán chậm.
Một khó khăn, vướng mắc cần
được tháo gỡ như đã nêu trên
đó là hiện số tiền thu còn tồn tại
đơn vị Quỹ lớn nhưng chưa có
kế hoạch phân bổ (hơn 94,284 tỷ
đồng, tương đương 1.110,48 ha).
Đơn vị Quỹ cho rằng, thủ tục xác
nhận để đơn vị chủ đầu tư lập hồ

sơ thanh toán vốn hoàn thành còn
nhiều lúng túng. Quỹ cũng đề
nghị UBND tỉnh sớm phân bổ kế
hoạch TRTT cho các đơn vị triển
khai thực hiện. Còn đối với Sở
NN&PTNT, tham mưu UBND
tỉnh phân bổ kế hoạch TRTT cho
các đơn vị đối với số tiền thu còn
tồn tại Quỹ. Với các đơn vị chủ
dự án TRTT, khẩn trương nộp hồ
sơ nghiệm thu, thanh toán công
trình TRTT năm 2017 về Quỹ để
thanh toán kinh phí.
Thay mặt Hội đồng quản lý
Quỹ, ông Võ Danh Tuyên, Phó
Giám đốc Sở NN&PTNT đã
phân công Chi cục Kiểm lâm
khẩn trương thẩm định các hồ sơ
TRTT đối với tình hình tồn nêu
trên (hơn 94,284 tỷ đồng, tương
đương 1.110,48 ha); phối hợp,
hướng dẫn cụ thể và phải hoàn
thành vào 30/6/2018. Đối với các
đơn vị chủ rừng, ông Tuyên cũng
đề nghị khẩn trương hoàn thiện
hồ sơ TRTT. “Thời gian qua, một
số đơn vị đăng ký sai về diện tích,
mặc dù còn diện tích đất trống, do
đó đơn vị nào còn diện tích đúng
đối tượng mà không đăng ký thì
chủ rừng và lãnh đạo địa phương
phải chịu trách nhiệm”, ông Võ
Danh Tuyên nhấn mạnh.
MINH ĐẠO

Bắt đối tượng cướp vé số của người khuyết tật

Đà Lạt tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng dự toán ngân sách

Ngày 25/6, Công an huyện Đơn Dương cho biết đã khởi tố, bắt
giam Ngô Minh Huân (29 tuổi, trú tại: 193 Suối Thông A, Đạ Ròn,
Đơn Dương) để điều tra về hành vi cướp giật 65 tờ vé số của người
khuyết tật ngồi xe lăn.
Theo điều tra, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/6, sau khi uống
rượu, Huân dùng xe máy chở một người bạn đi hát karaoke. Khi
chạy đến khu vực thị trấn Thạnh Mỹ (Đơn Dương), phát hiện chị
Nguyễn Thị Hồng Diệu (29 tuổi) đang ngồi trên xe lăn bán vé xổ
số ngay vệ đường trước cổng Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn
Dương. Huân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên chạy xe máy
đến chỗ chị Diệu vờ hỏi mua vé xổ số. Đến nơi, Huân hỏi vé số
còn bao nhiêu tờ, khi chị Diệu đưa tập vé số cho Huân, tên này
cầm tập vé số, nhanh tay rồ ga xe máy bỏ chạy.
Đến khoảng 11h cùng ngày, Huân bị Công an huyện Đơn Dương
bắt giữ khi đối tượng đang ung dung ngồi hát karaoke tại quán Họa
My ở Đạ Ròn (Đơn Dương), khám xét trong người Huân thu giữ 65
tờ vé xổ số. Được biết, Huân ở Sóc Sơn (Hà Nội) vào Đơn Dương
kiếm việc làm sinh sống.
TIẾN DÂN

Báo cáo cho biết 6 tháng đầu năm 2018, thành phố Đà Lạt
đã thực hành tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng dự toán ngân sách, bằng
57% so với kế hoạch.
Và nếu so sánh với năm 2017, thành phố Đà Lạt cũng vừa
đạt 165% kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên để giữ
lại tạo nguồn cải cách tiền lương hơn 27 tỷ đồng. Bên cạnh
đó, cấp thành phố Đà Lạt thực hiện giảm 4 biên chế cơ quan
hành chính và đơn vị sự nghiệp; cấp phường, xã trực thuộc
tiết kiệm hơn 170 biên chế cán bộ công chức và cán bộ không
chuyên trách.
Cũng trong thời gian nói trên, thành phố Đà Lạt còn tiết kiệm
hơn 6,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, gần bằng 46% so với
cùng kỳ. Trong đó tiết kiệm qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh
hơn 6,4 tỷ đồng và tiết kiệm qua thẩm định, phê duyệt dự án
hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra, thành phố Đà Lạt đang tổ chức thanh lý và giao vốn
9 ô tô các loại cho các đơn vị, cá nhân theo quy định.
MẠC KHẢI

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
PHẢN HỒI
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Về tình trạng vi phạm lộ giới và mất mĩ quan ở chân đèo Prenn

B

áo Lâm Đồng số 5034, xuất
bản ngày 24/4/2018 đã có
bài “Lộ giới, cảnh quan và
môi trường cửa ngõ Đà Lạt: Vì sao
kéo dài không giải quyết?!” phản
ánh về hiện tượng vi phạm lộ giới,
nhếch nhác, gây ô nhiễm, mất mĩ
quan tại chân đèo Prenn, Phường
3, cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt.
Trong bài cũng nêu những chỉ đạo
của UBND tỉnh Lâm Đồng cần sớm
giải quyết dứt điểm tình trạng này,
trong đó gần nhất là Văn bản số 820/
UBND-ĐC ngày 24/2/2015.
Ngày 17/5, Văn phòng Tỉnh
ủy đã có Văn bản số 1001/-CV/
VPTU gửi UBND tỉnh thực hiện
ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy,
“đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ
đạo giải quyết dứt điểm” liên quan
đến vụ việc này. Ngày 16/5/2018,
UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục
có Văn bản số 2913/UBND gửi
các đơn vị chức năng trực thuộc
của thành phố như Phòng Quản lý
đô thị (QLĐT), Phòng Tài nguyên
Môi trường, Trung tâm Phát triển
quỹ đất, UBND Phường 3 và Công
ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt
(gọi tắt Công ty), cùng ông Nguyễn
Xuân Cò (trụ trì Tịnh xá Ngọc
Thiền). Văn bản đề nghị Công ty
tổ chức tự tháo dỡ toàn bộ dãy ki ốt mái tôn khung sắt dọc hàng rào
Tịnh xá Ngọc Thiền; không cho
người buôn bán trong bãi xe nhằm

Hiện trạng sáng ngày 26/6 vẫn lộn xộn, nhếch nhác như cũ. Ảnh: Đ.P

đảm bảo công năng sử dụng bãi đậu
xe và trật tự đô thị tại Khu Du lịch
thác Prenn. Đồng thời, “tiến hành
xóa hết toàn bộ các vạch sơn trước
cổng ra vào Tịnh xá Ngọc Thiền trả
lại lối vào cổng Tịnh xá”. Thời gian
hoàn thành trước ngày 20/5/2018.
Đối với Trung tâm Phát triển quỹ
đất, UBND thành phố chỉ đạo rà
soát, tổng hợp tình hình thực hiện
công tác bồi thường, hỗ trợ tái định
cư giải phóng mặt bằng đối với
các trường hợp ông Hóa, bà Triện,
bà Vang; báo cáo đề xuất UBND
thành phố trước 20/5/2018. Thành

phố cũng giao UBND Phường 3
kiểm tra việc thực hiện việc này;
và “Sau ngày 20/5/2018, nếu Công
ty không tháo dỡ, lập hồ sơ, gửi về
Phòng Quản lý đô thị để tham mưu
UBND thành phố ban hành quyết
định cưỡng chế theo quy định.
Kiểm tra, tổng hợp nguồn gốc, thời
điểm sử dụng đất, thời điểm tạo
lập nhà của các hộ ông Hóa và bà
Triện, phải nêu rõ phần mái che có
vi phạm lộ giới, khoảng lùi Quốc
lộ 20; báo cáo đề xuất thông qua
Phòng Quản lý đô thị trước ngày
25/5/2018” (trích Văn bản). Mặt

khác, đối với ông Nguyễn Xuân Cò
(trụ trì Tịnh xá Ngọc Thiền): “Tổ
chức làm hàng rào và dọn vệ sinh
phần diện tích của Tịnh xá tránh
gây ô nhiễm môi trường khu vực”.
Đồng thời, bố trí lực lượng giải tỏa
không cho các hộ buôn bán tại khu
vực khuôn viên của Tịnh xá làm
mất mĩ quan.
Tuy nhiên, ngày 28/5, đại diện
lãnh đạo Công ty, quyền Giám đốc
Nguyễn Vĩnh Bảo lại ký Văn bản
số 83/BC-DLĐL gửi UBND thành
phố Đà Lạt đề xuất “xin giữ lại dãy
ki-ốt hiện hữu” và nếu được chấp

Phòng, chống ma túy và trách nhiệm của giới trẻ

T

heo số liệu thống kê của
ngành chức năng, hiện
Lâm Đồng có trên 2.000
người nghiện có hồ sơ
quản lý, trong đó có 1.751 người
nghiện (chiếm khoảng 70%) đang
sống ngoài xã hội, 104 người đang
cai tại các cơ sở cai nghiện và trên
200 người đang ở trong trại giam,
nhà tạm giữ.
Con số này theo một số người có
thâm niên trong công tác phòng,
chống ma túy “thì đây chỉ là phần
nổi của tảng băng chìm”, có nghĩa
con số này trong thực tế chắc chắn
còn cao hơn nhiều lần. Điều này
làm chúng ta phải trăn trở, nhất
là các nhà quản lý, cơ quan chức
năng, chính quyền địa phương cần
phải đặc biệt quan tâm đến công tác
phòng, chống ma túy và phải vào
cuộc một cách quyết liệt.
Cũng theo thống kê, trong số
những người nghiện ma túy thì đa
số là những người trẻ có tuổi đời từ
18 đến 35 tuổi, đây là lực lượng lao
động chủ yếu của xã hội. Đáng quan
ngại hơn, trong những năm gần đây
người nghiện ma túy ngày càng trẻ
hóa, cụ thể có đến 8% trẻ vị thành
niên (13 đến 17 tuổi) có sử dụng ma
túy. Điều này đặt ra trách nhiệm của
giới trẻ trong công tác phòng, chống
ma túy.
Tại Lâm Đồng, trước hiểm họa
ma túy đang rình rập, Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành nhiều
văn bản, kế hoạch nhằm tăng cường
công tác phối hợp phòng, chống ma
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Khép lại Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) năm 2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế
hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, chúng ta cùng nhìn lại để chung tay ứng phó hiệu quả với hiểm
họa ma túy.
Theo ông Christopher Batt Phụ trách Văn phòng Cơ quan
phòng, chống ma túy và tội
phạm của Liên Hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam, đối với những
người trẻ, việc thiếu hiểu biết về
ma túy và tác hại của ma túy đã
khiến họ có nhiều nguy cơ sử
dụng ma túy hơn. Vì thế thanh
thiếu niên cần phải tự trang bị
kiến thức tốt về ma túy và tác
hại của ma túy.

túy trong thanh thiếu niên trên địa
bàn toàn tỉnh. Trong đó, tập trung
đẩy mạnh các phong trào, các cuộc
vận động và tiếp tục thực hiện Dự án
xây dựng xã, phường, thị trấn không
có ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Chúc
Quỳnh cho hay, chỉ riêng năm 2017,
các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã
tổ chức được 1.132 buổi học tập,
tuyên truyền cho 121.154 lượt đoàn
viên, thanh niên. Tỉnh Đoàn cũng đã
tổ chức 3 hội thi về “Phòng chống
ma túy, phòng chống tội phạm, mại
dâm HIV/AIDS”; “Thanh niên với
bình đẳng giới”; “Tuổi trẻ phòng
chống tội phạm”.
Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn
tổ chức 16 đợt ra quân phòng chống

ma túy; tổ chức 228 hội thi tìm hiểu
pháp luật phòng, chống ma túy, an
toàn giao thông cho các em học sinh
tham gia sinh hoạt hè tại địa phương;
phối hợp với lực lượng công an, bộ
phận tư pháp tại địa phương phát trên
5.500 tờ rơi, 200 băng rôn, cờ phướn,
pa nô, áp phích có nội dung phòng
chống ma túy và tệ nạn ma túy.
Ngoài ra, tổ chức đoàn các cấp
cũng đã duy trì có hiệu quả hoạt
động của các câu lạc bộ, đội nhóm
thanh niên tình nguyện như “CLB
thành niên phòng chống tội phạm”,
“CLB phòng chống ma túy học
đường”; củng cố 1.559 đội “Thanh
niên xung kích an ninh” ở các thôn,
tổ dân phố với tổng số 39.240 đội
viên TNXKAN tham gia… Đến
nay, 100% các cơ sở đoàn - hội
trong trường học duy trì và đăng
ký thực hiện tốt cuộc vận động “3
không với ma túy” và tổ chức cho
học sinh, sinh viên ký cam kết nói
không với ma túy.
Cũng theo Bí thư Tỉnh Đoàn, tệ nạn
ma túy trong thanh thiếu niên hiện nay
vẫn còn diễn biến phức tạp, đáng lo
ngại. Công tác phòng, chống ma túy
còn những bất cập, trong đó công tác
cai nghiện, quản lý cai nghiện, dạy
nghề, hỗ trợ việc làm sau cai nghiện
chậm được đổi mới… Bên cạnh đó,
những mặt trái của cơ chế thị trường

là một trong những nguyên nhân tác
động không nhỏ đến sự phát triển và
hoàn thiện nhân cách của thanh thiếu
niên, dẫn đến tỷ lệ phạm pháp trong
thanh thiếu niên có chiều hướng gia
tăng, nhất là tội phạm về ma túy.
Trong bối cảnh đó, trong rất nhiều
nội dung phòng, chống ma túy cần
phải triển khai, Chính phủ đã chọn
chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước
hiểm họa ma túy” cho Tháng hành
động phòng, chống ma túy nhằm
nhắc nhở về trách nhiệm của các
cơ quan Nhà nước và của cả xã hội
trong việc giúp đỡ thế hệ trẻ có cuộc
sống lành mạnh, không sa vào tệ nạn
ma túy. Qua đó cũng đồng thời đặt
ra trách nhiệm của giới trẻ với công
tác phòng, chống ma túy trong giai
đoạn hiện nay.
Để đấu tranh, phòng, chống ma
túy có hiệu quả và bảo vệ thế hệ
trẻ khỏi hiểm họa ma túy, cần hành
động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn
với nhiều giải pháp đồng bộ và toàn
diện. Các cấp bộ Đoàn cần tăng
cường công tác truyền thông, nâng
cao nhận thức của cộng đồng và giới
trẻ về tác hại của ma túy; nâng cao
năng lực tự phòng, tránh cho đoàn
viên, thanh niên để thanh thiếu niên
có kỹ năng, lối sống lành mạnh và
kiên quyết nói không với ma túy.
LHT

thuận “Công ty sẽ làm hệ thống
thoát nước gom về bể xử lý không
để chảy tự do như hiện nay” (trích).
Phần cuối của Văn bản này, Công
ty cũng nêu nếu không được chấp
thuận thì “đề nghị cho phép gia
hạn thời hạn tháo dỡ đến hết ngày
30/6/2018”. Trả lời đề xuất này của
Công ty, ông Võ Ngọc Trình - Phó
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt
tiếp tục ký Văn bản số 3370, (ngày
6/6/2018) không đồng ý giữ lại dãy
ki-ốt; theo đó, đề nghị Công ty thực
hiện theo đúng nội dung Văn bản
số 2913/UBND ngày 16/5/2018
của UBND thành phố. Thời gian
thực hiện đến hết ngày 30/6/2018.
Ông Võ Ngọc Trình đồng thời giao
Phòng Quản lý đô thị theo dõi,
đến ngày 1/7/2018, Công ty chưa
thực hiện việc tháo dỡ toàn bộ dãy
ki-ốt mái tôn khung sắt theo hàng
rào Tịnh xá Ngọc Thiền thì trình
UBND thành phố ban hành quyết
định cưỡng chế theo quy định.
Sự vụ đã rõ ràng, có chỉ đạo kiên
quyết từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng
vẫn để kéo rê trong thời gian rất dài.
Đến ngày 26/6, khi bài báo này lên
khuôn, tình trạng vi phạm lộ giới,
ô nhiễm, nhếch nhác tại cửa ngõ
vào thành phố Đà Lạt vẫn không
hề động tĩnh để khắc phục(?!). Báo
Lâm Đồng tiếp tục theo dõi và kịp
thời phản ánh đến bạn đọc.
ĐẠO PHAN

8 xã nghèo được
trang bị phương tiện
tác nghiệp phục vụ
thông tin cổ động
UBND tỉnh vừa quyết
định trang bị phương tiện
tác nghiệp phục vụ thông
tin cổ động cho 8 xã nghèo
thuộc 6 huyện trong tỉnh; cụ
thể là: Đan Phượng (Lâm
Hà), Đạ Tông, Đạ Long
(Đam Rông), Lộc Bảo, Lộc
Bắc (Bảo Lâm), Đồng Nai
Thượng (Cát Tiên), Bảo
Thuận (Di Linh) và Đạ
P’Loa (Đạ Huoai).
Theo đó, mỗi xã sẽ được
trang bị các thiết bị gồm: loa
nén, bộ điều chỉnh tần số âm
thanh, micro không dây, loa
cầm tay… phục vụ cho việc
sản xuất, phát sóng chương
trình phát thanh, tuyên truyền
miệng về công tác giảm
nghèo nằm trong dự án giảm
nghèo về thông tin thuộc
Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 - 2020.
Qua đó, tăng cường các
thông tin về giảm nghèo
chương trình giảm nghèo
đến các tầng lớp nhân dân để
người nghèo, tiếp nhận và sử
dụng có hiệu quả chính sách
và nguồn lực hỗ trợ của Nhà
nước, động viên họ nỗ lực
vươn lên, nhanh chóng thoát
khỏi đói nghèo, xây dựng
cuộc sống no đủ.
QUỲNH UYỂN
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Vận mệnh của đương kim vô địch Đức
trong "tay" Mexico và Thụy Điển

TIN BUỒN
Đồng chí: Lương Văn Mía
Sinh ngày: 15/3/1948.
Nơi ở hiện nay: 30 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Đà Lạt.
Quê quán: Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên.
Ngày vào Đảng: 1/1/1975; Ngày chính thức: 1/10/1975.
Đảng viên Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, nguyên Đội trưởng
Đội xe vận tải, Công ty Xăng dầu Lâm Đồng.
Đã từ trần vào lúc: 20 giờ 40 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2018.
Lễ liệm vào lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2018.
Lễ di quan vào lúc: 7h giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2018.
An táng tại Nghĩa trang cán bộ.

THÔNG BÁO
v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất

T

Cầu thủ Javier Hernandez (trái, phía trước), đội tuyển Mexico vui mừng sau khi ghi bàn thắng
trong trận đấu với đội Hàn Quốc tại Rostov-on-Don, Nga, ngày 23/6.

hật bất ngờ khi Mexico và
Thụy Điển lại nắm vận mệnh
của các nhà đương kim vô
địch Đức khi họ gặp nhau ở lượt trận
cuối bảng F. Nhưng để quyết định
tương lai chính mình, cả hai cũng
không thể lơ là dù họ có toan tính
nào chăng nữa.
Trước giải, Mexico và Thụy Điển
chỉ được đánh giá sẽ cạnh tranh cho
vị trí thứ 2 trong bảng. Nhưng hiện tại,
cả hai thậm chí còn có cơ hội xếp đầu.
Như vậy không có nghĩa họ sẽ
không chú ý đến kết quả của trận
đấu cùng giờ giữa Đức và Hàn
Quốc. Một chiến thắng đậm đang
được nhiều người mong chờ cho
“Cỗ xe tăng” Đức. Trong bối cảnh
đó, Thụy Điển sẽ về nước nếu họ
không thắng, còn Mexico ít nhất
không được phép thua.
Mexico là đội tuyển nắm nhiều
quyền chủ động nhất. Họ chỉ cần một
trận hòa là đảm bảo một suất trong
vòng loại trực tiếp, thậm chí còn dẫn
đầu bảng F.
Chắc chắn thầy trò huấn luyện
viên Juan Carlos Osorio sẽ nhắm
đến vị trí đó, vì nó sẽ giúp họ tránh
được Brazil, đội tuyển có nhiều khả
năng đầu bảng E. Thủ môn kỳ cựu
Guillermo Ochoa xác nhận quyết
tâm này: “Chúng tôi luôn chiến đấu
vì vị trí nhất bảng”.
Hơn nữa, Mexico hoàn toàn có thể
có những tính toán giữ sức cho các
trụ cột, vốn có lối chơi tốc độ và áp
sát tốn rất nhiều thể lực.
Nếu không có bất ngờ, El Tri sẽ
có cách tiếp cận trận đấu tương tự
như khi gặp Hàn Quốc. Bộ tứ Javier
Hernandez, Hirving Lozano, Carlos
Vela và Miguel Layun sẽ vẫn được
tin dùng trên hàng công.
Trước một Thụy Điển được đánh

giá thấp hơn, họ vẫn sẽ gây sức
ép nhanh từ xa, nhưng không có
động lực phải thi đấu rát như trận
gặp Đức. Để tiết kiệm sức lực,
Mexico có thể chủ động giảm nhiệt
từ nửa sau hiệp 1 và chơi phòng
ngự phản công.
Với những cầu thủ chậm chạp
và trước yêu cầu buộc phải tấn
công, Thụy Điển sẽ có nguy cơ lộ
ra khoảng trống để các chuyên gia
phản công bên phía Mexico “hạ gục
nhanh, tiêu diệt gọn” chỉ bằng 3, 4
đường chuyền.
Thụy Điển có ít lựa chọn hơn. Họ
cần một chiến thắng, và khi đó đội
bóng Bắc Âu sẽ lọt vào vòng trong
mà không cần lo lắng tới tuyển
Đức. Trong kịch bản đó, chiến
thắng của Đức trước Hàn Quốc sẽ
chỉ tác động đến Thụy Điển ở vị
trí nhất nhì.
Do đó, để tránh Brazil, những
chiến binh tới từ Scandinavia cũng
cần buộc Mexico phải vào lưới nhặt
bóng nhiều lần nhất có thể. Kết quả
hòa hoặc thua không có nghĩa là
chấm hết cho Thụy Điển, nhưng
khi đó họ cần một “phép màu” từ

đội bóng yếu Hàn Quốc.
Thực tế cho thấy, đội tuyển Thụy
Điển sẽ gặp vô vàn khó khăn khi
muốn ào lên tấn công trong cuộc
thư hùng này. Họ có tương đối ít
bài tấn công. Dù là chơi bóng bổng
từ biên hay phản công, bài vở của
Thụy Điển tương đối nhạt nhòa.
Nhiều khả năng, huấn luyện viên
Janne Andersson sẽ mong chờ các
tình huống cố định hoặc sai lầm của
đối phương, như những gì ông đã
được hưởng trong 2 trận đầu tiên.
Sẽ là đáng tiếc cho tuyển Thụy
Điển khi họ cần điểm nhưng buộc
phải chơi phòng thủ trước Mexico,
nhưng đó là điều rất dễ xảy ra nếu
xét phong độ và năng lực của cầu
thủ hai bên.
Cho tới thời điểm này, cả
Mexico và Thụy Điển đều làm
hài lòng người hâm mộ nước nhà.
Nhưng liệu họ có khiến World Cup
2018 bớt hấp dẫn khi buộc đương
kim vô địch Đức phải xách vali
về nước? Có lẽ, họ sẽ quan tâm
đến số phận của mình hơn, trước
khi nghĩ đến niềm vui của những
người trung lập.
TTXVN

Thông tin trận đấu:
Trận Mexico-Thụy Điển sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 00 ngày 27/6 (giờ Việt
Nam) trên sân Ekaterinburg Arena ở thành phố Yekaterinburg.
Trọng tài bắt chính: Nestor Pitana (người Argentina)
Thụy Điển và Mexico từng chạm trán nhau 9 lần, nhưng chỉ có 1 lần ở
World Cup 1958 - khi đất nước Scandinavia này đăng cai. Trong trận
đấu đó, Thụy Điển đã thắng Mexico với tỉ số 3-0.
Mexico chưa bao giờ thắng 3 trận liên tiếp ở World Cup, trong khi
Thụy Điển đã giữ sạch lưới trong 3/4 trận gặp các đối thủ CONCACAF.
Đội hình ra sân dự kiến:
Mexico: Ochoa, Gallardo, Moreno, Salcedo, Alvarez, Guardado, Herrera, Lozano, Vela, Layun, Hernandez.
Thụy Điển: Olsen, Augustinsson, Granqvist, Lindelof, Lustig, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Berg

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Hộ bà Trần Thị Loan được cấp GCN số hiệu Q 577187 ngày
14/8/2000 do UBND huyện Di Linh cấp: thửa đất số 16, tờ bản đồ số
12, diện tích 3.512 m2 đất trồng cây lâu năm tại xã Đinh Trang Hòa.
- Thời hạn sử dụng: Đến năm 2043.
Năm 2012, bà Trần Thị Loan chuyển nhượng QSDĐ thửa đất 16
(12) cho ông (bà) Bùi Hữu Phương, thường trú tại thôn Đức Giang
2, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình
chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ
theo quy định của pháp luật và bà Trần Thị Loan đã giao giấy chứng
nhận QSDĐ cho ông Bùi Hữu Phương.
Hiện nay, bà Trần Thị Loan ở đâu liên hệ với UBND xã Đinh Trang
Hòa hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập
thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên
nếu không có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu
cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên &
Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho ông Bùi Hữu Phương theo
quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

Cả gia đình...
... thứ gì cũng rành đã được cả
cộng đồng nể phục. 4 người con của
ông bà (2 trai, 2 gái) lần lượt ra đời
được cha mẹ nuôi lớn bằng tiếng
chiêng, lời hát dân ca của người
K’Ho. 61 năm sống hạnh phúc bên
nhau, ngôi nhà của ông bà luôn vang
lên tiếng chiêng. Tuổi mỗi lúc một
cao, vợ chồng ông K’Bát càng ý
thức việc truyền dạy tất cả nét đẹp
văn hóa mình tiếp thu được từ các
thế hệ cha ông đi trước trao truyền
cho các con và các cháu.
Như những “bảo tàng sống” của
người K’Ho ở Lâm Hà, ông bà đã
dành hết tâm huyết cho việc gìn giữ,
bảo tồn các giá trị văn hóa của dân
tộc mình. Ông truyền cho 4 người
con đều nắm được tất cả các điệu
thức cồng chiêng, bà truyền cho các
con những làn điệu dân ca và nết ăn
nết ở. Người con cả là anh K’Bes
(sinh năm 1963) từng cùng ông bà
đi biểu diễn nhiều nơi từ thời trẻ, rồi
cùng ông truyền dạy cồng chiêng cho
nhiều người. Tiếp thu tất cả những
giá trị văn hóa do cha mẹ truyền lại,
anh được đề nghị xét duyệt phong
danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú (là một
trong 10 nghệ nhân đầu tiên của
Lâm Đồng được đề nghị xét tặng
danh hiệu này). Hai người con gái
Ka Phôn và Ka Phen đều là những
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thành viên sáng lập tích cực của đội
cồng chiêng nữ Lâm Hà, là hạt nhân
nòng cốt của phong trào văn nghệ
quần chúng của địa phương, từng
mang cồng chiêng đi biểu diễn tại
các liên hoan của huyện, của tỉnh,
khu vực và toàn quốc. 12 đứa cháu
nội ngoại của ông cũng thành thạo
các vũ điệu xoang và các điệu thức
cồng chiêng. Ngoài con, cháu của
mình, ông K’Bát còn truyền dạy cho
các cháu trong dòng tộc, buôn làng
hơn 30 người biết đánh chiêng, múa
xoang và truyền dạy cho thế hệ trẻ
K’Ho tại các xã Phi Tô, Phi Liêng.
Được chứng kiến cả gia đình ông
đã cùng nhau đứng trên nhiều sân
khấu lớn phô diễn nét đẹp trong
di sản Không gian văn hóa cồng
chiêng của đồng bào K’Ho đến với
các dân tộc anh em trên khắp cả
nước như: Gia đình tài tử (chương
trình HTV tổ chức), Liên hoan Gia
đình nghệ thuật Lâm Đồng lần thứ I
(Sở VH-TT-DL tổ chức)... mới thấy
hết sự trân trọng gìn giữ và tình yêu
của họ dành cho di sản văn hóa của
dân tộc mình. Những giá trị truyền
thống và bản sắc văn hóa các dân tộc
Việt Nam sẽ không bao giờ mai một
nếu có nhiều gia đình như vợ chồng
ông Duôm Dai K’Bát và Ka Ple.
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