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Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tiếp xã giao nguyên Đại sứ Nhật Bản
Nguyên Đại sứ Nhật Bản muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Nhật vào Lâm Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tiếp nguyên Đại sứ Nhật Bản
tại Việt Nam - ông Fukada Hiroshi.

Chiều 28/6, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã
giao nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - ông
Fukada Hiroshi và đại diện Tập đoàn Mitani
Sangyo. Cùng tiếp khách với Chủ tịch tỉnh còn
có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm
XTĐTTM&DL và UBND thành phố Đà Lạt.
Ông Fukada Hiroshi cho biết, đây là lần gặp
lại Lâm Đồng đầu tiên sau 2 năm ông về hưu

NHỚ LỜI BÁC DẠY

(từ năm 2016) và ở cương vị mới là hỗ trợ
các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam. Trong
đó, Mitani Sangyo là tập đoàn lớn, có 900
nhân viên tại Nhật nhưng có hơn 4.000 nhân
viên tại Việt Nam. Nhật đang có một nhóm
các doanh nghiệp muốn phát triển sang Việt
Nam với hơn 80 thành viên và lên kế hoạch
có 3 đoàn sẽ đến Việt Nam làm việc về nông
nghiệp, công nghiệp và du lịch...

Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng
một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa,
quả mới là hoàn toàn. Một người phải Cần,
Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là
người hoàn toàn.
(CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH. THÁNG 6 NĂM 1949. T.5).

XEM TIẾP TRANG 2

Kỳ thi tạo được sự đồng thuận
của xã hội

LẠC DƯƠNG: Tăng kiểm tra,

giám sát để giảm
tham nhũng, lãng phí

Xác định công tác kiểm tra, giám
sát là một trong những nhiệm vụ quan
trọng của công tác xây dựng Đảng,
thời gian qua, Huyện ủy Lạc Dương
đã triển khai thực hiện nghiêm túc
theo các quy định của Đảng, hướng
dẫn của Trung ương và sát với tình
hình thực tế của địa phương; qua đó,
góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ
luật trong Đảng.

TRANG 2

KÝ SỰ “VẠN LÝ TRƯỜNG SA”

Kỳ 2: Từ chuyện cái doi cát
di động đến đảo “Nàng Tiên”,
Núi Le A
TRANG 4

KINH TẾ

CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG
Thí sinh hài lòng sau khi làm xong bài thi Khoa học xã hội - bài thi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: T.H

TRANG 5

Thay đổi tư duy canh tác
của người trồng cà phê
TRANG 3

MỐI LO TRƯỚC HIỂM HỌA MA TÚY

Những ý tưởng khởi nghiệp
từ sản vật địa phương

Kỳ 1: Báo động tình trạng thanh, thiếu niên
sử dụng ma túy đá

Nhiều kết quả khả quan được ghi
nhận trong công tác phòng, chống
matúy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, song
hiểm họa ma túy, đặc biệt là đối với thế
hệ trẻ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều yếu
tố phức tạp cần các ban, ngành, đoàn thể
chung tay đẩy lùi trong thời gian tới.

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

7 ngày
“học làm chiến sĩ công an”
TRANG 5

TRANG 6

BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN
www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383.
VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - Fax: 3720560.

2

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ SÁU 29 - 6 - 2018

LẠC DƯƠNG: Tăng kiểm tra, giám sát để giảm

tham nhũng, lãng phí
Tăng cường thực hiện
kiểm tra, giám sát
Theo thông tin từ Huyện ủy
Lạc Dương, từ đầu nhiệm kỳ tới
nay (2015-2020), Ban Thường vụ
Huyện ủy thường xuyên quan tâm,
lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm
tra, giám sát. Cụ thể, việc quán triệt
các nghị quyết, quy định, hướng
dẫn của Đảng về công tác kiểm tra,
giám sát, kỷ luật Đảng được thực
hiện chặt chẽ, từ đó nhận thức của
các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên đã được nâng lên. Đồng
thời, Huyện ủy cũng đã ban hành
quy chế làm việc của Huyện ủy và
UBKT Huyện ủy, các quy chế phối
hợp trong công tác kiểm tra, giám
sát, xây dựng chương trình công tác
kiểm tra, giám sát toàn khóa. Trên
cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cho
các đồng chí UVBTV Huyện ủy,
Huyện ủy viên phụ trách địa bàn,
lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ giám
sát chỉ đạo các TCCS đảng xây
dựng chương trình thực hiện nội
dung này có hiệu quả. Trong đó,
tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát trên các lĩnh vực quản lý đất đai,
bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng
sản, công tác xây dựng Đảng theo
tinh thần Nghị quyết Trung ương
4 khóa XI, XII gắn với thực hiện
Chỉ thị 05…
Ông Nguyễn Quang Nhiên - Chủ

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng
Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Lạc Dương đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo các quy định của
Đảng, hướng dẫn của Trung ương và sát với tình hình thực tế của địa phương; qua đó, góp phần giữ
nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.
nhiệm UBKT huyện Lạc Dương
cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay,
hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy
tiến hành kiểm tra, giám sát đối với
66 lượt cấp ủy, tổ chức đảng và 16
lượt đảng viên là Huyện ủy viên và
cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy
quản lý. Cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám
sát 80 lượt tổ chức đảng và 684 lượt
đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm
tra, giám sát 54 tổ chức đảng cấp
dưới và kiểm tra khi có dấu hiệu vi
phạm đối với 2 tổ chức đảng và 5
đảng viên.
Công tác thi hành kỷ luật đảng
viên được thực hiện bảo đảm đúng
phương hướng, phương châm,
nguyên tắc, thủ tục theo quy định
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. “Công tác kỷ luật được
thực hiện nghiêm đã góp phần giáo
dục răn đe, đồng thời khắc phục
được các sai phạm trong quản lý,
lãnh đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương

của Đảng” - Chủ nhiệm UBKT
Huyện ủy khẳng định.

Xử lý nghiêm tổ chức
đảng, đảng viên vi phạm
Ông Hồ Đăng Thông - Phó Chủ
nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Dương
cho biết thêm: Ban Thường vụ và
UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm
tra việc thực hiện chức trách nhiệm
vụ được giao của đảng viên. Qua
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với tổ chức đảng, đảng viên và
giải quyết tố cáo; 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.
Cụ thể như vụ việc tại Trung tâm
Phát triển quỹ đất huyện Lạc Dương
khi đơn vị này được giao làm chủ
đầu tư quản lý, điều hành dự án làm

Cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng
TIẾP THEO

Nội dung cơ bản
của Luật An ninh mạng
Luật An ninh mạng gồm 7
chương, 43 điều, quy định những
nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh
mạng đối với hệ thống thông tin
quan trọng về an ninh quốc gia;
phòng ngừa, xử lý hành vi xâm
phạm an ninh mạng; triển khai hoạt
động bảo vệ an ninh mạng và quy
định trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức, cá nhân.
Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ
thống thông tin quan trọng về an
ninh quốc gia là một trong những
nội dung đặc biệt quan trọng của
Luật An ninh mạng. Quy định đầy
đủ các biện pháp, hoạt động bảo
vệ tương xứng với mức độ quan
trọng của hệ thống thông tin này,
trong đó nêu ra tiêu chí xác định,
lĩnh vực liên quan, quy định các
biện pháp như thẩm định an ninh
mạng, đánh giá điều kiện, kiểm tra,
giám sát an ninh và ứng phó, khắc
phục sự cố an ninh mạng đối với
hệ thống thông tin quan trọng về
an ninh quốc gia.
Để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Luật
An ninh mạng đã dành 1 chương
(Chương III) quy định đầy đủ các
biện pháp phòng ngừa, đấu tranh,
xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe
dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi
phạm pháp luật, bao gồm: phòng
ngừa, xử lý thông tin trên không

gian mạng có nội dung tuyên truyền
chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam; kích động
gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây
rối trật tự công cộng; làm nhục, vu
khống; xâm phạm trật tự quản lý
kinh tế; phòng, chống gián điệp
mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà
nước, bí mật công tác, thông tin
cá nhân trên không gian mạng;
phòng ngừa, xử lý hành vi sử
dụng không gian mạng, công nghệ
thông tin, phương tiện điện tử để
vi phạm pháp luật về an ninh, trật
tự; phòng, chống tấn công mạng;
phòng, chống khủng bố mạng;
phòng, chống chiến tranh mạng;
phòng ngừa, xử lý tình huống nguy
hiểm về an ninh mạng; đấu tranh
bảo vệ an ninh mạng. Đây là hành
lang pháp lý vững chắc để người
dân có thể yên tâm buôn bán, kinh
doanh hay hoạt động trên không
gian mạng.
Chương IV của Luật An ninh
mạng tập trung quy định về triển
khai hoạt động bảo vệ an ninh
mạng một cách đồng bộ, thống
nhất từ Trung ương tới địa phương,
trọng tâm là các cơ quan nhà nước
và tổ chức chính trị, quy định
rõ các nội dung triển khai, hoạt
động kiểm tra an ninh mạng đối
với hệ thống thông tin của các cơ
quan, tổ chức này. Cơ sở hạ tầng
không gian mạng quốc gia, cổng
kết nối mạng quốc tế cũng là một
trong những đối tượng được bảo
vệ trọng điểm. Với các quy định

chặt chẽ, sự tham gia đồng bộ của
cơ quan nhà nước, doanh nghiệp
và tổ chức, cá nhân, việc sử dụng
thông tin để vu khống, làm nhục,
xâm phạm danh dự, nhân phẩm,
uy tín của người khác sẽ được xử
lý nghiêm minh. Các hoạt động
nghiên cứu, phát triển an ninh
mạng, phát triển công nghệ, sản
phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm
bảo vệ an ninh mạng, nâng cao
năng lực tự chủ về an ninh mạng
và bảo vệ trẻ em trên không gian
mạng cũng được quy định chi tiết
trong chương này.
Hiện nay, dữ liệu của nước ta
trên không gian mạng đã và đang
bị sử dụng tràn lan với mục đích
lợi nhuận mà nhà nước chưa có đủ
hành lang pháp lý để quản lý, thậm
chí là bị sử dụng vào các âm mưu
chính trị hoặc vi phạm pháp luật.
Để quản lý chặt chẽ, bảo vệ nghiêm
ngặt dữ liệu của nước ta trên không
gian mạng, Luật An ninh mạng đã
quy định doanh nghiệp trong và
ngoài nước cung cấp dịch vụ trên
mạng viễn thông, mạng internet
và các dịch vụ giá trị gia tăng trên
không gian mạng tại Việt Nam có
hoạt động thu thập, khai thác, phân
tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá
nhân, dữ liệu về mối quan hệ của
người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do
người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam
tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại
Việt Nam trong thời gian theo quy
định của Chính phủ.
(CÒN NỮA)

đường ống nước phục vụ dân sinh
tại xã Đưng K’ Nớ. Sau khi phát hiện
dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy
đã vào cuộc xem xét kỹ lưỡng từ thực
địa công trình cho đến các thủ tục
văn bản giấy tờ và kết luận, đã phát
hiện các sai phạm và buộc Giám đốc
Trung tâm bồi thường 358 triệu đồng
thất thoát do quản lý, điều hành thiếu
trách nhiệm. Kết luận của UBKT
Huyện ủy khách quan, chính xác nên
đối tượng hoàn toàn đồng ý và chấp
hành việc bồi thường 100% số tiền.
“Trong suốt 14 năm làm công tác
kiểm tra, đây là một trong những vụ
có số tiền sai phạm lớn nhất do quản
lý, điều hành thiếu trách nhiệm của
đảng viên ở cương vị lãnh đạo gây ra.
Thường việc thu hồi tiền ở những vụ
việc như vậy không dễ dàng nhưng
UBKT Huyện ủy Lạc Dương đã làm
được và thu hồi trong thời gian ngắn
100% số tiền thất thoát nên UBKT
Tỉnh ủy cũng đánh giá rất cao” Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn
Quang Nhiên khẳng định.
Bên cạnh đó, những vụ việc khác
liên quan tới ngân sách Đảng tại
các tổ chức đảng cũng được xử lý

Chủ tịch UBND tỉnh... 
... “Đà Lạt là nơi rất tốt để phát
triển nông nghiệp, nhưng chúng tôi
muốn có góc nhìn khác, và tiến hành
khảo sát để các doanh nghiệp Nhật
sang đây hợp tác về du lịch. Du lịch
Đà Lạt đang và rất phát triển, nhưng
có thể làm nhiều và tốt hơn nữa.
Do đó, Nhật sẽ mang kinh nghiệm
đóng góp cho du lịch Đà Lạt, nhưng
không phải để xây khách sạn lớn và
cao tầng, mà để làm lưu trú tốt hơn
dù chỉ mang quy mô nhỏ”.
Ông Fukada cũng cho biết, đã đi
thăm thác Cam Ly và rất tiếc khi các
hộ dân hai bên suối xả thải khiến
nước không sạch. “Chúng ta có thể
làm cho Đà Lạt trở thành khác biệt,
do chính người Đà Lạt tạo nên chứ
không phải từ nhà đầu tư ở nơi khác
đến. Chẳng hạn, những ngôi nhà cổ,
hay những khách sạn nhỏ, sẽ không
giống như các khách sạn cao tầng
hay resort lớn; vấn đề của thác Cam
Ly sẽ do chính cộng đồng dân cư xử
lý, chứ chính quyền không thể thực
hiện được cho dù có sự chỉ đạo sát
sao, hay có sự hỗ trợ từ bên ngoài
- đó là làm sạch nguồn nước trước
khi xả thải ra suối”…
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn
Việt khẳng định, Đà Lạt có 2 thế
mạnh là du lịch và nông nghiệp.
Trong nhiệm kỳ của mình, ngài đại
sứ Fukada Hiroshi đã có những nỗ
lực rất rõ cho Lâm Đồng thông qua
tổ chức Jica. Nhiều doanh nghiệp đã
đầu tư vào Lâm Đồng rất hiệu quả.
Đặc biệt, chương trình hỗ trợ xây
dựng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành”. Hiện nay, Lâm

kịp thời và truy thu đủ số tiền nộp
về ngân sách. Điều này đã có tác
động rất lớn tới các tổ chức đảng và
đảng viên trong thực hiện chức trách
nhiệm vụ của mình.
Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn
một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa
tập trung thực hiện tốt công tác lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo
quy định của điều lệ Đảng; hiệu
lực, hiệu quả chưa cao. Riêng trong
công tác phòng chống tham nhũng
thì công tác lãnh đạo, tuyên truyền
và triển khai thực hiện các văn bản
chỉ đạo của cấp trên chưa được cấp
ủy thực sự chú trọng. Việc tự phát
hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí
trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn
ít, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác
kiểm tra, giám sát, thanh tra, phúc
tra các cuộc kiểm tra kinh tế, xã hội,
về tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ
quan, đơn vị chưa thường xuyên…
Trong nửa còn lại của nhiệm kỳ,
Huyện ủy Lạc Dương tiếp tục xác
định tầm quan trọng của công tác
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật
Đảng; từ đó, tập trung chỉ đạo những
nhiệm vụ cụ thể, nhằm kịp thời phát
hiện, xử lý tham nhũng, góp phần
nhận diện các biểu hiện suy thoái,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
cán bộ, đảng viên tại địa phương.
NGỌC NGÀ

TIẾP TRANG 1

Đồng cũng đang triển khai gói tín
dụng hỗ trợ nông nghiệp từ nguồn
vốn ODA trị giá 5 tỷ yên, để xây
dựng hạ tầng nông nghiệp và các
trung tâm, trong đó có trung tâm giao
dịch hoa. Đồng thời, xúc tiến đầu tư
xây dựng khu công nghiệp 300 ha
tại Đức Trọng; đẩy mạnh thực hiện
dự án phát triển nông nghiệp theo
hướng tiếp cận đa ngành...
Lợi thế du lịch Đà Lạt là nghỉ
dưỡng, tham quan thắng cảnh, tâm
linh, chữa bệnh. Ngoài dòng khách
cao cấp, phần lớn là khách bình dân
tập trung vào cuối tuần, lễ, hè. Gần
đây, hoạt động trải nghiệm du lịch
canh nông và nghỉ ở homestay đang
phát triển. Tuy nhiên, Đà Lạt có phần
bị hạn chế giao thông vì không có
đường thủy và cao tốc chưa xây dựng
xong. Chủ tịch cũng giải thích thêm
về hiện trạng thác Cam Ly là do quá
trình đô thị hóa quá nhanh đã tác động
đến nguồn nước của thác và cũng đã
được xử lý một phần từ sự hỗ trợ của
Đan Mạch để thu gom nước thải vào
hệ thống xử lý ở nơi khác và đang tiếp
tục tìm cách giải quyết phần còn lại.
Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên
đại sứ cùng cảm ơn những tình cảm
hai bên dành cho nhau, cũng như
những hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt
động khác; và hy vọng, mối quan
tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản
trong lĩnh vực du lịch sẽ giúp cho
thành phố hoa Đà Lạt có một giá trị
cao hơn, từ công viên, hồ nước cho
đến cảnh quan thiên nhiên và vẫn
luôn tươi xinh như Đà Lạt vốn có.
LÊ HOA
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CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Thay đổi tư duy canh tác của người trồng cà phê
Với xấp xỉ 160 ngàn ha, Lâm
Đồng là một trong những địa
phương có diện tích canh tác cà
phê lớn của vùng Tây Nguyên
nó riêng và Việt Nam nói chung.
Làm sao để tăng sản lượng và
chất lượng hạt cà phê nhưng
vẫn đảm bảo một nền nông
nghiệp bền vững, thân thiện với
môi trường là điều đang đặt ra.

B

an Quản lý Dự án
Chuyển đổi nông nghiệp
bền vững tỉnh Lâm
Đồng (VnSAT Lâm
Đồng) đang góp phần vào mục tiêu
ấy với hoạt động đào tạo nông dân
về canh tác cà phê bền vững.
Ông Phạm Trung Dũng, Giám đốc
VnSAT Lâm Đồng chia sẻ, vùng
dự án Lâm Đồng được triển khai
tại 35 xã, phường và thị trấn tại 8
huyện, thành với 16 ngàn ha cà phê
và khoảng 15 ngàn nông hộ tham
gia. Ngoài các hoạt động hỗ trợ về
cơ sở hạ tầng, xây dựng vườn giống
đạt chuẩn, hoạt động được dự án
chú trọng chính là việc đào tạo, tập

Hướng dẫn nông dân thôn Đăng Rách, Gung Ré, Di Linh ghép chồi tái canh cà phê.
Ảnh: D.Quỳnh

huấn cho người nông dân tiếp cận
với canh tác cà phê bền vững. Người
nông dân sẽ được cung cấp một quy
trình chăm sóc cà phê chuẩn, từ chọn
giống, trồng cây, chăm sóc cho tới
thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch.
Điểm đặc biệt của việc đào tạo là ít
về lý thuyết và thiên về thực hành.

Riêng năm 2018, hàng trăm lớp tập
huấn FFS (tập huấn đầu bờ) đã được
thực hiện ngay tại các thôn thuộc dự
án, giúp người nông dân tiếp cận
kiến thức một cách thuận lợi nhất.
Việc chọn đối tượng tập huấn theo
nhu cầu, đưa nông dân ra vườn rẫy,
đào tạo theo điều kiện thực tế của địa

phương…, đó là những cải tiến đang
thực hiện nhằm giúp người nông dân
tiếp cận tốt nhất kiến thức mới.
Kỹ sư Bùi Thị Hằng, Trung tâm
Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, một
đơn vị hợp tác với Dự án VnSAT
chuyên tổ chức các lớp tập huấn FFS
nhận xét, chương trình tập huấn của
VnSAT khá phù hợp với điều kiện
thực tế của bà con. Chương trình học
rất ngắn gọn, tập trung vào chăm
sóc, tưới nước, bón phân, ghép cà
phê và thực hiện ngay tại vườn cà
phê của nông dân. Cán bộ kỹ thuật
vừa hướng dẫn, vừa trao đổi, giải đáp
những thắc mắc của bà con vừa trực
tiếp chỉ dẫn bà con những thao tác
kỹ thuật cơ bản. Trên thực tế, nông
dân vùng cà phê Lâm Đồng đều đã
biết các kỹ thuật chăm sóc, ghép cây,
tỉa chồi nhưng hầu hết làm theo thói
quen, học từ người này truyền sang
người khác. Nhiệm vụ của cán bộ kỹ
thuật là giải thích cho bà con nguyên
tắc của việc chăm sóc theo kỹ thuật
chuẩn, giúp bà con hiểu được lý do
của những kỹ thuật mà bà con vẫn
thực hiện trên cây cà phê.
Không chỉ đào tạo sản xuất cà
phê bền vững, Dự án VnSAT còn
cung cấp cho nông dân kỹ thuật tái

canh, tập huấn về phân tích đất và
chẩn đoán dinh dưỡng, tập huấn về
đa dạng hóa cây trồng để nông dân
hiểu và có thể xây dựng được vườn
cà phê gia đình trở thành một vườn
cà phê bền vững, vừa đảm bảo năng
suất, vừa thân thiện với môi trường.
Mục tiêu hướng tới của dự án chính là
xây dựng vùng cà phê Lâm Đồng bền
vững, nông dân có khả năng tăng thu
nhập trên một vùng sinh thái xanh.
Theo ông Phạm Trung Dũng, Giám
đốc VnSAT Lâm Đồng: Thay đổi tư
duy canh tác của người trồng cà phê
là yếu tố quan trọng bởi dự án nào
muốn phát huy hiệu quả đều phải
trông đợi vào sự thay đổi của cộng
đồng. Với VnSAT, chúng tôi mong
mỏi người nông dân tiếp cận và quen
với kiến thức mới, đảm bảo có thu
nhập ổn định từ cây cà phê, đồng thời
thích ứng với môi trường. Vì vậy,
công tác đào tạo, tập huấn được chú
trọng đặc biệt và có những cải tiến
phù hợp với điều kiện thực tế của
từng địa phương. Làm sao để người
nông dân thay đổi tư duy làm cà phê
là chìa khóa cho sự thành công của
dự án nói riêng và là đảm bảo phát
triển vùng cà phê Lâm Đồng bền
vững nói chung.  DIỆP QUỲNH

Những ý tưởng khởi nghiệp từ sản vật địa phương
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ý tưởng được chọn lựa
vào chung kết đã gây
ngạc nhiên cho nhiều
người, bởi tác giả của
các ý tưởng này rất đa dạng ở nhiều
ngành nghề và đặc biệt có 3 chị
người DTTS lọt vào chung kết ý
tưởng phụ nữ khởi nghiệp.
Những ý tưởng khởi nghiệp từ các
sản vật địa phương như: trồng rau
sạch (3 ý tưởng); nuôi heo đen; mô
hình HTX nông sản; mô hình phát
triển nông nghiệp tổng hợp vườn ao - chuồng; sản xuất giống lúa phục
vụ nhãn hiệu “Lúa - gạo Cát Tiên”;
hồng và dứa cayen sấy dẻo công
nghệ Nhật Bản; chế biến mứt và mật
cà chua, trứng, sữa hữu cơ; đan len;
mây tre đan; sản xuất, chế biến cà
phê sạch Arabica Cầu Đất; sản xuất
và cung cấp tằm 3 tuổi; sản xuất tinh
bột nghệ - bột dinh dưỡng thập cốc;
sưu tầm, bảo tồn, nhân giống, kinh
doanh hoa lan rừng…
Với giải nhì ý tưởng “Chế biến
mứt và mật cà chua, trứng, sữa hữu
cơ”, chị Nguyễn Thị Lệ Phương cho
biết: “Tôi là giáo viên môn sinh nên
có sự đam mê nghiên cứu công nghệ
để ứng dụng trồng cà chua từ trứng,
sữa, mật mía nên sản phẩm có mùi
thơm, vị ngọt; còn sản phẩm cà chua
truyền thống có mùi ngái, vị chua.
Với mong muốn cung cấp cho người
tiêu dùng sản phẩm sạch đúng nghĩa
hữu cơ, tôi đã trồng trọt cà chua theo
cách này đã 3 năm ở Đức Trọng. Cà
chua trồng theo truyền thống thời
gian sinh trưởng ngắn, thu hoạch từ
30 - 40 ngày, còn sản phẩm cà chua
của Phương thì thời gian thu hoạch
từ 4 - 5 tháng, cung cấp sản phẩm ăn
tươi như trái cây và để tăng giá trị
sản phẩm, Phương đã mày mò chế

Ngày ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Lâm Đồng năm 2018 đã khép lại, nhưng từ đây đã khơi dậy trong
mỗi người phụ nữ về khát vọng vươn lên khởi nghiệp bằng tiềm năng, thế mạnh sẵn có tại địa phương.
Có 99 ý tưởng khởi nghiệp từ những trăn trở để giải quyết vấn đề thường nhật, dù nhỏ hay lớn đều
đáng quý, cho thấy sự năng động, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của chị em trong tỉnh.
biến 2 sản phẩm: cà chua sữa hữu cơ
và mứt cà chua, si rô cà chua. Sản
phẩm đã nhận được sự phản hồi tích
cực tại Hội thi KHKT khu vực phía
Nam, các học sinh tham gia chương
trình trải nghiệm đã thưởng thức rất
hài lòng”. Cô Phương khẳng định có
thể ứng dụng công nghệ này đối với
một số loại trái cây khác hoặc trên
cây rau. Dự kiến ý tưởng được đầu tư
phát triển, cô sẽ sản xuất với tỉ lệ sản
phẩm 50% cà chua ăn như trái cây
và 50% chế biến. Bởi thời gian bảo
quản trái cà chua tươi thấp, khoảng
10 ngày nên cần chế biến cà chua
ra thành các sản phẩm: cà chua sữa
hữu cơ và mứt cà chua, si rô cà chua
có giá trị là đặc sản của địa phương.
Cũng đồng giải nhì, cô Huỳnh Thị
Thanh Thảo, 23 tuổi, với ý tưởng
“Hồng và dứa Cayen sấy dẻo theo
công nghệ Nhật Bản” cho biết: Ở
vùng D’Ran là vùng chuyên canh
cây hồng, tuy nhiên, cứ được mùa,
mất giá thì bà con lại chặt bỏ hồng
chuyển sang trồng rau. Do truyền
thống gia đình nhà chồng có vựa thu
mua hồng ăn trái hơn 20 năm, nên
Thảo học tập cách thu mua chế biến
hồng và vợ chồng cô đã tách ra làm
riêng 2 năm, đã có thử nghiệm công
nghệ Hàn Quốc, giờ thử qua công
nghệ Nhật Bản với trái hồng. Hiện
cơ sở tại nhà của Thảo giải quyết
4 lao động, chỉ có khâu gọt là sản
xuất thủ công, còn lại áp dụng máy
móc. Với ý tưởng mở rộng sản xuất,
ứng dụng công nghệ Nhật Bản, cơ

Chị Huỳnh Thị Thanh Thảo với các sản phẩm từ ý tưởng khởi nghiệp
Hồng và dứa Cayen sấy dẻo công nghệ Nhật Bản. Ảnh: D.Hiền

sở của Thảo sẽ giải quyết cho nhiều
lao động gọt hồng, dứa nhẹ nhàng
phù hợp với lao động lớn tuổi. Hiện
nay, gia đình cô đã làm ra sản phẩm
hồng có thương hiệu DRANROSA
và cơ sở cũng đã được cấp giấy được
quyền sử dụng thương hiệu dứa
Cayen, sản phẩm cung cấp nhiều
cho thị trường mùa tết.
Chị Lơ Mu Rô Ben (Lạc Dương),
với ý tưởng khởi nghiệp “Thu mua,
kinh doanh rau sạch trên địa bàn”
đoạt giải ba đã khẳng định nội lực của
người phụ nữ DTTS biết tự chủ vươn
lên rất mạnh mẽ. Ý tưởng của chị là
trồng rau, củ, quả sạch theo mô hình
liên kết với nhà vườn trồng rau tại
Thôn 1, xã Đạ Sar. Chị cho biết: “Tôi

thành lập cơ sở kinh doanh rau để bà
con tập kết rau củ quả, trước đây, khi
chưa có cơ sở này bà con phải chở
ra Đà Lạt bán mất nhiều thời gian và
chi phí vận chuyển. Đến nay, tôi đã
thành lập mô hình trồng rau ngoài
trời liên kết với 120 hộ, với 30 ha.
Trong 30 ha đó mỗi nhà trồng mỗi
loại rau khác nhau, để tránh tình trạng
được mùa mất giá và giải quyết việc
sản phẩm nhiều tràn lan không tiêu
thụ hết. Mục đích giúp bà con không
phá rừng, tự lao động trên mảnh đất
của mình, chuyển đổi diện tích cà phê
già cỗi sang trồng rau, có thu nhập
3 - 4 lần/năm, cao hơn cà phê, sản
phẩm của họ tôi đảm bảo đầu ra. Cơ
sở của tôi đã hoạt động được 1 năm,

cung ứng 5 - 10 tấn rau/ngày cho các
siêu thị, chợ đầu mối ở TP Hồ Chí
Minh, tất cả các loại rau, đậu, cải
thảo, bắp…”. Hiện chị Lơ Mu Rô
Ben tổ chức đóng hàng gửi đi hẹn
5 - 10 ngày trả lại tiền hàng cho các
hộ liên kết. Chị mong muốn trong 3
năm tới sẽ thành lập tổ hợp tác sản
xuất rau theo quy trình VietGAP;
cần Nhà nước hỗ trợ vốn giúp cho
các hộ đầu tư về giống, phân bón,
thuốc BVTV và mời 1 kỹ sư riêng
để tư vấn cho họ sản xuất rau có hiệu
quả theo quy trình VietGAP và cần
hỗ trợ xây dựng thương hiệu rau của
đồng bào DTTS.
Đồng giải Ba, chị Phạm Thị Oanh
với ý tưởng “Sản xuất giống lúa
nâng cao chất lượng nhãn hiệu “Lúa
- gạo Cát Tiên”. Chị cho biết: “Tôi
trăn trở suy nghĩ muốn làm giàu cho
bản thân, gia đình, xã hội thì trước
hết phải khởi nghiệp. Cát Tiên cây
trồng chủ lực là cây lúa, nên gia đình
tôi đã mạnh dạn đưa vào sản xuất lúa
giống để phục vụ cho vùng Cát Tiên.
Ba năm nay, tôi đã làm lúa giống
cho các HTX, ý tưởng sẽ làm ra
nhiều bộ giống khác nhau phù hợp
với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng
địa phương và giá cả thấp hơn giá
thị trường, cụ thể thấp hơn công ty
10%, vì nhân công, máy móc từ gia
đình và người dân địa phương nên
chi phí thấp mà vẫn có lời. Hiện nay,
gia đình tôi sản xuất giống lúa trên 9
ha làm ra 5 loại giống lúa gồm: OM
4900, OM 5451, OM 3536, lúa Việt
Đài, lúa Khang Dân 10 và bán giống
qua trung gian. Trung bình 1 năm, cơ
sở gia đình tôi cung cấp cho bà con
nông dân địa phương từ 25 - 30 tấn
lúa giống, còn lại bán cho các HTX”.
DIỆU HIỀN

4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

THỨ SÁU 29 - 6 - 2018

Ký sự “Vạn lý Trường Sa”
Kỳ 2: Từ chuyện cái doi cát di động đến đảo “Nàng Tiên”, Núi Le A
hóa rộng rãi, khang trang, các điều
kiện ăn ở, phục vụ đời sống hàng
ngày được đầu tư trang bị chu toàn.
Vườn rau xanh trên đảo rộng, trồng
đủ loại như mồng tơi, cải, dền, rau
rừng, lá lốt, ớt, sả, lá mơ,... Có thể
nói, đây là vườn rau tươi tốt nhất so
với các đảo chìm khác. Nhờ có năng
lượng gió, năng lượng mặt trời lắp
đặt quanh đảo nên đảo không còn
thiếu điện. Dù không có cây xanh
như đảo nổi nhưng đảo Tiên Nữ khá
thoáng mát. Tuy nhiên, đây cũng là
điểm bất lợi vào mùa mưa bão. Để
khắc phục, CBCS trên đảo phải dùng
bạt ni lông bao giữ các cánh cửa,
phòng khi gió giật.

Đi từ Sinh Tồn Đông qua Nàng Tiên
đến Núi Le A, những câu chuyện
ấn tượng về biển đảo và đời sống
của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) khắc
sâu những cảm nhận...
Đảo Sinh Tồn Đông
và chuyện cái doi cát
di động
14 giờ chiều ngày thứ ba ra đảo,
Tàu KN 490 cập bờ đảo Sinh Tồn
Đông, một thôn của xã đảo Sinh Tồn
nằm ở khu vực phía bắc huyện đảo
Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách
đất liền khoảng 300 km. Là đảo nổi
nên Sinh Tồn Đông rộng, được hình
thành từ những bãi cát bồi. Từ vị trí
Tàu KN 490 nhìn vào (khoảng 800
mét) Sinh Tồn Đông nổi rõ những
màu xanh bên những mảng tường
vàng của các dãy nhà lớn. Đặc biệt,
phía bên phải nhìn từ cổng chính, một
bãi bồi cát trắng rất rộng nối liền bờ
vươn dài ra biển. Những người lính
đảo cho biết đó là bãi cát được hình
thành một cách tự nhiên. Trước đây,
bãi bồi này còn nhỏ hẹp, mỗi năm
biển lại “thương” đưa cát về bồi đắp,
cứ như thế sau nhiều năm rộng lớn
như bây giờ. Có điều, bãi cát bồi này
không chịu đứng yên mà dịch chuyển
vị trí theo mùa và theo năm, tùy theo
dòng chảy ngầm của biển. Trung úy
Nguyễn Văn Hóa 38 tuổi, quê ở Ba
Đồn, Quảng Bình cho biết: “Bãi cát
bồi dịch chuyển phía nào cũng được,
miễn sao mỗi năm nó mỗi phình to
ra, nối liền với đảo là được”. Một
chiến sĩ khác phụ họa: “Trung Quốc
chiếm đảo của mình, dùng phương
tiện hiện đại, nghiền nát sự sống
của san hô để dựng đảo, cả thế giới
phẫn nộ; mình trời thương, trời
cho, tự nhiên thành…”. Vui vì “trời
thương” nhưng cũng như các đảo
nổi, đảo chìm khác, đảo Sinh Tồn
Đông cũng chịu nhiều khắc nghiệt
thừa nắng, dư mưa. Mặt khác, do
đảo nằm trên nền cát có quá nhiều
san hô vụn, nên việc trồng rau rất
khó khăn; đất trồng rau phải chở từ
đất liền. Nước ngọt, dù đã được cải
thiện rất nhiều nhưng nếu sử dụng
cho việc chăm sóc cây trồng và chăn
nuôi thì vẫn phải thực hành tiết kiệm
tối đa. Tuy vậy, nhờ có sự quan tâm
của đất liền và với tinh thần vượt
khó sáng tạo, nên trong từng bữa ăn
của CBCS trên đảo vẫn có đủ canh
rau, các loại thực phẩm khác như
thịt, cá. Khu vực chăn nuôi không

Điện gió và trạm thu phát vệ tinh trên đảo Sinh Tồn Đông. Ảnh: V.T

bao giờ thiếu đàn gà, vịt, ngan,
ngỗng và heo”.
Với ý chí “Vượt nắng, thắng bão
giông”, những người lính đảo đã
quyết tâm xây dựng cảnh quan, môi
trường đảo đạt chuẩn “xanh - sạch đẹp”. Chỉ ít năm nữa thôi, toàn đảo
Sinh Tồn Đông sẽ được bao phủ
một màu xanh. Tôi bỗng nhớ câu:
“Rừng che bộ đội, rừng vây quân
thù”, với đảo dù không phải là rừng
nhưng chí ít màu xanh tự tạo ấy cũng
sẽ làm cho những người lính đảo ít
đẫm mồ hôi lúc nắng thừa; đỡ hiểm
nguy khi sóng vùi, bão dập. Hiện
nay, đảo Sinh Tồn Đông đã có điện
gió và pin mặt trời, trạm thu phát vệ
tinh; có tivi, loa đài, nhiều đoàn công
tác ra thăm đảo cũng đã tặng đầu
thu kỹ thuật số, từ đó, giúp CBCS
biết được thông tin từ đất liền, nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần, giúp
cán bộ trên đảo vững ý chí, chắc tay
súng bảo vệ biển đảo, một phần máu
thịt không thể tách rời của Tổ quốc.

Đảo “Nàng tiên”,
nơi bình minh đến sớm
Đảo Tiên Nữ, tôi gọi đó là đảo
“Nàng Tiên”. Truyền thuyết kể rằng:
“Khi xưa biển Đông quanh năm nổi
sóng gió. Trời thương những con tàu
bé nhỏ ra khơi trong vô vọng nên sai
một nàng tiên bay đến giữa biển. Có
nàng tiên, giông gió cũng thôi thét
gào, trời biển hiền hòa hơn. Nơi
nàng tiên bay xuống, hình thành một
bãi cạn, người ta gọi là bãi Tiên Nữ”.
Dẫu là truyền thuyết nhưng có một
sự thật: Đảo tuyệt đẹp, duyên dáng
giữa biển trời bao la. 6g00 sáng ngày
thứ tư, tàu KN 490 thả neo cách đảo

Cơ sở hạ tầng trên đảo Núi Le A được ngành ngân hàng
đầu tư nâng cấp khang trang. Ảnh: V.T

Tiên Nữ gần 1,5 km. Dù sau 3 ngày
mệt nhoài bởi các hoạt động dày đặc
của đoàn công tác, nhưng các thành
viên trong đoàn ai nấy đều rất hồ hởi
khi nhìn thấy đảo “Nàng Tiên” từ xa.
Đây là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên
trong cả nước (sớm hơn đất liền gần
một tiếng đồng hồ) nên mới 6 giờ
sáng, mặt trời đã lên rất cao, chói
chang nắng. Lúc này, biển phẳng
như tấm gương, nắng rọi xuống biển,
biển phản chiếu đưa hơi nóng hầm
hập lên tàu.
Đảo Tiên Nữ là đảo chìm thuộc

Đồi cát di động
trên đảo
Sinh Tồn Đông.
Ảnh: V.T

quần đảo Trường Sa, nằm ở cực
Đông của đất nước, cách đất liền 374
hải lý (khoảng 740 km). Đảo nằm
trên bãi san hô rất rộng, nước trong
veo, chúng tôi được chiêm ngưỡng
những rạn san hô tuyệt đẹp với đủ
màu sắc, hình dáng. Cũng như các
đảo khác trong quần đảo Trường
Sa, đảo Tiên Nữ có thời tiết như Đà
Lạt, Lâm Đồng và Nam Bộ với 2
mùa mưa nắng; mùa mưa từ tháng
5 đến tháng 10; mùa khô từ tháng
11 đến tháng 4... Nhìn từ xa, đảo
như một con tàu đang neo đậu giữa
biển khơi, đẹp đến lạ kỳ. Bởi vậy mà
đảo Tiên Nữ đã tạo cảm hứng sáng
tác cho các nhà thơ, nhà báo trong
đoàn. Những năm trước đây, CBCS
trên đảo gặp không ít khó khăn về
đời sống vật chất và tinh thần, thiếu
rau, thiếu nước ngọt, thiếu cả thông
tin. Vài năm nay, đời sống anh em
trên đảo đã được cải thiện rất nhiều.
Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đầu tư
sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất,
xây dựng hầm chứa nước mưa rất
lớn, đảm bảo dự trữ đủ nguồn nước
cho sinh hoạt và tăng gia sản xuất.
Đảo đã có Trung tâm sinh hoạt văn

Đảo Núi Le A Thềm san hô tận phía
chân trời
Đảo Núi Le A là đảo chìm, cách
đảo Tiên Nữ khoảng 60 km về phía
Nam của huyện đảo Trường Sa.
Điểm đặc biệt của Núi Le A là đảo
được hình thành từ bãi ngầm san
hô cực rộng. Từ hướng tàu thả neo
nhìn vào đảo thấy rõ mặt đảo nhô lên
rất dài, trông như chiếc lưỡi. Đoàn
chúng tôi đến đảo lúc 13g30 chiều
ngày thứ năm của đợt công tác, lúc
này thủy triều xuống nên xuồng
vào phải đi vòng qua con lạch rộng
chừng 50 mét, ngăn cách giữa phần
đảo chính với bãi cạn san hô xa tít
tắp. Từ khu nhà chính của đảo phóng
tầm nhìn về phía chân trời, một ụ
cát trắng như bông hiện ra trên nền
xanh thẳm. Các chiến sĩ trên đảo cho
hay, đó là ụn cát san hô thuộc cụm
đảo Núi Le. Chỉ bằng mắt thường,
chúng tôi cũng cảm nhận được sự
mênh mông của thềm san hô. Nó to
và rộng đến mức thừa khả năng để
xây dựng một thành phố nguy nga
giữa đại dương. Cán bộ, chiến sĩ ở
đây cho biết, phía trong bãi san hô
còn có hồ, diện tích rộng cả trăm
km2. Những năm gần đây, đảo được
cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng
hỗ trợ đầu tư sửa chữa nâng cấp
khu nhà ở và làm việc, nhất là đầu
tư xây hầm chứa nước mưa nên đảo
đã chủ động 100% lượng nước cho
sinh hoạt và sản xuất. CBCS trên đảo
đã tận dụng nhiều vị trí, nhiều loại
dụng cụ để trồng rau xanh, đáp ứng
cơ bản nhu cầu rau xanh trong bữa ăn
hàng ngày. Cũng như các đảo chìm
khác, những người lính đảo rất yêu
hoa, hoa được trồng khắp nơi. Dưới
cái nắng chang chang, từng bụi hoa
giấy được trồng và chăm chút cẩn
thận, khoe sắc hồng. Hiện nay, đời
sống vật chất và tinh thần của cán
bộ, chiến sĩ đảo Núi Le A nói riêng
và cụm đảo Núi Le nói chung được
cải thiện rất nhiều. Trên các điểm
đảo được trang bị máy thu hình, hệ
thống karaoke kỹ thuật số hiện đại.
Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của
Đài Truyền hình Việt Nam giúp cán
bộ, chiến sĩ trên đảo cập nhật kịp thời
những thông tin trong nước và thế
giới; kết nối tình thương yêu và niềm
tin vững chắc giữa đất liền với biển
đảo và giữa biển đảo với đất liền...
VĂN TÒA
(CÒN NỮA)
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Kỳ thi tạo được sự đồng thuận của xã hội
Sau 2,5 ngày diễn ra khá nhẹ
nhàng nhưng nghiêm túc, kỳ
thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh
Lâm Đồng kết thúc an toàn và
đúng quy chế, nhiều người hài
lòng và ấn tượng với những đổi
mới của kỳ thi.
Giảm áp lực thi cử
Nhớ lại nhiều năm trước, khi “tay
xách nách mang” đưa con trai đầu
đi thi tận thành phố Hồ Chí Minh,
chị Nguyễn Thị Kha - Phường 6, Đà
Lạt cảm thấy thoải mái khi năm nay
con gái út đi thi. Chị chia sẻ: “Thay
vì phải đi trước mấy ngày để tìm
nhà trọ và để cháu làm quen sự thay
đổi của thời tiết, thì bây giờ, tôi chỉ
việc sáng chở cháu đến điểm thi rồi
vẫn đi làm bình thường, gần hết giờ
làm bài chạy qua đón cháu về, cho
ăn uống ngủ nghỉ chút xíu rồi mới
đi thi tiếp. Tôi thấy thật nhẹ nhàng,
cả thí sinh và phụ huynh đều không
cảm thấy áp lực thi cử”.
Đó cũng là tâm trạng chung của
hầu hết thí sinh và phụ huynh đưa
con đi thi. Vì các điểm thi được bố
trí rải khắp 12 huyện, thành phố
nên thí sinh được thi ngay tại địa
phương mình học tập. Điều này
cũng tạo tâm lý tự tin cho thí sinh:
“Em được thi ngay chính trường
mình học cùng với các bạn trong
lớp nên cảm thấy khá thoải mái và
không bị áp lực thi cử”, Nguyễn
Hòa Bình - Trường THPT Trần Phú

Thí sinh hài lòng sau khi làm xong bài thi Khoa học xã hội - bài thi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: T.H

vui vẻ trước khi bắt đầu kỳ thi.
Toàn tỉnh bố trí 38 điểm thi, thí sinh
đi lại dự thi với khoảng cách trung
bình khoảng 20 km. Một vài điểm thí
sinh phải di chuyển từ 50 - 60 km thì
nhà trường đã tổ chức xe đưa đón và
liên hệ nơi ăn, nghỉ trong những ngày
dự thi. Vì có công việc nên anh Kơ Să
Ha Hai - xã Đạ Chais, Lạc Dương ra
trung tâm huyện, sẵn tiện ghé thăm
cậu con trai đang đi thi ở điểm thi
Trường THPT LangBiang - cách nhà
khoảng 60 cây số. “Đã có nhà trường
đưa con cùng các bạn đi thi, nên gia
đình yên tâm lắm, không phải đi theo.
Sẵn tiện ra có việc, mình ghé để động
viên cháu thôi”, anh hài lòng.
Chính vì không phải đi lại xa xôi
nên hầu như các điểm thi không có

cảnh phụ huynh ngồi chờ đông đúc
trước cổng trường. Do đó, không
xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông
trước và sau giờ thi. An ninh trật tự
trong và ngoài trường thi được đảm
bảo, một số điểm thi việc kiểm tra
giấy tờ thi của thí sinh được kiểm
soát ngay từ cổng trường để tránh
việc người ngoài vào khu vực thi.

Đảm bảo 2 mục đích
Theo nhận xét của giáo viên và
đa số thí sinh, đề thi năm nay có sự
phân hóa cao, đảm bảo phục vụ 2
mục đích: xét tốt nghiệp THPT và
xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Vẫn với kiến thức chủ yếu nằm
trong chương trình phổ thông với
60% cơ bản - 40% nâng cao, các

câu hỏi thứ tự từ dễ đến khó theo 4
cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận
dụng và vận dụng cao để đảm bảo
việc xét tốt nghiệp cũng như xét
tuyển sinh đại học. Đặc biệt, có một
số câu hỏi ở mức độ vận dụng cao
hơn hẳn để phân loại thí sinh vào các
trường đại học “top” trên. Theo cô
giáo Nguyễn Thị Hồng - một giáo
viên thâm niên ở Đà Lạt: “Cách ra
đề như vậy rất hay, có thể phân loại
thí sinh theo nhiều mức độ để giúp
các trường đại học lựa chọn thí sinh
theo yêu cầu của mình”.
Nếu như kỳ thi năm ngoái, tỷ lệ
thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa
học tự nhiên tương đương bài thi tổ
hợp Khoa học xã hội thì năm nay, tỷ
lệ thí sinh chọn bài thi Khoa học xã

hội tăng hơn. Cũng vì tổ chức bài thi
theo tổ hợp nên không có tình trạng
phòng thi “trắng” thí sinh, không gây
lãng phí như nhiều năm trước. Tại 2
điểm thi dành cho thí sinh tự do dự
thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, do
thí sinh chỉ thi một số môn trong bài
thi tổ hợp nên các điểm thi đã bố trí
phòng chờ để thí sinh ngồi đợi đến
môn mình thi, tránh ảnh hưởng đến
an ninh trật tự của các phòng thi.
Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018,
tại các điểm thi trong toàn tỉnh diễn
ra an toàn, nghiêm túc, không có
giám thị và thí sinh vi phạm quy
chế thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên
99% so với tổng số thí sinh đăng
ký. “Kỳ thi năm nay, số thí sinh dự
thi đông hơn năm ngoái, vì vậy số
điểm thi cũng tăng lên, cộng với đó
chương trình thi có thêm kiến thức
lớp 11 nên đây cũng là áp lực trong
công tác tổ chức, đảm bảo an ninh
trật tự… Thành công của kỳ thi là
do sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp
chính quyền, sự quan tâm, phối hợp,
hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn
thể, các địa phương cùng sự đồng
thuận của phụ huynh và toàn xã hội.
Đặc biệt là sự hỗ trợ của các trường
đại học, cao đẳng phối hợp với Sở
GDĐT tổ chức kỳ thi. Sau khi kết
thúc kỳ thi, công tác chấm thi được
tiến hành và khoảng ngày 11/7 tới
kết quả thi của thí sinh sẽ được công
bố”, bà Đàm Thị Kinh - Giám đốc
Sở GDĐT, Chủ tịch Hội đồng coi thi
tỉnh Lâm Đồng khẳng định.
TUẤN HƯƠNG

7 ngày “học làm chiến sĩ công an”
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lớp “Học làm chiến sĩ công
an” được Tỉnh Đoàn phối hợp
với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ
chức, với sự tham gia của 296 em
thiếu nhi từ 9 - 13 tuổi, nhằm tăng
cường giáo dục về truyền thống hào
hùng của lực lượng Công an nhân
dân Việt Nam; nâng cao ý thức tự
lập, tinh thần kỷ luật, rèn luyện kỹ
năng sống, trải nghiệm quân ngũ
cho các em thiếu nhi.
Những ngày đầu tháng 6, khi vừa
kết thúc năm học, cậu bé Trần Phú
Thịnh (10 tuổi, trú tại Tổ 10 Ngô
Gia Tự, Phường 12, TP Đà Lạt) đã
háo hức chuẩn bị, chờ đón những
ngày được làm chiến sĩ công an.
Hồ hởi, mong chờ và cả nhiều lo
lắng cho những trải nghiệm mới,
Thịnh vẫn đếm từng ngày đến buổi
lễ xuất quân.
Trung tâm Hoạt động thanh thiếu
nhi tỉnh Lâm Đồng vào buổi sáng
xuất quân lớp “Học làm chiến sĩ
công an” cũng đông đúc và rộn ràng,
cũng nhiều cảm xúc như một buổi lễ
tiễn quân thật sự. Những cô, cậu bé
trở thành những “chiến sĩ nhí” khi
khoác lên mình bộ quân phục màu
xanh, khệ nệ những balo, túi xách.
Bố mẹ lo lắng, căn dặn lui tới những
điều quen thuộc. Không lo sao được,
khi những bàn tay vốn được bố mẹ
chăm chút nay tự khóa kéo balo, tự
sắp xếp tư trang trước khi lên đường
dù vẫn còn vụng về và nhiều bỡ ngỡ.
Khi những chuyến xe chở “những
chiến sĩ nhí” lăn bánh, những cánh

Hè năm 2010, lần đầu tiên Chương trình Học kỳ quân đội (HKQĐ) dành cho thiếu nhi được Tỉnh Đoàn
Lâm Đồng tổ chức và đã tạo nên những mùa hè bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo các em
thiếu nhi. Bước vào năm thứ 9, lần đầu tiên các em thiếu nhi có thêm trải nghiệm mới khi được
tham gia vào 2 lớp mang tên “ Học làm chiến sĩ công an”.
tay lưu luyến vẫy chào. Có bạn bật
khóc vì những lo sợ, cũng có bạn
cười tươi ôm lấy cô em gái 4 tuổi
cứ bám lấy chân anh trai và khóc òa.
Anh Trần Phú Hùng, bố của Trần
Phú Thịnh, chia sẻ: “Lần đầu tiên để
con tự lập tận 7 ngày, đương nhiên
ai cũng lo lắng, sợ con mệt, sợ con
ốm. Nhưng tôi quyết tâm cho con
trải nghiệm, vì biết chắc chắn sau
những trải nghiệm đó, con sẽ học
hỏi được nhiều điều, mạnh mẽ và
trưởng thành hơn”.
7 ngày sinh hoạt tại Trung tâm
Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp
vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, Thịnh
cũng như các chiến sĩ nhí khác đã
được tham gia vào những hoạt động
bổ ích và thú vị, được trang bị những
kiến thức về truyền thống hào hùng
của Đảng Cộng sản Việt Nam và lực
lượng Công an nhân dân; phổ biến,
giáo dục Luật Giao thông đường bộ,
công tác đấu tranh phòng chống tội
phạm; điều lệnh đội hình đội ngũ,
các thế võ tổng hợp của Công an, kỹ
thuật băng bó cấp cứu, cùng các hoạt
động trang bị kỹ năng thực hành xã
hội, xây dựng ước mơ, bảo vệ môi
trường, các chuyên đề gắn kết tình
cảm gia đình, dân vũ, trò chơi dân
gian, giao lưu văn nghệ, thể thao,

Các chiến sĩ nhí thích thú tham gia những trải nghiệm của lớp học. Ảnh: V.Q

khám phá cá tính, niềm đam mê
của bản thân, viết nhật ký, viết thư
tay; tham quan Viện Sinh học Tây
Nguyên, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt,...
Các em còn được trang bị kỹ năng
phòng cháy chữa cháy và tham gia
diễn tập.
Với những cô cậu bé đã quen
với sự chăm lo của cha mẹ, sự bảo
bọc từng chút của gia đình, các em
không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ
những ngày đầu khi mới bước vào
khóa học, khi chưa thích nghi kịp
với lối sống mới. “Nhiều em còn

chưa có thói quen dậy sớm, xếp nội
vụ chưa gọn gàng, tác phong chưa
nhanh nhẹn; nhưng chỉ sau một vài
ngày học tập, các em đã được trang
bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong
cuộc sống; rèn luyện tác phong của
người chiến sĩ Công an nhân dân;
trui rèn tính kỷ luật, tinh thần tự
giác, biết hòa đồng, giúp đỡ người
khác,...” - anh Hồ Ngọc Phong Hải
- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ. Đây
cũng chính là mục đích đầu tiên mà
lớp học hướng tới.
Qua những buổi sinh hoạt giao

lưu văn nghệ, hoạt động nhóm, nhận
thư và viết thư…, các chiến sĩ nhỏ
đã thật sự có những trải nghiệm mới
lạ và kỷ niệm khó quên. Những khó
khăn ban đầu được vượt qua, thay
vào đó là sự hứng thú mỗi lần tham
gia vào một nhiệm vụ mới. K’Ngọc
Trí Dũng (10 tuổi, Thôn 4, xã Đinh
Trang Hòa, huyện Di Linh): “Nhờ
tham gia vào lớp học mà lần đầu tiên
con viết thư tay cho ba mẹ của mình,
nói những điều mà bình thường con
không dám nói vì ngại”.
7 ngày “học làm chiến sĩ công an”
ngắn ngủi, nhưng tại lễ bế mạc lớp
học, các bậc phụ huynh đều nhận
thấy được sự thay đổi của con em
mình. Kết thúc lớp học, các chiến
sĩ nhỏ cùng hứa sẽ tiếp tục cố gắng
phát huy những điều đã được học
trong môi trường Công an và luôn
ghi nhớ rằng: “Hình thành thói quen
tốt đã khó, giữ được thói quen tốt đó
còn khó hơn nhiều”. Như chị Cao
Thị Hồng Linh (Phường B’Lao,
TP Bảo Lộc) khi thấy nụ cười rạng
rỡ của cô con gái ngày trở về thay
cho những giọt nước mắt ngày
xuất quân, đã tâm sự rằng: “Làn da
con đen sạm hơn, nhưng là làn da
mạnh mẽ, khỏe khoắn mà ba mẹ
muốn nhìn thấy. Thay vì dán mắt
vào điện thoại, vào game như trước
đây, những cái ôm bạn bè giây phút
chia tay cho tôi biết con bé đã biết
sống tình cảm và yêu thương hơn
rất nhiều”.
VIỆT QUỲNH
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Mối lo trước hiểm họa ma túy
Thống kê mới nhất của Phòng
Cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy (PC47) Công an tỉnh
Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu
năm, trên địa bàn toàn tỉnh số
người nghiện có hồ sơ là 2.079
người, tăng 241 người so với
cùng kỳ năm 2017. Cùng với
đó là các vụ khám phá các đối
tượng phạm các tội về ma túy
chưa có dấu hiệu giảm mạnh.
Số người nghiện ma túy ngoài
xã hội 1.751 người. Trong đó,
đáng báo động là tình hình
mua bán, sử dụng trái phép
chất ma túy tổng hợp và cần
sa trong lứa tuổi thanh, thiếu
niên ngày một gia tăng, đáng
lo ngại.
Bắt đầu từ “bu”, shisha
Qua nhiều lần hẹn gặp, chúng
tôi được T. (biệt danh T. “còi”,
ngụ TP Bảo Lộc), chấp nhận dẫn
đi một số điểm có “trẻ trâu” (tiếng
lóng dùng để gọi dân chơi mới tập
tành hút ma túy), thường tụ tập hút
“bu”, còn gọi là cần sa hay bồ đà.
29 tuổi, là dân chơi “đá” sành
sỏi, T. “còi” cho biết mình không
còn “nghiền” ma túy nửa năm nay
nhưng thi thoảng vẫn phải tìm
tới một vài địa chỉ hút “bu” để
giải khuây. Tối ngày 23/6, T. đưa
chúng tôi tới một quán cà phê về
đêm có mở nhạc sàn trên đường
Nguyễn Văn Cừ, TP Bảo Lộc.
Tại đây đã có vài người bạn của
T. còn khá trẻ đang ngồi hút thuốc
và uống cà phê đợi sẵn.
Ngồi một lúc thì N., người
trong nhóm móc ra một bao
thuốc, bên trong chứa nhiều “bu”
để một số thanh niên thay nhau
hút. “Bọn mày yên tâm đi, chỗ
này quán quen, mình chơi không
ai để ý đâu” - H., bạn thân của
N. nói trấn an một thanh niên lần
đầu tới quán cà phê trên rồi lanh
lẹ đem “đồ nghề” là chai nước
vừa uống hết, dùng đầu thuốc
hút dở châm lủng một lỗ tròn
rồi chế làm đồ hút, chuyền tay
nhau hút xoay vòng. “Nếu cẩn
thận hơn nữa thì mấy đứa có thể
nhồi “hàng” vào thuốc lá với liều
lượng “bu” 30, thuốc lá 70% thì
dùng thoải mái không sợ ai để
ý” - H. nói.
Lâng lâng trong khói “bu” có
mùi khét nhẹ, thanh niên này cho
hay nhóm của mình gồm gần chục
người, chủ yếu tầm 20 tới 30 tuổi.
Thông thường vào dịp cuối tuần,
cả bọn sẽ vào bar, các quán cà phê
hạng sang làm một “chầu bu”. Còn
nếu thiếu tiền thì ngay tại bìa rừng
thông, cuối sân bóng nhân tạo,
quảng trường, công viên cũng là
địa điểm có thể tụ tập cho cuộc vui
của cả nhóm.
Theo tìm hiểu của chúng tôi,
nhiều người nghiện ma túy như T.
“còi” và H. ban đầu đều sử dụng
các loại ma túy hạng nhẹ như: bồ
đà, nhẹ hơn nữa là shisha, bóng

LTS: Nhiều kết quả khả quan được ghi nhận trong công tác phòng, chống ma

túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, song hiểm họa ma túy, đặc biệt là đối với thế
hệ trẻ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp cần các ban, ngành,
đoàn thể chung tay đẩy lùi trong thời gian tới.

Kỳ 1: Báo động tình trạng thanh, thiếu niên

sử dụng ma túy đá

Thanh niên đang “đập đá” tại nhà tại địa bàn thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Ảnh: C.T cắp từ clip

Một bạn trẻ nữ đang dùng hàng “đá” cùng nhóm bạn
tại một phòng khách sạn trên địa bàn TP Bảo Lộc. Ảnh: C.T cắt từ clip

cười, lá khát (các loại chất kích
thích hạng nhẹ) được bán trong
một số quán bar trên địa bàn.
“Khi đã quen với các chất kích
thích tạo ảo giác một thời gian
chẳng mấy ai không tăng dần
liều lượng và chuyển qua dùng
“cỏ Mỹ”, mạnh hơn nữa là ma
túy đá, heroin. Ban đầu chơi nhẹ,
sau dần tăng cấp độ lúc nào không
hay” - H. nhận định và cho biết,
hiện nay tại TP Bảo Lộc và một
số huyện lân cận còn nhiều thanh
niên dùng “bu” và tới với “đá”
bằng suy nghĩ khi dùng sẽ không
gây nghiện như heroin.

“Chơi chuyên nghiệp”
Để chứng minh thế giới của
những thanh niên trẻ ham chơi
không chỉ có “bu”, shisha, theo
chân V., một thanh niên chuyên
chơi “đá” khác tại huyện Di Linh

chúng tôi khám phá ra nhiều điểm
“đập đá” của một số bạn trẻ. Một
chiều cuối tuần, sau chầu nhậu
nhẹ ven Quốc lộ 20, đoạn qua thị
trấn Di Linh, V. móc điện thoại ra
gọi. Ít phút sau hai xe máy phóng
tới, trên xe là 2 cặp nam nữ cũng
đã ngà ngà mùi bia rượu. Cả bọn
bắt đầu chạy tới đường Hai Bà
Trưng và chui vào một phòng
khách sạn quen.
Lần đầu tiên chúng tôi chứng
kiến họ, 5 thanh niên tuổi đôi
mươi ngồi xung quanh thành một
vòng tròn trên giường, hết người
này đến lượt người kia chuyền tay
nhau hút “bu”. V. nói dùng “bu”
chỉ để khởi động, được nửa giờ,
nhóm chuyển sang dùng hàng
“đá”. V. lúc này tỏ ra thuần thục
lấy dao đục nắp chai nước để đút
ống nhựa vào, rồi cẩn thận bỏ
“đá” vào “nỏ” (một ống thủy tinh

hình tròn). Một thanh niên tên N.
thèm đá liền dùng quẹt hơ vào
ống thủy tinh chứa ma túy để hơi
nóng bốc lên ống, sau đó hít sạch
rồi châm lửa “khò” cho người
tiếp theo. Cứ như vậy, 5 bạn trẻ,
trong đó có hai người nữ còn rất
trẻ tiếp tục chuyền tay nhau hút
đá trong khói thuốc nhàn nhạt bay
khắp phòng.
Lâng lâng trong cơn khói đá,
N. kể rằng khi “ngấm” đá thì
đầu óc sẽ ảo giác, cảm nhận rất
thích thú. “Khó diễn tả lắm anh
ơi, cảm giác như đi sâu vào lòng
người, đôi khi mình nói và làm
gì cũng không hay biết gì” - N.
nói trong khi hai thanh niên khác
nằm ôm gối, đôi mắt mơ màng
vừa hí hoáy chơi game trên điện
thoại lại lấy điều khiển tivi, cứ
bật hết kênh này tới kênh khác
như người vô thức.
Theo V., nhiều người anh biết
họ dùng “thuốc lắc”, heroin và
một số loại ma túy khác nhưng
khoảng 5 năm trở lại đây hàng
“đá” rất được ưa chuộng, đặc biệt
là một bộ phận người trẻ vì họ là
giới thích chứng tỏ sự sành điệu,
muốn khoe “đẳng cấp” ăn chơi.
Trong khi đó, các nhóm chơi đá
“chuyên nghiệp” thường là con
em gia đình khá giả nhưng hầu hết
lại không có công việc ổn định.
Khi thiếu tiền mua ma túy, họ có
xu hướng rủ các thanh niên khác
có điều kiện vào nhóm chơi cùng
để có cơ hội tụ tập thường xuyên.
Quá trình thâm nhập, chúng tôi
ghi nhận nhiều bạn trẻ vẫn cho
rằng chơi ma túy “đá” chỉ gây
hưng phấn tức thời nhằm giải trí
cho vui, chứ hoàn toàn không gây
nghiện. Thế nhưng, theo V., thực

tế ngược lại, mặc dù âm thầm,
không vật vã như heroin nhưng
ma túy “đá” gây nghiện dai dẳng,
khó bỏ và sức tàn phá ghê gớm.

Thân tàn vì “đá”
Trong số nhiều thanh niên chơi
ma túy đá trên địa bàn tỉnh, chúng
tôi đặc biệt để ý tới Q. (22 tuổi),
một trong số ít bạn trẻ nữ sa chân
vào còn đường hút sách. Trong
một lần cùng nhóm thanh niên
từ xã Tân Hà ra hút “bu” tại nhà
một “chiến hữu” ở thị trấn Đinh
Văn (huyện Lâm Hà) chúng tôi
được gặp Q. khi cô gái trẻ này đã
có “thâm niên” 2 năm dùng loại
ma túy chết người này.
Vóc dáng đậm người, cao
1m60, lần đầu gặp không ai biết
được Q. phải bỏ học tại một
trường ĐH hàng đầu tại TP Hồ
Chí Minh chỉ vì sa chân vào
hàng “đá”. Trong khói thuốc đê
mê của “bu” cùng hai thanh niên
khác, Q. kể chỉ vì chơi đá mà giờ
phải sống vất vưởng, bệnh tật và
không nghề nghiệp ổn định. Hơn
hai năm trước, do buồn chuyện
gia đình có ngày Q. chơi liên
tục nhiều “cữ” nên có biểu hiện
“say đá”. Những lúc như vậy Q.
không còn biết mình là ai, sẵn
sàng làm việc trong đầu nghĩ ra.
“Có lần em bị ảo giác nặng vì hút
nhiều. Dưới da tay ngứa như có
sâu dòi ăn, phải tự cầm dao tự
rạch tay nhưng không cảm thấy
đau đớn” - Q. kể và vạch cánh
tay trái cả chục vết thẹo cho cả
nhóm bạn cùng xem.
Thời điểm phát hiện Q. bị
nghiện “đá” nặng, gia đình ngay
lập tức làm đơn xin cho con nghỉ
học tạm thời rồi âm thầm đưa Q.
vào Trung tâm cai nghiện ma túy
Thanh Đa tại TP Hồ Chí Minh
điều trị. “Nhà em gần như tan nát
vì em mấy năm nay. Vậy mà giờ
em cũng chưa thể dứt bỏ được
“đá”. Lúc lên cơn thèm “đá” quá
thì em buộc dùng “cỏ” cho đỡ
nghiền” - Q. trải lòng.
Những ngày đi tìm hiểu về thế
giới những người trẻ “đập đá”,
chúng tôi còn biết tới trường hợp
của V. tại huyện Bảo Lâm, vì hút
đá mà phải nghỉ học, giờ trở thành
người “không bình thường”. Cả
ngày V. nói lảm nhảm những
chuyện không ai hiểu được. Khi
gặp người lạ mặt V. biểu hiện lầm
lì, mắt gườm gườm như muốn xô
xát với người đối diện, ngay cả
bạn bè thân quen cũng ngại tiếp
xúc. Người thân của V. cho biết,
mới học hết lớp 11 do học yếu
nên gia đình chấp nhận cho con
nghỉ học. Buồn thay, V. nghỉ học
được nửa năm gia đình mới biết
con mình nghiện ma túy đá. “Có
lần say ma túy, V. về cầm cây rượt
đánh cả anh chị trong nhà. Chúng
tôi phải cho con đi cai nghiện
được 2 năm tại Trung tâm 05 - 06
tại huyện Đức Trọng. Giờ cháu đỡ
rồi nhưng thần kinh không bình
thường như trước nữa” - người
thân của V. chia sẻ và không giấu
được nỗi thất vọng trong câu nói.
CHÍNH THÀNH
(CÒN NỮA)
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Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng
cho biết: Trong 6 tháng đầu năm
2018, đơn vị đã tăng cường các hoạt
động quản lý và cấp phép sử dụng
vật liệu nổ công nghiệp.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm
Sở đã cấp 9 Giấy phép sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp (trong đó cấp
điều chỉnh 1 giấy phép của Công ty
TNHH Lâm Phần) và 4 giấy đăng
ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
Nhìn chung các đơn vị sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp (VLNCN) đều

thực hiện tốt các quy định của pháp
luật về VLNCN, đến nay trên địa
bàn tỉnh đã không còn tình trạng
khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân
về các ảnh hưởng do nổ mìn.
Đồng thời, thực hiện rà soát các
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực
VLNCN. Công tác thanh tra cũng
được tiến hành, đã triển khai 1 đợt
kiểm tra 11 đơn vị sử dụng VLNCN
về việc chấp hành các quy định của
pháp luật trong sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp để khai thác vật liệu

xây dựng. Qua kiểm tra cho thấy
VLNCN đều đảm bảo chất lượng
theo quy định và đưa vào sản xuất
đạt hiệu quả, số VLNCN hết hạn sử
dụng đều được trả lại đơn vị cung
ứng theo quy định. Phối hợp với
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính
và Trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát
PCCC Công an tỉnh kiểm tra các
vị trí sử dụng VLNCN, kho chứa
VLNCN trên địa bàn tỉnh, đảm bảo
an ninh trật tự và PCCC theo quy
định.
D.THƯƠNG
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3 ngày giải quyết thủ tục về giao thông trên đường
cao tốc
Theo danh mục thủ tục hành
chính trên lĩnh vực giao thông vừa
ban hành, thẩm quyền của UBND
tỉnh Lâm Đồng giải quyết trong 3
ngày đối với thủ tục hành chính về
giao thông trên đường cao tốc.
Cụ thể, trong 3 ngày sau khi nhận
đủ hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và trả
kết quả của Văn phòng UBND tỉnh
Lâm Đồng sẽ chuyển đến các đơn vị
chức năng thẩm định, trình ký văn
bản giải quyết thủ tục hành chính

“Công bố đưa công trình đường
cao tốc vào khai thác”. Hoặc cũng
với thời hạn 3 ngày - kể từ ngày có
báo cáo thẩm định đủ điều kiện phê
duyệt, thủ tục hành chính “Phê duyệt
phương án tổ chức giao thông trên
đường cao tốc” được Bộ phận này
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết.
Việc giải quyết 2 thủ tục hành
chính về giao thông trên đường cao
tốc nêu trên đều không thu phí hoặc
lệ phí theo quy định. MẠC KHẢI

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
Tính đến 31/5/2018, tổng số các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 3 tháng trở lên trên địa bàn Lâm Đồng là 660 đơn
vị, số tiền nợ là 51,27 tỷ đồng. Bên cạnh một số đơn vị thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, vẫn còn một số đơn vị có số tiền nợ lớn, kéo dài, cụ thể các
đơn vị có tên như sau:

STT

Họ và tên

I
1
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

VP Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng quản lý

Số tháng
nợ BHXH, Số tiền nợ BHXH,
BHYT,
BHYT, BHTN
BHTN

Cty TNHH SX Hạt giống rau Lâm Đài
Bảo hiểm Xã hội TP Đà Lạt quản lý
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Chi Nhánh Công ty TNHH Thành Bưởi - Đà Lạt
Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghệ Tuổi Trẻ
Công ty TNHH Cao Xuân Trường - Đà Lạt
Công ty TNHH DVTVTK Đại Lộc ĐL
Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Đại Dũng
Công ty TNHH TM-DV Hiệp Lực
Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý KS Đông Nam Á
Công ty TNHH TM-DV Vệ sỹ Hoàng Gia - Trấn Long
Công ty TNHH xuất khẩu nông sản An Phú Đà Lạt
Công ty TNHH Khử Trùng - Diệt mối VFC Đà Lạt
Công ty TNHH Thanh Uyên
Công ty TNHH DV vận tải Sao Đỏ
Công ty TNHH Tuấn Thoa ĐL
Công ty TNHH Thịnh Trị
Công ty TNHH Xây Dựng - Đà Lạt
Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Toàn Cầu
Công ty TNHH TVTK ĐTXD Kiến Đại Việt
Hợp tác xã xe khách thành phố Đà Lạt
CTY TNHH XD-TM Hoàng Mạnh
Công ty TNHH Trang Trại LANGBIANG - ĐL
Công ty TNHH Việt F.A.R.M
Công ty TNHH Huệ Nhật Tân
CN Cty CP Thiên Nhân - Đà Lạt
Công ty TNHH TM & thi công cơ giới Chu Toàn - ĐL
Công ty TNHH Dã Ngoại Xanh
Công ty CP xây dựng địa ốc Ngọc Phát
Công ty TNHH Đông Phú Gia
Công ty CP Rừng Tre
Công ty cổ phần Hoàng Huy Lâm Đồng
Công ty TNHH Hải Phúc Hân
CTY TNHH Hoà Châu Trâm
Công ty TNHH Hóa chất Tín Minh Khoa
DNTN Thư Kỳ (DJ BAR)
Cty Du Lịch Mai Anh Đào Cty CP Địa ốc ĐL
CTY CP XD Tuổi Trẻ Đất Việt
Công ty TNHH Trọng Tín
CTY TNHH Nam Thanh

4
13
22
16
69
81
4
74
22
12
14
6
26
33
6
13
26
19
6
4
5
10
31
35
46
14
13
4
13
4
21
6
14
5
26
8
6

1.164.226.538
1.164.226.538
8.270.966.157
1.963.901.300
842.025.370
592.937.924
452.797.586
425.372.759
269.497.014
203.133.652
180.067.252
173.389.938
168.570.177
164.046.168
160.346.066
150.538.517
145.933.653
137.308.000
111.261.603
102.929.348
102.741.727
102.242.823
99.325.201
98.041.040
93.785.631
91.697.277
85.281.173
85.190.114
82.979.544
81.839.125
80.636.757
76.433.211
72.786.522
69.201.248
65.799.539
65.650.241
64.118.151
62.646.870
58.676.776
58.369.797

38

Công ty TNHH Xây dựng và khai thác khoáng sản Nhật Trang

20

57.717.800

39
40
41
42
43
44
45
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Công ty TNHH MTV Việt Bảo Tín
Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Vạn Tín
Công ty TNHH TVXD Thủy lợi Tây Nguyên - ĐL
Công ty TNHH Đất Việt Xanh
Công ty TNHH Lan Anh
Công ty TNHH TV ĐT&XD Kim Bảng
Công ty TNHH Yên Sơn
Bảo hiểm Xã hội TP Bảo Lộc quản lý

4
12
10
17
11
22
20

Công ty TNHH Tâm Châu
Công ty TNHH Kimono Japan
Công ty SXKD hàng XNK Nam Phương
Công ty TNHH Chánh Phát Tâm Châu
Công ty TNHH An Cư
Trường Mầm Non Bá Thiên, Bảo Lộc
Công ty TNHH Kim Long
Trường THPT Bá Thiên
Công ty Cổ phẩn tư vấn SCom

22
83
63
32
75
43
15
42
5

57.602.805
54.406.114
53.496.840
53.093.320
52.446.774
50.572.932
50.130.478
14.372.213.022
4.820.143.502
4.638.882.048
2.696.917.611
315.265.607
289.169.750
207.426.383
177.428.306
161.923.283
122.483.169

10
11
12
13
14
15
16

Công ty CP Điện Bình Thủy Lâm Đồng
Công ty Cổ phần Bò KoBe VN
Công ty TNHH Toàn Gia Hưng Lâm Đồng
Công ty TNHH SX TM DV XNK Sơn Tài
Công ty TNHH Nguyễn Lương Thịnh
Công ty sản xuất lụa tơ tằm Bảo Lộc (VIKOTEX)
Công ty TNHH TM-trồng trọt Tuấn Thiện

17
5
6
7
7
5
6

119.377.289
114.111.929
112.868.636
103.349.839
102.394.404
71.883.600
68.692.765

17

CN Công ty TNHH XD-CN Lâm Đồng XN KT & SX VLXD
Lộc Phần

8

67.661.565

18
19
20
IV
1
2
3
4
5
V

Công ty TNHH TMDV Thuận Gia
Công ty CP Trà Rồng Vàng
Công ty TNHH Quốc Anh
Bảo hiểm Xã hội huyện Lạc Dương quản lý

10
9
27

Công ty TNHH Bình Thuận - Lạc Dương - Lâm Đồng
Công ty Cổ phần Điện Đạ Sar
Công ty TNHH TM - DV - DL Trần Châu Loan
CN Công ty TNHH Báo Đáp - Lạc Dương
Công ty TNHH Xây dựng Đồng Lợi
Bảo hiểm Xã hội huyện Đức Trọng quản lý

46
16
12
47
5
640

64.077.092
59.807.665
58.348.579
561.485.066
266.091.172
137.252.886
64.323.926
53.368.892
40.448.190
4.121.382.540

1

Trung tâm Dạy nghề tư thục Lạc Hồng, Đức Trọng, Lâm Đồng

85

1.625.759.974

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Công ty TNHH Phan Nguyên Minh
Trung Tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung
DNTN Trần Lê Gia Trang - Đức Trọng - Lâm Đồng
Công ty TNHH Hiệp Nông - Đức Trọng - Lâm Đồng
Công ty TNHH Trần Phát - Đức Trọng
Công ty TNHH Thương mại Nhân Trí Dũng
Công ty TNHH XD Tài Lộc Nguyễn
Công ty CP Đầu tư và xây dựng thủy điện Hiệp Thạnh
Công ty TNHH TMSX Bao Bì Nhựa Trường Thuận Phát
Công ty CP đầu tư & Thương mại DIC Đà lạt
Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức
Doanh nghiệp tư nhân Giảng Thu
Công ty TNHHSX - TM - DV Nông Phú Đức Trọng Lâm Đồng
Công ty TNHH Đại Phát Đức Trọng Lâm Đồng
Công ty TNHH Phát Bảo An
Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Minh Thông
Công ty CP Đá quý và vàng Lâm Đồng
Công ty TNHH Hà Gia Phát - Đức Trọng
Trường Mần mon tư thục Sóc Nâu
Nhà phân phối Xuân Lộc

43
13
39
36
48
23
26
18
24
5
53
39
41
42
5
35
4
5
10
29

251.632.863
212.114.367
199.744.536
155.880.523
139.174.427
113.915.933
108.801.934
106.824.763
101.654.480
100.881.208
100.100.067
97.312.474
92.785.996
92.750.504
87.358.678
87.002.213
75.569.630
69.798.537
67.512.992
67.154.579

22

Trường Trung cấp KTKT Quốc Việt Đức Trọng - Lâm Đồng

5

57.513.114

Công ty TNHH Hùng Vinh Đức Trọng LĐ
Công ty TNHH Đa Phương - Đức Trọng
Bảo hiểm Xã hội huyện Di Linh quản lý

6
6

Công ty TNHH Dương Anh
Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam
Công ty Cổ phần Hiệp Phú
Công ty TNHH TM - DV Trung Thái
Công ty TNHH Khánh Lợi
Công ty TNHH Duy Minh
Bảo hiểm Xã hội huyện Bảo Lâm quản lý

30
38
15
8
5
73

Công ty CP Cao su Bảo Lâm
Công ty TNHH TMSX-XNK Trí Việt
Công ty TNHH An Thành Sơn
Công ty Cổ phần Điện Bình Thủy Lâm Đồng
Công ty TNHH XD & TM Đại Phúc Đạt
Công ty TNHH Tam Dương
Bảo hiểm Xã hội huyện Đạ Huoai quản lý
Công ty TNHH Tuấn Lợi
Công ty TNHH Tứ Nữ
Bảo hiểm Xã hội huyện Đạ Tẻh quản lý

5
26
4
9
8
4

Công ty TNHH Phước Tiến

4

55.180.232
54.958.516
1.484.160.032
610.291.203
458.677.790
281.928.821
62.012.640
42.167.906
29.081.672
1.386.277.079
935.844.477
151.144.579
100.479.598
93.719.712
52.577.029
52.511.684
78.652.075
43.092.802
35.559.273
42.793.496
42.793.496

23
24
VI
1
2
3
4
5
6
VII
1
2
3
4
5
6
VIII
1
2
IX
1

5
24
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Đấu thầu hơn 940 mặt hàng y tế
Kế hoạch từ nay đến hết tháng
7/2018, Bệnh viện Đa khoa Lâm
Đồng (chủ đầu tư) tổ chức đấu
thầu để mua sắm hơn 940 mặt
hàng vật tư y tế, hóa chất, tổng trị
giá hơn 108 tỷ đồng.
Theo đó, bằng 2 hình thức
chào hàng cạnh tranh và đấu thầu
rộng rãi với 19 gói thầu, Bệnh
viện Đa khoa Lâm Đồng lựa chọn

các nhà thầu ký hợp đồng mua
các nhóm mặt hàng gồm: vật tư
chẩn đoán hình ảnh, can thiệp
mạch não, chuyên khoa chấn
thương, mắt, cột sống, nội soi
khớp, răng-hàm-mặt, chỉnh hình,
lọc máu, lọc màng bụng, quả lọc
hấp phụ, bông, băng, gạc, chỉ
phẫu thuật, dây truyền dịch, bơm,
kim tiêm, găng tay y tế, vật tư

TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH
phẫu thuật sọ não, y tế tổng hợp,
hóa chất tổng hợp, hóa chất miễn
dịch.
Hợp đồng được triển khai theo
đơn giá cố định, thời hạn trong
vòng 12 tháng. Gói thầu có trị giá
nhiều nhất với hơn 15 tỷ đồng (vật
tư cột sống), thấp nhất là gần 212
triệu đồng (vật tư răng, hàm, mặt).


MẠC KHẢI

CÁT TIÊN: Chuyển đổi, tái canh hơn 1.600 ha điều
Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện Cát Tiên
cho biết: Thực hiện Đề án chuyển
đổi, tái canh, cải tạo và phát triển
cây điều bền vững huyện Cát
Tiên giai đoạn 2016 - 2020, địa
phương đã chuyển đổi, tái canh
được hơn 1.600 ha. Trong đó,
năm 2016 gần 450 ha; năm 2017
trên 650 ha và 6 tháng đầu năm

2018 đạt gần 500 ha.
Bên cạnh công tác chuyển đổi,
tái canh cây điều, huyện Cát Tiên
còn phân bổ trên 23,9 tỷ đồng để
hỗ trợ thiệt hại trên cây điều và
chuyển đổi đưa vào trồng một số
giống cây trồng có năng suất cao
như điều ghép, dâu tằm và các
loại cây ăn quả. Theo đó, các hộ
dân tham gia chuyển đổi sẽ nhận

được mức hỗ trợ từ 4 đến 5 triệu
đồng/ha. Cùng với đó, huyện Cát
Tiên tiếp tục chỉ đạo các xã, thị
trấn, các ngành liên quan tại địa
phương tích cực tuyên truyền,
vận động, hướng dẫn bà con nông
dân khôi phục sản xuất sau dịch
bệnh để ổn định sản xuất, nâng
cao thu nhập.


KHÁNH PHÚC

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC ĐỂ LÀM VIỆC
Ngày 2/5/2018, Cơ quan CSĐT (PC44) - Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn của bà Trần
Thị Tám, CMND số: 250609990, địa chỉ: 25/340 đường Trần Phú, Tổ 13, thị trấn Lộc Thắng,
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tố giác vợ chồng ông bà Trần Thị Đài (SN 1984) và Vũ Văn Hòa
(SN 1983), trú tại: Tổ 13, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định vợ chồng bà Trần Thị Đài (SN 1984) và Vũ Văn Hòa (SN 1983) đã bỏ
đi khỏi địa phương từ tháng 5/2018. Vì vậy, Cơ quan CSĐT yêu cầu vợ chồng ông Vũ Văn Hòa, bà
Trần Thị Đài, HKTT: Tổ 13, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm
liên hệ với Cơ quan CSĐT (PC44) - CA tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: số 10 Trần Bình Trọng, Phường
5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại số: 02633.822097 để làm việc.		

Cháu Lương Thế Vương sinh ngày 20/10/2012
Địa chỉ cuối cùng: Tổ 7, Thôn 5, xã Tà Nung, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Không có mặt tại địa phương từ ngày 21/6/2015
Ai biết thông tin gì về cháu Vương thì thông báo cho Tòa án
Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Địa chỉ liên hệ: số 27 Pasteur, Phường 4, thành phố Đà Lạt,
tỉnh Lâm Đồng.
Để giải quyết việc: Tuyên bố một người mất tích
Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có
tin tức gì của cháu Lương Thế Vương thì Tòa án Nhân dân thành
phố Đà Lạt sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

THÔNG BÁO

(V/v mất hồ sơ, tài liệu)
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thông
báo mất hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của công ty như sau:
1. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm số:
160010841526001
2. Biên nhận thu phí bảo hiểm số:
- 160016491973005
- 160019099230005
- 160019088771005
Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng
hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng số:
(028) 3 827 8123 hoặc gửi thư theo địa chỉ:
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Lầu 21, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh
Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên không còn
giá trị sử dụng.
Xin cảm ơn!

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Hộ ông Nguyễn Văn Bảy được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
số Q 566671 ngày 30/12/1999 vào sổ theo dõi số 2596/QSDĐ, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 231, tờ bản đồ số 47, diện tích 425 m2 CLN, thời hạn sử dụng đến
15/10/2043 đối với đất CLN tại xã Đinh Trang Hòa.
- Ngày 4/5/2004, Phòng Nông nghiệp địa chính huyện Di Linh xác nhận nội dung
cấp bổ sung diện tích 187 m2 CLN vào thửa 231 (47) theo Quyết định số 789/QĐUB ngày 13/5/2004 của UBND huyện Di Linh.
Năm 2005, hộ Nguyễn Văn Bảy chuyển nhượng QSDĐ nêu trên cho ông (bà)
Trương Văn Dương thường trú tại Thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh,
tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển
nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và hộ ông Nguyễn Văn Bảy đã giao
Giấy chứng nhận QSDĐ số hiệu Q 566671 cho ông (bà) Trương Văn Dương quản
lý sử dụng.
Hiện nay, hộ ông Nguyễn Văn Bảy 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 (bà)
Trương Văn Dương 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.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Ông Phạm Đức Lợi được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số
AK 096442 ngày 8/8/2007 vào sổ theo dõi số H06114/QSDĐ, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 26, xã Tân Thượng, diện tích 645 m2 CLN.
- Ngày 1/4/2014, ông Phạm Đức Lợi chuyển nhượng QSDĐ cho ông (bà) Võ Văn
Lục thường trú tại Thôn 4, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong
quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo

quy định của pháp luật và ông Phạm Đức Lợi đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho
ông (bà) Võ Văn Lục.
Hiện nay, ông Phạm Đức Lợi ở đâu liên hệ với UBND xã Tân Thượng 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 đổi giấy CNQSD đất cho ông (bà) Võ
Văn Lục 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.
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.

ª TOÅNG BIEÂN TAÄP: HOÀ THÒ LAN ª GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN SOÁ 16/GP - BTTTT NGAØY 4/1/2012 (BOÄ TTTT)
ª SAÉP CHÖÕ ÑIEÄN TÖÛ TAÏI BAÙO LAÂM ÑOÀNG ª IN TAÏI XÍ NGHIEÄP BAÛN ÑOÀ ÑAØ LAÏT

GIAÙ

2.500 ñ

