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Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 7

N

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị.

gày 29/6, Ban Bí thư Trung ương
Đảng đã tổ chức Hội nghị trực
tuyến toàn quốc triển khai Nghị
quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW
Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí
Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị,
Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng
chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính
phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên
Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ,

ngành, đoàn thể Trung ương; các ban cán
sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc
Trung ương...
Tại đầu cầu Lâm Đồng, tham dự có các
đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - UVTW
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV
đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban
Thường vụ Tỉnh ủy...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Dao có mài, mới sắc.
Vàng có thui, mới trong.
Nước có lọc, mới sạch.
Người có tự phê bình, mới tiến bộ.
(TỰ PHÊ BÌNH. BÁO NHÂN DÂN, SỐ 9,
NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1951. T.6. TR.209).

Dương Thị Hạnh Nữ doanh nhân tiêu biểu ASEAN

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 14:

Nghiêm túc, thẳng thắn
nhìn nhận những tồn tại,
hạn chế
TRANG 2

KÝ SỰ “VẠN LÝ TRƯỜNG SA”

Kỳ 3: Chứng tích thời gian
và bãi bồi “cát ngọc”
TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phạt tù chủ doanh nghiệp
trốn đóng bảo hiểm xã hội
kể từ ngày 1/1/2018
TRANG 5

Bà Dương Thị Hạnh tại buổi lễ biểu dương “Bông hồng vàng Á Đông - Nữ doanh nhân tiêu biểu ASEAN năm 2018”. Ảnh: A.N

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

MỐI LO TRƯỚC HIỂM HỌA MA TÚY

Lợi ích thiết thực
từ thẻ bảo hiểm y tế

Kỳ 2: “Cùng nhau bảo vệ thế hệ trẻ
khỏi hiểm họa ma túy”

Ma túy đang phá vỡ cuộc sống bình
yên của hàng trăm gia đình và đe dọa
an ninh, trật tự xã hội trên phạm vi cả nước.
Hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống
ma túy” (1/6 - 30/6/2018), nhiều sở, ngành,
đoàn thể ở Lâm Đồng đã chung tay đẩy lùi
loại tội phạm này.
TRANG 6

Từ 1/4/2019, Tổng điều tra
dân số và nhà ở
TRANG 6
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đẩy nhanh tiến độ đấu nối
vào hệ thống thoát nước thải
TRANG 7
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HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 14:

Nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế

S

áng ngày 30/6, Tỉnh ủy
Lâm Đồng đã tổ chức Hội
nghị lần thứ 14 dưới sự
chủ trì của các đồng chí:
Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa
XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần
Đức Quận - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Tham dự hội nghị còn có các đồng
chí đại diện lãnh đạo các sở, ban,
ngành, địa phương trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí
thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến nhấn
mạnh: Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14
được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh
giá lại kết quả đạt được trên các lĩnh
vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc
phòng, xây dựng Đảng, xây dựng
hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm
2018. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị
đại biểu tham dự tập trung thảo luận,
đóng góp ý kiến, thể hiện ý chí chính
trị, hiến kế những giải pháp hữu hiệu
nhất nhằm cuối năm hoàn thành đạt
và vượt các chỉ tiêu đề ra.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được
nghe đồng chí Trần Đức Quận thông
qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu
năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6
tháng cuối năm 2018. Nhìn chung,
kinh tế tiếp tục phát triển, hầu hết
các chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch
và tăng so với cùng kỳ.
Công tác xây dựng Đảng được
quan tâm, chú trọng thực hiện, cấp

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 14.

ủy chính quyền các cấp đã chủ động
xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức
bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả gắn với thực hiện
đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức và tinh giản
biên chế. Việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) gắn với
thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị đã tạo những chuyển biến đáng
kể về nhận thức, ý thức tự rèn luyện,
tu dưỡng của cán bộ, đảng viên;
vai trò tiền phong, gương mẫu của
người đứng đầu được phát huy. Công
tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể tiếp tục được đổi mới
phương thức, tập trung hướng về cơ
sở. Chính quyền các cấp được củng
cố, kiện toàn, đổi mới nâng cao hiệu
lực, hiệu quả điều hành, quản lý, kịp

thời giải quyết những bức xúc, trọng
tâm, trọng điểm.
Tại hội nghị, một số đại biểu đã
nghiêm túc, thẳng thắn đóng góp
xây dựng về những vấn đề còn tồn
tại, hạn chế như chất lượng xây dựng
nông thôn mới chưa cao; khó khăn
về kinh tế hợp tác xã, thu hút đầu tư
còn hạn chế; vấn đề giảm nghèo bền
vững còn gặp nhiều khó khăn, nhất
là về nguồn vốn; vấn đề an ninh trật
tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, gây
bất ổn trong nhân dân; dư luận trong
nhân dân còn băn khoăn về vấn đề
Luật Đặc khu hành chính - kinh tế
đặc biệt, Luật An ninh mạng cần có
sự quan tâm định hướng tuyên truyền
hiệu quả trong dư luận nhân dân; tình
trạng rau Trung Quốc trá hình, giả
nhãn mác thương hiệu rau Đà Lạt

Công bố quyết định chuẩn y chức vụ
Bí thư Huyện ủy Lạc Dương

Đồng chí Trần Đức Quận
- Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
trao quyết định
chuẩn y chức vụ
Bí thư Huyện ủy
Lạc Dương
cho đồng chí
Phạm Triều.

Chiều 29/6, tại Huyện ủy Lạc Dương,
Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao quyết
định nghỉ hưu và công bố quyết định chuẩn
y chức vụ Bí thư Huyện ủy Lạc Dương khóa
X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức
Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu
theo chế độ và chúc mừng đồng chí Nguyễn
Duy Hải - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương khóa
X, nhiệm kỳ 2015-2020 hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ và trải qua nhiều chức vụ khác nhau,
có nhiều thành tích góp phần phát triển kinh
tế - xã hội của huyện, đoàn kết, thống nhất tập
thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.
Trao quyết định và giao nhiệm vụ mới cho
đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Phạm Triều,
đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin
tưởng với thời gian và kinh nghiệm, đồng chí

Phạm Triều sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
mong rằng trong vai trò mới, đồng chí phấn
đấu, học hỏi, mạnh dạn và năng động, sáng
tạo để đưa Lạc Dương phát triển tiệm cận
với thành phố Đà Lạt. Đồng chí Bí thư phải
là trung tâm đoàn kết để tạo khối thống nhất
trong BTV, BCH và sự đồng thuận của nhân
dân trong huyện.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện
ủy Lạc Dương Phạm Triều cho rằng đây là
vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất lớn và
hứa sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân, quyết tâm
cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện
Lạc Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong thời gian sắp tới, xây dựng địa phương
phát triển ngang tầm với tiềm năng và lợi thế.
Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày
1/7/2018.
TUẤN HƯƠNG

đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất
lượng sản phẩm rau của Đà Lạt, ảnh
hưởng đến thương hiệu và giảm thu
nhập của bà con nông dân; vấn đề
phá rừng, vi phạm trật tự xây dựng
nhưng chưa được phát hiện, xử lý
kịp thời.
Thay mặt chủ trì, đồng chí Đoàn
Văn Việt đã ghi nhận và giải trình
những ý kiến đóng góp của lãnh đạo
các sở, ban, ngành, các địa phương
trong tỉnh để bổ sung, hoàn thiện
báo cáo nhằm thực hiện tốt công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Tiến cho rằng: Sau
khi nghe báo cáo 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối
năm 2018 của tỉnh, các ý kiến đóng
góp đều nhất trí cao với bản dự thảo

Hội nghị trực tuyến...
... và lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ
quan, đơn vị trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí
Trần Quốc Vượng đề nghị các đồng chí
tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc lần
này cần tập trung nghiên cứu sâu bài phát
biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
tại Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng
khóa XII. Những nghị quyết quan trọng
này cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ
cụ thể, trọng tâm mà Đại hội Đảng đề ra,
đây là những vấn đề có tác động to lớn, sâu
sắc đến đời sống của cán bộ, công chức,
viên chức, các tầng lớp nhân dân. Đề nghị
các đại biểu tham dự hội nghị chú ý lắng
nghe, nghiên cứu tài liệu, liên hệ thực tiễn
để hiểu sâu sắc nội dung nghị quyết và triển
khai nghị quyết một cách hiệu quả tại địa
phương, đơn vị.
Ngay sau hội nghị, các cấp ủy phải nhanh
chóng áp dụng triển khai tại đơn vị, đề cao
tính thuyết phục, hiệu quả, loại trừ tính đối
phó. Các vấn đề về công tác cán bộ, chính
sách tiền lương, BHXH... cần nghiên cứu
thảo luận chuyên sâu, dành thời gian để cụ
thể hóa thành chương trình hành động, chú
trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo
chí trong tuyên truyền nghị quyết, tránh bị
lợi dụng ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe
đồng chí Phạm Minh Chính - UVBCT,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt
nội dung Nghị quyết Trung ương 7 về “tập
trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp
chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ”, những nguyên nhân

báo cáo, nghe giải trình thêm một
số vấn đề góp ý tại hội nghị, làm
căn cứ cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp
tới. Hội nghị đi đến thống nhất, với
quyết tâm cao về sự chỉ đạo quyết
liệt của các cấp, ngành nên đã nhận
được sự đồng thuận của nhân dân,
kinh tế - xã hội 6 tháng đạt được khá
toàn diện, hầu hết chỉ tiêu đạt khá
so với kế hoạch và tăng trưởng khá
so với cùng kỳ. Tình hình an ninh
chính trị ổn định, khẳng định vai trò,
vị trí của các cấp, các ngành, sự vào
cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính
trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó đề cao
vai trò của lực lượng vũ trang đã có
những phương án rất hiệu quả.
Về phòng chống tham nhũng, Bí
thư Tỉnh ủy chỉ đạo trên cơ sở đánh
giá của Ban chỉ đạo Trung ương,
Lâm Đồng cũng trong tình trạng đó,
tham nhũng từng bước được kiềm
chế, chỉ đạo, xử lý quyết liệt, đúng
quy định của pháp luật, xử lý đúng
người đúng tội, không để oan sai,
không có vùng cấm, đảm bảo tính
nghiêm minh của luật pháp.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần
tiếp tục quán triệt kỹ yêu cầu, nhiệm
vụ của Nghị quyết Trung ương bảy
(khóa XII), nghiêm túc thực hiện có
hiệu quả các nghị quyết của Đại hội
Tỉnh Đảng bộ đề ra, có giải pháp tổ
chức thực hiện tất cả các lĩnh vực để
hoàn thành và hoàn thành vượt mức
kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối
năm và cả năm 2018.
N.THU

TIẾP TRANG 1

của hạn chế, yếu kém trong công tác cán
bộ. Trong đó, nêu rõ quan điểm “cán bộ là
nhân tố quyết định sự thành bại của cách
mạng, công tác cán bộ là “then chốt” của
công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính
trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ
cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng
đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải
được tiến hành thường xuyên, thận trọng,
khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây
dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển
lâu dài, bền vững. Hướng đến mục tiêu cụ
thể vào năm 2020 là thể chế hóa, cụ thể hóa
nghị quyết thành các quy định của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công
tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán
bộ, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực,
kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền,
ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện
chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp
huyện không là người địa phương. Hoàn
thiện việc xây dựng vị trí việc làm và rà
soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn
với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến
toàn quốc còn được quán triệt nội dung
các Nghị quyết Trung ương 7 về “cải cách
chính sách tiền lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và
người lao động trong doanh nghiệp” và
về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
NGUYỆT THU

KINH TẾ
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Dương Thị Hạnh
- nữ doanh nhân tiêu biểu ASEAN

N

ằm trong số 51 nữ
doanh nhân được
vinh danh, bà Hạnh
là đại biểu duy nhất
của Lâm Đồng, hiện nay, bà
làm Giám đốc Công ty TNHH
TM-DV THÔNG ĐÀ LẠT Space, Chủ tịch Tổ chức Kết
nối Thương mại Lâm Đồng,
Chủ nhiệm CLB Nữ Doanh nhân
Lâm Đồng. Mọi người trong
CLB Nữ Doanh nhân của tỉnh
gọi bà là “cánh chim đầu đàn”
- tên một chương trình giao lưu
nghệ thuật “Khi người phụ nữ là
cánh chim đầu đàn” được tổ chức
trong lễ biểu dương “Bông hồng
vàng Á Đông - Nữ doanh nhân
tiêu biểu ASEAN 2018”.
Bà Hạnh sinh năm 1962,
là một người phụ nữ bản lĩnh
trên con đường khởi nghiệp
tại Đà Lạt ngay buổi đầu nền
kinh tế mở cửa. Từ năm 2010,
THÔNG ĐÀ LẠT hoạt động
theo hình thức hộ kinh doanh
cá thể, năm 2015 chuyển thành
Doanh nghiệp tư nhân TM-DV
THÔNG ĐÀ LẠT - Space,
từ năm 2017 đến nay là Công
ty TNHH TM-DV THÔNG
ĐÀ LẠT - Space. Công ty trải
qua gần 10 năm hoạt động và
trưởng thành, cũng là chừng
ấy thời gian bà Hạnh làm giám
đốc quản lý, điều hành với sự
nhanh nhạy, năng động chèo lái
và bản tính sáng tạo nhưng thận
trọng, cần cù, chịu thương chịu
khó. Từ đó, bà đã gặt hái được
nhiều thành công trong điều
hành quản lý và phát triển kinh
doanh của công ty trong những
năm qua.
Ngành nghề kinh doanh
của Công ty TNHH TM-DV
THÔNG ĐÀ LẠT - Space là
buôn bán thực phẩm; hoạt động
kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có
liên quan; hoạt động thiết kế
chuyên dụng. Trong lĩnh vực bán
buôn thực phẩm (mua bán rượu,
bia, nước ngọt, thuốc lá nội các
loại, mua bán hàng tiêu dùng,
hàng công nghệ và thực phẩm,
hàng nông sản thực phẩm, bánh,
kẹo, mứt, nước ép hoa quả), đến
nay, Công ty TNHH TM-DV
THÔNG ĐÀ LẠT - Space là một
trong những doanh nghiệp được
UBND tỉnh Lâm Đồng công
nhận là đơn vị đi đầu về lĩnh vực
kinh doanh hàng đặc sản Đà Lạt
sạch, chất lượng cao và được
UBND TP Đà Lạt công nhận là
“Điểm mua sắm chất lượng cao

Giá trị sản xuất đồ uống
đạt 507 tỷ đồng

Bà Dương Thị Hạnh vừa được vinh danh là “Bông hồng vàng Á Đông - Nữ doanh nhân tiêu
biểu ASEAN 2018” do Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp với
Trung tâm Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia tổ chức tại Hà Nội. Chương
trình nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân xuất sắc điển hình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách
để khẳng định vị thế của mình trong xã hội hiện nay.

Sở Công thương Lâm Đồng cho biết:
Sản xuất rượu, nước trái cây đặc trưng
là một trong những lĩnh vực quan trọng
trong phát triển kinh tế, công nghiệp của
tỉnh. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành
của công nghiệp sản xuất đồ uống tính sơ
bộ đến năm 2015 đạt trên 507 tỷ đồng.
Theo đó, ngành công nghiệp sản xuất
đồ uống đóng góp khoảng 2,74% giá trị
sản xuất của ngành công nghiệp toàn tỉnh.
Trong giai đoạn 2010 - 2015, giá trị sản
xuất đồ uống đã tăng 2,6 lần. Tính riêng
trong giai đoạn 2013 - 2015, tốc độ tăng
trưởng trung bình của ngành sản xuất đồ
uống đạt mức trên 31%, cao hơn so với
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công
nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng như ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo.
Với sự phát triển của ngành sản xuất
đồ uống cũng như tiềm lực phát triển lĩnh
vực sản xuất rượu, nước trái cây, tỉnh Lâm
Đồng cũng đã đưa ra nhiều chiến lược
phát triển, đưa ngành sản xuất đồ uống
trở thành một trong những ngành sản xuất
chủ lực của phát triển công nghiệp.
D.THƯƠNG

Tuyên dương 60 tổ chức,
cá nhân thực hiện tốt chính
sách, pháp luật thuế năm 2017
Bà Dương Thị Hạnh tại buổi lễ biểu dương “Bông hồng vàng Á Đông - Nữ doanh nhân
tiêu biểu ASEAN năm 2018”. Ảnh: A.N

nhiều năm liền”.
Hiện nay, Công ty TNHH TMDV THÔNG ĐÀ LẠT - Space
có 3 cơ sở kinh doanh tại: số 3F
Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường
1 (Đà Lạt); số 90 Bùi Thị Xuân
- Phường 2 (Đà Lạt); Khu Du
lịch thác Datanla - Phường 3 (Đà
Lạt). Với cách điều hành, quản
lý năng động, bắt nhịp nhanh với
nhu cầu thị trường và thị hiếu
khách hàng, đặc biệt là giới trẻ,
bà Hạnh đã xây dựng thương
hiệu của mình thành công với
quán cà phê được bài trí dựa trên
ý tưởng khu nhà kính trồng hoa ở
Đà Lạt, đây là một trong những
điểm đến yêu thích nhất của du
khách khi đến Đà Lạt, được cộng
đồng mạng đưa vào trong TOP
10 quán cà phê đẹp nhất Việt
Nam với không gian luôn thay
đổi cho phù hợp với giới trẻ.
Để có được sự phát triển bền
vững của một doanh nghiệp, bà
Hạnh đã mạnh dạn đầu tư cơ sở
vật chất, mở rộng kinh doanh,
đào tạo nguồn nhân lực, đăng
ký thương hiệu, từng bước xây
dựng logo, hình ảnh, chất lượng
sản phẩm của công ty. Nữ doanh
nhân với tinh thần luôn luôn
đổi mới, không ngừng sáng tạo
nâng cao chất lượng sản phẩm,
dịch vụ đã cùng góp phần xây

dựng địa phương hòa chung với
sự phát triển, hội nhập mạnh mẽ
của đất nước. Ba năm gần đây,
doanh thu của Công ty liên tục
tăng: năm 2015 doanh thu 8,5
tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng,
nộp ngân sách 1,2 tỷ đồng; năm
2016 đạt doanh thu 9,6 tỷ đồng,
lợi nhuận 1,9 tỷ đồng, nộp ngân
sách 1,4 tỷ đồng; năm 2017
doanh thu 12,3 tỷ đồng, lợi
nhuận 2,4 tỷ đồng, nộp ngân
sách 2,1 tỷ đồng. Công ty đã giải
quyết việc làm cho 50 lao động,
với thu nhập bình quân 4,5 triệu
đồng/người/tháng.
Theo bà Dương Thị Hạnh, để
thành công và khác biệt với các
doanh nghiệp khác thì cần phải
năng động, linh hoạt trong sản
xuất kinh doanh và khai thác tốt
nguồn hàng địa phương. Hiện
Công ty đã xuất sang Hàn Quốc
các mặt hàng đặc sản như rau,
củ, quả sấy; hướng tới xuất sang
Canada mặt hàng cao atisô tím.
Bên cạnh việc quản lý, điều
hành Công ty, bà Hạnh còn tập
trung vào các hoạt động thúc
đẩy khởi nghiệp của phụ nữ, với
mong muốn chia sẻ những hiểu
biết, kinh nghiệm của bà để có
thể kết nối, truyền lửa cho chị
em trên con đường khởi nghiệp
kinh doanh. Là phụ nữ đầu tiên

của Lâm Đồng đạt được danh
hiệu cao quý “Nữ doanh nhân
tiêu biểu ASEAN”, bà Hạnh
chia sẻ rằng, mặc dù đóng góp
của mình còn nhỏ bé so với
nhiều người nhưng quan trọng
hơn đó là sự ghi nhận cống hiến
của bà cho xã hội, những điều
bà làm được có sự kết nối, tạo
nền tảng chung cho sự phát triển
các doanh nghiệp với nhau, đặc
biệt cho các chị em phụ nữ là
doanh nhân nhưng chưa có điều
kiện để tiếp xúc rộng rãi với thị
trường hiện nay.
Bà Hạnh cho biết: “Khi ngồi
làm Ban Giám khảo cuộc thi ý
tưởng khởi nghiệp của phụ nữ
Lâm Đồng, tôi thấy các em bây
giờ quá thuận lợi. Ngày xưa mình
đã phải tự mày mò, tự mang vốn
liếng ra kinh doanh, rồi mất hết
sạch vốn, mày mò từng bước đi
lên, tự tạo cho mình được sản
phẩm nào ưu thế nhất, tự học hỏi
kinh nghiệm, nhìn người này một
chút, nhìn người kia một chút để
rút ra kinh nghiệm cho mình. Đó
là cả quá trình rất gian khổ để
được như ngày hôm nay. Phụ nữ
khởi nghiệp bây giờ có cái gốc để
đi lên, bên cạnh còn có rất nhiều
người hỗ trợ về mặt vốn liếng,
tinh thần, kỹ thuật, đối tác”.

canh tác trên địa bàn.
Những giải pháp về chính sách
khuyến khích phát triển sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao đang
áp dụng ở Lâm Đồng như: hỗ
trợ 100% kinh phí xây dựng mô
hình thử nghiệm, nghiên cứu, tập
huấn, đào tạo và chuyển giao;

nâng cao năng lực sản xuất giống
rau, hoa và dâu tây; phòng chống
dịch bệnh; 30% kinh phí trình
diễn sản xuất (quy mô tối thiểu
500 m2/mô hình), tổng mức hỗ
trợ không quá 200 triệu đồng/
mô hình.

AN NHIÊN

Tăng thêm 8.250 ha ứng dụng công nghệ cao
Ngành nông nghiệp Lâm Đồng
đang triển khai nhiều giải pháp
tăng thêm 8.250 ha sản xuất ứng
dụng công nghệ cao vào năm
2020.
Trong đó, tăng diện tích các
cây trồng chủ lực gồm cà phê
(3.520 ha), rau (2.230 ha), cây
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ăn quả (1.000 ha), dâu tằm (750
ha), hoa (450 ha), dược liệu
(300 ha).
Như vậy đến năm 2020, toàn
tỉnh Lâm Đồng sẽ nâng diện tích
sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao lên 60.000 ha,
chiếm 20% trên tổng diện tích đất

VĂN VIỆT

Kết quả đạt được của Lâm Đồng trong
thực hiện nghĩa vụ với NSNN năm 2017
có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế
trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, các tổ
chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi,
hiệu quả cao, có số thuế nộp ngân sách
năm sau cao hơn năm trước, tác động đến
các tổ chức, cá nhân khác cùng thực hiện
tốt chính sách pháp luật thuế.
Năm 2017 có 60 tổ chức, cá nhân nộp
thuế tiêu biểu được các cấp khen thưởng.
Trong đó, có 53 doanh nghiệp, tổ chức
kinh tế, 2 hộ kinh doanh và 5 cá nhân nộp
thuế thu nhập cá nhân, được Bộ Tài chính
tặng bằng khen (2 doanh nghiệp), UBND
tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen (4 doanh
nghiệp), Tổng cục Thuế tặng giấy khen (8
doanh nghiệp và 1 cá nhân nộp thuế thu
nhập cá nhân), Cục Thuế tặng giấy khen
(39 doanh nghiệp, 2 hộ kinh doanh và 4
cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân)
P.L.H

LÂM ĐỒNG:

Tổng nợ thuế hơn 920 tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế
đã ban hành 43.922 lượt thông báo tiền
thuế nợ, tiền chậm nộp. Thực hiện công
tác cưỡng chế đã ban hành 297 lượt quyết
định cưỡng chế nợ thuế, tương ứng với
số tiền 38,9 tỷ đồng, công khai thông tin
người nộp thuế 346 lượt với số tiền 78,4 tỷ
đồng. Toàn ngành đã đôn đốc thu và thực
hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế nộp
vào NSNN 437,6 tỷ đồng, trong đó, thu nợ
đọng của năm 2017 chuyển sang 245,5 tỷ
đồng, thu nợ mới phát sinh 192,2 tỷ đồng.
Nợ đọng thuế toàn tỉnh tính tới thời
điểm 30/6/2018: Tổng số nợ thuế là 925
tỷ đồng; tổng số tiền thuế nợ trên sổ theo
dõi nợ thuế: 857,1 tỷ đồng (dưới 90 ngày
98,1 tỷ đồng, từ 90 ngày đến 121 ngày
16 tỷ đồng và từ 121 ngày trở lên 139 tỷ
đồng, tiền thuế đang khiếu nại 0,86 tỷ
đồng); số nợ thuế đang xử lý là 260,9 tỷ
đồng (miễn giảm 4,5 tỷ đồng và gia hạn
256 tỷ đồng), số nợ thuế khó thu 342 tỷ
đồng và nợ chờ điều chỉnh 68,8 tỷ đồng.
PHẠM LÊ
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Giải quyết việc làm
vẫn là vấn đề nổi cộm của
ngành lao động Lâm Đồng
Đó là nhận định của ông Phạm Thanh
Quan - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tại
Hội nghị giao ban Công tác lao động,
người có công và xã hội 6 tháng đầu
năm 2018.
Theo báo cáo của ngành lao động,
tính đến hết 30/5/2018 đã đào tạo
nghề cho 14.600 lao động. Ước đến
hết tháng 6/2018 sẽ đào tạo nghề cho
khoảng 17.500 lao động, đạt trên 60%
kế hoạch năm.
Đến thời điểm hiện tại địa phương
cũng đã giải quyết việc làm cho 19.500
người, đạt 67% kế hoạch năm. Trong
tổng số này, có 6.000 lao động được
tạo việc làm mới (bao gồm trên 300 lao
động xuất khẩu đi các thị trường Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Quatar... đạt
52% kế hoạch) tăng trên 400 người so
với cùng kỳ.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Giám
đốc Sở LĐ-TB&XH thì vấn đề giải
quyết việc làm dù đã có nhiều chuyển
biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt được
như tiềm năng và sự kỳ vọng. Đáng
quan tâm nhất, đó là vấn đề giải quyết
việc làm cho sinh viên khi ra trường.
Vẫn còn một số lượng lớn lao động tại
địa phương chưa có việc làm, do công tác
đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp hiện nay chưa gắn kết với nhu cầu
của doanh nghiệp nên việc giải quyết việc
làm sau khi tốt nghiệp nghề còn gặp rất
nhiều khó khăn. Tác động của việc cho
vay giải quyết việc làm còn quá thấp vì
tập trung cho vay hộ cá thể, nên khả năng
tạo việc làm mới không cao.
Ông Phạm Thanh Quan cũng cho biết
thêm, việc xuất khẩu lao động vẫn đang
còn ở con số thấp do nguồn lao động của
địa phương còn nhiều hạn chế, nhất là về
ngoại ngữ, trình độ văn hóa, trình độ tay
nghề, tác phong... chưa đáp ứng được
yêu cầu cao của các thị trường cao cấp.

LINH ĐAN

ĐÀ LẠT: Đa dạng hóa

các hình thức tuyên truyền
cải cách hành chính
UBND TP Đà Lạt cho biết, những
tháng đầu năm nay, thành phố đã đa dạng
hóa công tác tuyên truyền về cải cách
hành chính thông qua nhiều hình thức.
Cụ thể, thành phố đã phát nhiều tờ
rơi, tờ gấp nhằm giới thiệu, hướng dẫn
công tác cải cách hành chính trên địa
bàn; phát các phiếu hướng dẫn hồ sơ,
thực hiện các chuyên mục hỏi - đáp thủ
tục hành chính trên Đài Truyền thanh
Truyền hình thành phố.
Thành phố cũng tăng cường quán triệt
cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu
rõ chức trách nhiệm vụ của mình trong
thực thi công vụ; nắm vững các thủ tục
hành chính, trình tự giải quyết; các yêu
cầu, nguyên tắc của hệ thống quản lý
chất lượng ISO trong quản lý hành chính
nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra
công vụ, chấp hành giờ giấc làm việc.
Đà Lạt cũng gắn công tác cải cách
hành chính với nội dung học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; gắn với thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính
quyền; vận động cán bộ, công chức, viên
chức toàn thành phố tích cực tham gia
cuộc thi viết về cải cách hành chính do
Sở Nội vụ Lâm Đồng phát động.

GIA KHÁNH

Ký sự “Vạn lý Trường Sa”

Doi cát di động đảo An Bang. Ảnh: V.T

Kỳ 3: Chứng tích thời gian và bãi bồi “cát ngọc”
Nếu đảo Thuyền Chài C là điểm đảo
chìm có điều kiện thiên nhiên khá khắc
nghiệt thì An Bang là đảo nổi được xem
là “lá chắn” bảo vệ vòng ngoài. Trong
điều kiện ấy, sức sống vẫn hiện diện bởi
nỗ lực của những tinh thần thép...
Đảo Thuyền Chài C
và kỷ vật thời gian
Sáng ngày thứ 5 chuyến hải trình “Vạn lý
Trường Sa”, Tàu KN 490 cập bờ đảo Thuyền
Chài C, điểm đảo chìm trong cụm đảo Thuyền
Chài. Cũng như các đảo chìm khác, đảo
Thuyền Chài C được xây dựng 2 khu nhà
theo hình 8 cạnh và được nối với nhau bằng
một chiếc cầu bê tông vừa đủ 2 người. Ấn
tượng đầu tiên của đảo là chiếc pông-tông
gỉ sét chứng tích thời gian của thời chưa xây
dựng đảo. Lúc bấy giờ, việc giữ đảo thực hiện
cơ động bằng tàu neo đậu. Những người lính
đảo thời ấy chịu bao nỗi vất vả, khó khăn giữa
thiên nhiên khắc nghiệt và sự dòm ngó của
các thế lực lăm lăm chiếm đảo. Nhà thơ Trần
Đăng Khoa đã viết: Lều bạt chung chiêng giữa
nước giữa trời/Đến một cái gai cũng không
sống được/Sớm mở mắt, nắng lùa ngun ngút/
Đêm trong lều như trôi trong mây...
Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ
trước, tình hình biển Đông có nhiều diễn biến
phức tạp, Đảng, Nhà nước khẳng định không
thể giữ được đảo nếu chỉ có pông-tông và tàu.
Phương án xây dựng đảo được quyết định và
việc thi công được tiến hành khẩn trương.
Sáng 5/3/1987, pông - tông số 01 chở lực
lượng của Lữ đoàn 146 đã kéo lên bãi và treo
cờ Tổ quốc lên ca bin pông-tông, đồng thời
tiến hành xây dựng đảo. Với tinh thần “thần
tốc”, những người lính công binh Trung đoàn
83 đã đêm ngày bám biển, thi công không
mệt mỏi, đến quý 2/1987 thì hoàn thành xây
dựng khu nhà trên đảo. Chiếc pông-tông đã
đi qua hơn 30 mùa giông bão; đã chứng kiến
nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tiếp nối
nhau giữ biển, giữ trời. Pông-tông dù đã hoen
màu, nhưng lại là một chứng tích thời gian,
khẳng định chủ quyền của Việt Nam, bất khả
xâm phạm.
Hai khu nhà làm việc trên đảo Thuyền
Chài C có diện tích không rộng, điều kiện
thiên nhiên ở đây khắc nghiệt hơn một số
đảo chìm khác. Hai cây bàng vuông, loại cây
chống chọi mọi nắng cháy bão giông được
CBCS trồng để tạo bóng mát cũng không đủ
sức bền. Trong “cái khó ló cái khôn”, CBCS
Thuyền Chài C đã sử dụng mọi vật dụng có

Đoàn công tác lên đảo Thuyền Chài C. Ảnh: V.T

thể trồng được, tận dụng các bờ tường, bìa hè,
lan can cầu thang, cửa sổ để trồng và đặt các
chậu rau, hoa. Tinh thần vượt khó ấy không
chỉ tạo được màu xanh quý hiếm mà còn cơ
bản góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày của
CBCS trên đảo. Trong khu nhà chính được
xây dựng hơn 30 năm trước, một bàn thờ đơn
sơ nhưng rất trang nghiêm được đặt bên cạnh
bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh,
với dòng chữ: “Sống, chiến đấu, lao động và
học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Những
người lính trên đảo Thuyền Chài C luôn đến
đây tưởng niệm Bác, nguyện cầu vong linh
của những đồng đội đã hy sinh, sắc son lời
thề giữ đảo.

Đảo An Bang
và bãi bồi “cát ngọc”
Nằm cách đảo Thuyền Chài C chừng 20 hải
lý về phía Tây Nam nên Tàu KN 490 không
mất quá nhiều thời gian để đến đảo An Bang,
nơi được coi là khắc nghiệt nhất so với các đảo
nổi khác. Những đoàn công tác trước nói rằng:
An Bang quanh năm sóng lớn, tàu thuyền rất
khó cập bờ. Nhiều xuồng phải quay về tàu chờ
khi sóng lặng mới lên được đảo, thậm chí có
tàu đành phải quay đầu. Các thành viên trong
đoàn công tác rất lo lắng, nhưng thật may mắn,
chúng tôi không gặp khó khăn gì khi lên đảo.
An Bang là đảo nổi, cách đảo Trường Sa
lớn chừng 75 hải lý về phía Đông Nam. Bờ
đảo xung quanh An Bang được bao bọc bởi
san hô và cát. Đặc biệt, phía bờ Nam đảo có
bãi cát rộng, trắng tinh, nổi lên trên mặt biển
xanh như ngọc, tôi gọi đó là “bãi cát ngọc”.

Cũng giống như doi cát di động ở đảo nổi Sinh
Tồn Đông, bãi “cát ngọc” An Bang thường
thay đổi theo mùa. Từ tháng 4 đến tháng 7
hàng năm, là thời gian bãi nhô lên khỏi mặt
biển; từ tháng 8 trở đi, bãi cát lặng mình một
thời gian dưới biển rồi sau đó nhô lên ở phía
bờ Đông. Cứ như thế bãi cát ngọc di chuyển
hàng năm, nhô lên ở nhiều vị trí khác nhau,
tạo thành điểm khá đặc biệt trên An Bang đảo.
Đảo An Bang được coi là “lá chắn” vòng
ngoài, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia phía
Đông Nam Trường Sa. Đảo được đầu tư khá
bài bản theo từng khu chức năng. Trên đảo còn
có ngọn hải đăng, giúp tàu thuyền hoạt động
định hướng và xác định vị trí, góp phần đảm
bảo an toàn hàng hải. Dù thiên nhiên khắc
nghiệt, nước ngọt còn phải tiết kiệm nhiều
nhưng CBCS trên đảo đã trồng được nhiều cây
xanh, giúp CBCS trên đảo đủ sức chống chọi
với cái nắng như thiêu như đốt, che chắn gió
mưa trong mùa đông khắc nghiệt. Đây cũng
là đảo thực hiện thường xuyên nhiệm vụ cứu
nạn, cứu hộ, nơi đón tiếp nhiều ngư dân đánh
bắt xa bờ đến thăm đảo. Trung úy Hà Huy
Sơn, Quân y đảo An Bang cho biết: Hàng năm
có ít nhất là 9, 10 lượt tàu cá ngư dân đến với
đảo để được khám sức khỏe, cấp thuốc trị các
bệnh thông thường, hỗ trợ lương thực, thực
phẩm, nhất là rau xanh. Chính vì thế, việc tăng
gia trồng rau xanh được CBCS đảo An Bang
xác định không chỉ là để cải thiện mà còn là
nhiệm vụ hỗ trợ cho các ngư dân. Tình quân
dân cũng vì thế mà thêm khăng khít.
VĂN TÒA
(CÒN NỮA)
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Lợi ích thiết thực từ thẻ bảo hiểm y tế

C

hị Nguyễn Thị May - một
bệnh nhân đang nằm điều
trị tại Khoa Nội - Tiêu
hóa thuộc Trung tâm Y
tế huyện Đức Trọng cho hay, chị
đã tham gia BHYT được 3 năm
nay. Lúc đầu, chị chỉ mua BHYT
cho bản thân, đến năm thứ hai, thấy
lợi ích mà BHYT mang lại, chị đã
quyết định mua BHYT cho cả gia
đình gồm 4 người. “Mua bảo hiểm
cả gia đình, chi phí cũng giảm so
với việc chỉ mua một người. Hơn
nữa, khi tham gia BHYT tôi yên tâm
lắm, chẳng hạn như việc nằm điều
trị bệnh như bây giờ. Trước đây, nếu
chưa mua thẻ BHYT, mới nhập viện
là đã lo ngay ngáy tiền viện phí, giờ
thì có thẻ BHYT rồi, mọi chi phí
khám chữa bệnh đều được BHYT
chi trả” - chị May chia sẻ.
Có thể thấy, việc tham gia BHYT
đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết
thực cho người dân, nhất là các
gia đình có mức thu nhập thấp khi
không may bị đau ốm bệnh tật,
những tai nạn rủi ro, bị bệnh nặng,
bệnh nan y cần phải chữa trị dài
ngày. BHYT là hình thức bảo hiểm
để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
không vì mục đích lợi nhuận, do
Nhà nước tổ chức thực hiện và toàn
dân tham gia để chăm lo bảo vệ sức
khỏe cho mỗi người dân, nhằm đảm
bảo an sinh xã hội. BHYT mang lại
công bằng về chăm sóc sức khỏe
cho mọi người, đặc biệt là người
nghèo, người cận nghèo và đồng
bào dân tộc sinh sống ở vùng sâu,
vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế,
xã hội còn khó khăn.
Lợi ích của việc tham gia BHYT
càng thấy rõ hơn, nhất là bắt đầu từ
ngày 1/3/2016 với nội dung điều
chỉnh tăng trên 1.900 dịch vụ y tế,

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội của Đảng
và Nhà nước, là quyền lợi sát sườn của mỗi gia đình, mỗi người dân. Khi có thẻ BHYT trong tay, tất
cả mọi người dân đều được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe khi bị bệnh, dù bạn là ai, là người nghèo
hay người giàu!

Mua bảo hiểm
y tế là để
chăm sóc sức khỏe
của mình
và gia đình.
Ảnh: T.V

thì vai trò của thẻ BHYT lại càng
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Trung bình giá dịch vụ y tế tăng từ
20% - 30% và một số dịch vụ tăng
gấp 2 đến 7 lần, như giá tiền công
khám bệnh tại trạm y tế xã, phường,
thị trấn, giá tiền ngày giường bệnh...
Cụ thể, khi đi khám tại bệnh viện
hạng I, hạng đặc biệt, bệnh nhân sẽ
phải đóng 39 ngàn đồng/lần khám,
tại bệnh viện hạng 2 là 35 ngàn
đồng, hạng 3 là 31 ngàn đồng; hạng
4 và trạm y tế xã là 29 ngàn đồng.
Hay như chụp X quang động mạch
vành hoặc thông tim, chụp buồng
tim tăng từ 5,1 triệu đồng lên gần
5,8 triệu đồng; chụp và can thiệp
tim mạch từ 6 triệu đồng lên gần 6,7
triệu đồng cho một lần chụp; nội soi
ổ bụng từ 575 ngàn đồng tăng lên
793 ngàn đồng; nội soi thực quản -

dạ dày - tá tràng có sinh thiết tăng từ
220 ngàn đồng lên 385 ngàn đồng...
Tại Lâm Đồng, việc triển khai thực
hiện giá viện phí theo Thông tư số
02/2017/TT-BYT ngày 16/3/2017
của Bộ Y tế quy định mức tối đa
khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh không thuộc phạm vi thanh
toán của Quỹ BHYT được áp dụng
với nhiều dịch vụ y tế có giá cao gấp
từ 2 đến 7 lần so với giá đang thực
hiện. Cụ thể như: Tiền công khám
bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh,
Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện
Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch
tăng từ 12 ngàn đồng lên 35 ngàn
đồng (tăng 2,9 lần); tại các trung tâm
y tế tuyến huyện, thành phố tăng từ
8 ngàn đồng lên 31 ngàn đồng; tại
phòng khám đa khoa khu vực tăng từ
5,5 ngàn đồng lên 29 ngàn đồng (tăng

5,3 lần)... Riêng giá giường bệnh tại
các phòng khám đa khoa khu vực và
giường lưu bệnh tại trạm y tế tăng rất
cao, gấp 6-7 lần so với giá viện phí
trước kia. Cụ thể, giá các loại dịch vụ
tại các bệnh viện được tính như sau:
Ngày điều trị hồi sức tích cực tăng từ
260 ngàn đồng lên 568,9 ngàn đồng
(tăng 2,2 lần); ngày giường bệnh hồi
sức cấp cứu chống độc tăng từ 80.000
đồng lên 279,1 ngàn đồng (tăng 3,5
lần); giường bệnh tại phòng khám đa
khoa khu vực từ 16 ngàn đồng tăng
lên 108 ngàn đồng (tăng 6,8 lần)...;
Giá các loại dịch vụ kỹ thuật như
siêu âm màu, siêu âm Doppler màu
tim 4D (3D REAL TIME), chụp hệ
tiết niệu có tiêm thuốc cản quang
(UIV)... cũng tăng từ 1,7 đến 3 lần so
với mức giá viện phí cũ. Mức giá là
theo tối đa của Thông tư 02 và bằng

mức giá Thông tư 37 hiện nay đang
áp dụng đối với người có thẻ BHYT.
Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần
này để tạo sự bình đẳng giữa người
có thẻ BHYT và người không có thẻ,
nhằm khuyến khích người dân tham
gia BHYT.
Theo thống kê của Bảo hiểm Xã
hội tỉnh, sau hơn 3 năm thực hiện
Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm
2014 đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT
trong cả nước nói chung và tại tỉnh
Lâm Đồng nói riêng đã tăng trưởng
khá nhanh. Nếu năm 2014, toàn
tỉnh mới chỉ có 64% dân số tham
gia BHYT, tương ứng với 806 ngàn
người thì đến năm 2017 đã có 1.023
ngàn người tham gia BHYT, đạt tỷ
lệ bao phủ BHYT toàn dân trên địa
bàn 78,8%. Trong 6 tháng đầu năm
2018, số người tham gia BHYT của
tỉnh đã tăng lên 1.026 ngàn người,
với số người tăng lên 3.000 người
so với năm 2017.
Tuy nhiên, con số này hiện vẫn
còn khá thấp so với mặt bằng chung
của cả nước. Thực tế cho thấy, đã
có nhiều gia đình người bệnh chưa
tham gia BHYT nên khi mắc bệnh
trọng đã gặp quá nhiều khó khăn
trong quá trình điều trị, nhiều người
đã phải cầm cố cả tài sản hoặc vay
mượn khắp nơi, từ anh em, họ hàng
đến bạn bè mới thấm thía giá trị của
tấm thẻ BHYT. Vì vậy, mỗi người
dân cần thấy rõ giá trị của tấm thẻ
BHYT khi không may bị ốm đau,
đồng thời nhận thức đây là chính
sách an sinh xã hội, nhiều người hỗ
trợ một người trong việc chi trả chi
phí khám, chữa bệnh, để từ đó tự
nguyện tham gia BHYT, được chăm
sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình
và cộng đồng xã hội.
THY VŨ

Phạt tù chủ doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/1/2018
Theo Bộ Luật Hình sự có hiệu
lực từ ngày 1/1/2018, việc trốn
đóng bảo hiểm xã hội (BHXH),
bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo
hiểm thất nghiệp (BHTN) cho
người lao động (NLĐ) có thể
phạt tù đối với cá nhân, phạt
tiền đối với pháp nhân. Trường
hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội
cho người lao động, chủ doanh
nghiệp có thể lĩnh án tới 7 năm
tù, bị phạt 1 tỷ đồng.

N

gày 27 tháng 11 năm
2015, Bộ Luật Hình sự số
100/2015/QH13 đã được
Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ
họp thứ 10 thông qua và ngày 20
tháng 6 năm 2017, Quốc hội Nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã
thông qua Luật số 12/2017/QH14
sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
Luật Hình sự năm 2015.
Ngày 10/7/2017, Chủ nhiệm Văn
phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số

01/VBHN-VPQH. Theo đó, hợp
nhất Bộ Luật Hình sự số 100/2015/
QH13 và Luật số 12/2017/QH14
vào một văn bản duy nhất.
Như vậy, việc hợp nhất này sẽ
giúp người dân thuận tiện trong
việc tìm hiểu, nghiên cứu về pháp
luật hình sự mới của Việt Nam và kể
từ ngày 1/1/2018, toàn bộ nội dung
của văn bản hợp nhất này sẽ có hiệu
lực thi hành.
Điều đáng nói là trong Bộ Luật
Hình sự lần này, có tới 3 điều quy
định về tội gian lận, trốn đóng
BHXH, BHYT và BHTN cho NLĐ,
trong đó tại Điều 216 quy định
hành vi trốn đóng hoặc không đóng
BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ có
thể bị phạt tù lên tới 7 năm. Cụ thể,
Điều 216 Bộ Luật Hình sự 2015 có
hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định:
1. Người nào có nghĩa vụ đóng
BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ
mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn
khác để không đóng hoặc không
đóng đầy đủ theo quy định từ 6
tháng trở lên thuộc một trong những
trường hợp sau đây, đã bị xử phạt
vi phạm hành chính về hành vi này
mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ
50 triệu đồng đến 200 triệu đồng,
phạt cải tạo không giam giữ đến 1

Trốn đóng BHYT, BHXH và BHTN cho người lao động có thể bị phạt tù lên đến 7 năm.
Ảnh: N.M

năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1
năm: Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu
đồng đến dưới 300 triệu đồng; Trốn
đóng bảo hiểm cho từ 10 đến dưới
50 NLĐ; nếu pháp nhân thương mại
phạm tội trong trường hợp này sẽ bị
phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500
triệu đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các
trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền
từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng
hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:
Phạm tội 2 lần trở lên; Trốn đóng

bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới
1 tỷ đồng; Trốn đóng bảo hiểm cho
từ 50 người đến dưới 200 người;
Không đóng số tiền bảo hiểm đã
thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ quy
định tại điểm a hoặc điểm b khoản
1 Điều 216 Bộ Luật Hình sự 2015.
Nếu pháp nhân thương mại phạm

tội trong trường hợp này sẽ bị phạt
tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các
trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền
từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc
bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Trốn
đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên;
Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người
trở lên; Không đóng số tiền bảo
hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của
người lao động quy định tại điểm b
hoặc điểm c khoản 2 Điều 216 Bộ
luật Hình sự 2015. Nếu pháp nhân
thương mại phạm tội trong trường
hợp này sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng
đến 3 tỷ đồng.
4. Người phạm tội còn có thể bị
phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công
việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Với khung hình phạt tăng nặng
với hành vi trốn đóng BHXH;
BHYT và BHTN, tình trạng trốn
đóng nhiều có thể được khắc phục
trong thời gian tới.
N.MINH (tổng hợp)
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Từ 1/4/2019, Tổng điều tra
dân số và nhà ở
Theo Quyết định 772/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ, sẽ tổ chức Tổng
điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ 0
giờ ngày 1/4/2019.
Nội dung điều tra bao gồm: Thông
tin chung về dân số; tình trạng di cư;
trình độ học vấn và trình độ chuyên
môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật;
tình trạng hôn nhân; mức độ sinh,
chết và phát triển dân số; tình hình
đăng ký khai sinh của trẻ em; tình
hình lao động - việc làm; thực trạng
về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản
của hộ dân cư.
Thời gian thu thập thông tin của
cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu
từ ngày 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được
công bố vào tháng 7 năm 2019, kết
quả điều tra mẫu được công bố vào
quý IV năm 2019, kết quả điều tra
toàn bộ được công bố vào quý II năm
2020. Các báo cáo phân tích chuyên
đề công bố vào quý IV năm 2020.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm
2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản
về dân số và nhà ở phục vụ công tác
nghiên cứu, phân tích quá trình phát
triển dân số và nhà ở trên toàn bộ
lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu
thông tin đánh giá kết quả thực hiện
các kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây
dựng chiến lược và các kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 2030; phục vụ công tác giám sát thực
hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về công
tác dân số trong tình hình mới; giám
sát các Mục tiêu phát triển bền vững
của Liên hợp quốc mà Chính phủ
Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông
tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu
tổng hợp về dân số. NGUYÊN THI

Sẽ chuyển đổi mã mạng
Ông Nguyễn Viết Vân - Giám
đốc Sở Thông tin và Truyền thông
cho biết: Bộ Thông tin và Truyền
thông đã ban hành kế hoạch chuyển
đổi mã mạng kèm theo Quyết định
số 798, sau khi có sự thống nhất
của tất cả các doanh nghiệp viễn
thông di động. Các thuê bao di
động từ 11 số sẽ chuyển về 10 số.
Nội dung chính của kế hoạch
là chuyển đổi mã mạng VSAT từ
99.2xxxxxx sang mã mạng 67.2…
và chuyển đổi mã mạng của thuê
bao di động 11 số về 10 số. Cụ thể:
MobiFone chuyển từ 120, 121, 122,
126, 128 sang mã mạng mới là 70,
79, 77, 76, 78; VinaPhone chuyển
từ 123, 124, 215, 127, 129 sang
83, 84, 85, 81, 82; Viettel từ 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
sang 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
Vietnamobile từ 186, 188 sang 56,
58; Gmobile từ 199 sang 59.
Thời gian bắt đầu chuyển đổi là
từ 0 giờ ngày 15/9/2018 và đến hết
ngày 30/6/2019. Thời gian bắt đầu
quay số song song vào 0 giờ ngày
15/9/2018 và kết thúc quay số song
song đến hết ngày 14/11/2018.
Thời gian bắt đầu duy trì âm thông
báo vào 0 giờ ngày 15/11/2018 và
kết thúc âm thông báo cho tới hết
ngày 30/6/2019.
DIỄM THƯƠNG

Mối lo trước hiểm họa ma túy
Kỳ 2: “Cùng nhau bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”
Người trẻ nghiện ma
túy chiếm số đông
Theo đánh giá từ Phòng Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy
(PC47) - Công an tỉnh Lâm
Đồng, từ đầu năm 2018 tới nay,
hoạt động của tội phạm ma túy
vẫn diễn biến phức tạp. Trong
đó, phương thức hoạt động của
các đối tượng tội phạm ngày
càng tinh vi, kín đáo và tiềm
ẩn nhiều yếu tố khó lường hơn.
Qua điều tra, khám phá các
chuyên án, vụ án về ma túy thời
gian qua, Phòng PC47 đánh giá
các đối tượng ma túy hiện nay
hoạt động hết sức manh động,
sử dụng “vũ khí nóng”, cấu kết
với tội phạm hình sự hoạt động
phạm tội như: mua bán trái phép
chất ma túy với cho vay nặng lãi,
đòi nợ thuê, mở dịch vụ cầm đồ
để trao đổi tang vật lấy ma túy…
Nhiều dấu hiệu cho thấy các
đối tượng ma túy trên địa bàn
tỉnh có xu hướng mở rộng địa
bàn hoạt động vào vùng sâu,
vùng xa, khu vực khai thác
khoáng sản… có tính chất cấu
kết hoạt động liên huyện, liên
tỉnh trong thời gian gần đây.
Trong đó, các đối tượng cộm cán
ở các tỉnh phía Bắc mở rộng địa
bàn tiêu thụ về phía Nam, bao
gồm cả tỉnh Lâm Đồng. Đồng
thời nguồn ma túy vận chuyển
vào địa bàn tỉnh chủ yếu từ phía
Bắc và khu vực TP. HCM. Trong
đó, các địa phương tiêu thụ chủ
yếu các loại ma túy là địa bàn TP
Đà Lạt, TP Bảo Lộc, huyện Đức
Trọng, Di Linh và huyện Lâm
Hà. Điển hình như các chuyên
án ma túy bị triệt phá trong năm
2018: PC47 phối hợp với Công
an huyện Lâm Hà, Đam Rông
bắt 3 đối tượng thu 249,185 gam
heroin, 197,11 gam ma túy tổng
hợp; PC47 phối hợp với Công
an huyện Đức Trọng bắt 2 đối
tượng thu 98,6706 gam MTTH
và phối hợp với Công an huyện
Di Linh bắt 1 đối tượng thu 100,2
gam MTTH…
Theo số liệu thống kê mới nhất
của Phòng PC47, hiện toàn tỉnh
có 2.084 người nghiện có hồ sơ
quản lý, tăng 241 người so với
năm 2017. Trong đó, có 1.751
người nghiện (chiếm khoảng
70%) ngoài xã hội và trên toàn
tỉnh mới đạt 18/147 xã, phường,
thị trấn không có người nghiện
ma túy.
Điều đặc biệt là tình hình mua
bán và sử dụng trái phép chất
ma túy tổng hợp, cần sa trong
lứa tuổi thanh, thiếu niên ngày
càng gia tăng. Lực lượng công
an các huyện, thành phố, thị trấn
đã phát hiện các đối tượng mua
bán cần sa trên mạng Internet,
bán cần sa cho các học sinh một
số trường THPT, THCS trên
địa bàn.
Theo thống kê, những người
nghiện ma túy ngày một trẻ hóa,
có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi
chiếm số lượng lớn trên tổng

Ma túy đang ngày một hủy hoại tâm hồn, cướp đi nhiều sinh mạng và hơn thế nữa, phá vỡ
cuộc sống bình yên của hàng trăm gia đình và đe dọa an ninh, trật tự xã hội trên phạm vi cả
nước. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, để hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống ma túy”
(1/6 - 30/6/2018) do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng,
chống ma túy (26/6); nhiều sở, ngành, đoàn thể đã chung tay tăng cường đẩy lùi loại tội
phạm này.

Người trẻ nghiện ma túy đang chiếm số đông trên tổng số người nghiện có hồ sơ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: C.T

số người nghiện trên toàn tỉnh.
Thậm chí, có đến 8% trẻ vị thành
niên (13 đến 17 tuổi) có sử dụng
ma túy. Điều này đã đặt ra trách
nhiệm không hề nhỏ trong công
tác phòng, chống ma túy cũng
như áp lực cần có giải pháp hữu
hiệu để bảo vệ đối tượng thanh,
thiếu niên có nguy cơ nghiện ma
túy trên địa bàn.
Thượng tá Phạm Văn Tơn, Phó
Trưởng Phòng PC47 nhận định:
Hiện nay ma túy có tới 535 chất,
44 tiền chất tồn tại dưới nhiều
dạng và được sử dụng ngoài xã
hội có quy định quản lý, nghiêm
cấm rất chặt chẽ nhưng rất ít
người để ý, cứ nghĩ chỉ có các
loại ma túy “truyền thống” được
các người nghiện sử dụng trên địa
bàn như: heroin, ma túy đá, cần
sa, ma túy tổng hợp…
“Quá trình xác minh các đối
tượng liên quan tới ma túy chúng
tôi ghi nhận tại các quán bar, quán
cà phê… nhiều loại chất gây ảo
giác, có tính chất nguy hại như
bóng cười, lá khát, shisha… tiềm
ẩn nguy hại với thanh, thiếu niên
nhưng chưa được Chính phủ đưa
vào danh sách các chất cấm khiến
công tác đẩy lùi tệ nạn ma túy với
giới trẻ trở nên khó khăn, phức
tạp hơn. Bởi những chất kích
thích trên chính là tiền đề để giới
trẻ khi sử dụng một thời gian sẽ
chuyển dần qua các loại ma túy
mạnh như heroin, đá, còn các
đối tượng cũng lợi dụng sơ hở để
trộn các chất ma túy vào các loại
thuốc này một cách tinh vi, tránh
cơ quan chức năng phát hiện, xử
lý” - thượng tá Tơn cho biết.

Cả hệ thống chính trị
vào cuộc
Phòng Tham mưu (PV11)
Công an tỉnh Lâm Đồng thông

tin, thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ về triển khai
“Tháng Hành động phòng,
chống ma túy” năm 2018,
UBND tỉnh đã thành lập Ban
Chỉ đạo 138 tỉnh (trong đó Công
an tỉnh là thường trực Ban Chỉ
đạo) ban hành kế hoạch triển
khai thực hiện đồng bộ, phân
công cụ thể tới các sở, ngành,
đoàn thể liên quan với nội dung
tuyên truyền năm nay “Hãy bảo
vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa
ma túy”. Trong tháng 6, các sở,
ngành, đoàn thể đã mở đợt đấu
tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn
ma túy. Các đơn vị đã chủ động
tham mưu cho cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp chỉ đạo
huy động sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị trong
việc tổ chức các hoạt động mít
tinh, ra quân hưởng ứng. Trong
đó, tập trung thực hiện kế hoạch
thống nhất từ cấp cơ sở, tuyên
truyền, trấn áp tội phạm ở các
địa bàn trọng điểm phức tạp
về ma túy để đạt hiệu quả cao
nhất. Thượng tá Đỗ Văn Cao,
Phó Trưởng Phòng PV11 cho
biết, với chủ đề “Hãy bảo vệ
thế hệ trẻ trước hiểm họa ma
túy” trong năm nay, Ban Chỉ
đạo 138 tỉnh chỉ đạo các đơn vị
tập trung nhấn mạnh nội dung
tuyên truyền tác hại của ma
túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, cần
sa và các chất hướng thần tới
thế hệ trẻ là thanh, thiếu niên,
học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Đồng thời, lồng ghép nội dung
tuyên truyền vào các hoạt động
sinh hoạt, gắn với hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể thao,
tập huấn, tọa đàm… của giới
trẻ nhằm đem lại hiệu quả cao
nhất. Theo thống kê chưa đầy
đủ, lực lượng Cảnh sát ĐTTP

về ma túy đã phối hợp với sở,
ban, ngành, tổ chức chính trị,
xã hội… tổ chức nhiều phong
trào lồng ghép tuyên truyền cho
hơn 2.500 sinh viên, đoàn viên
thanh niên, 700 hội viên và hơn
10.000 lượt quần chúng tham
gia. Từ đó, nhiều người dân, đặc
biệt là thanh, thiếu niên đã hiểu
rõ hơn về tác hại của ma túy, tự
ý thức phòng tránh cho bản thân,
gia đình và xã hội.
Về công tác phát hiện, bắt giữ
tội phạm ma túy, trong trong 6
tháng đầu năm 2018, Công an
tỉnh đã phối hợp với công an các
huyện, thành phố khám phá, bắt
giữ 92 vụ, 107 đối tượng phạm
tội về ma túy. So với 6 tháng đầu
năm 2017 phát hiện giảm 10 vụ
và so với 6 tháng cuối năm 2017
phát hiện tăng 5 vụ. Trong đó,
triệt phá 57 vụ với 69 đối tượng
phạm tội mua bán, tàng trữ trái
phép ma túy tổng hợp; 24 vụ và
26 đối tượng phạm tội mua bán,
tàng trữ trái phép heroin; 2 vụ và
2 đối tượng mua bán cần sa;…
Trong công tác phối hợp,
Phòng PC47 đã phối hợp với
Phòng Tham mưu (PV11), Sở
Lao động - Thương binh và Xã
hội tỉnh xây dựng dự thảo, đề
xuất UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 2651/QĐ-UBND ngày
7/12/2017 về ban hành Quy chế
phối hợp, lập, thẩm định hồ sơ
đề nghị áp dụng biện pháp xử lý
hành chính đưa người nghiện ma
túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, theo đánh giá chung,
công tác quản lý người nghiện kết
quả chưa được như kỳ vọng, mặc
dù đã có quy chế nhưng khi triển
khai, áp dụng vào thực tiễn hiệu
quả chưa cao.
C.THÀNH

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Đẩy nhanh tiến độ đấu nối vào hệ thống
thoát nước thải
Dự án (DA) đầu tư xây dựng hệ thống
thoát nước, thu gom và xử lý nước thải
thành phố Đà Lạt vay vốn Ngân hàng
Thế giới (WB) do Công ty TNHH MTV Cấp
thoát nước Lâm Đồng (nay là Công ty cổ
phần) làm chủ đầu tư đã được nghiệm
thu, hoàn thành đưa vào sử dụng. Để
phát huy hiệu quả của DA, góp phần
cải thiện đời sống cư dân, bảo vệ cảnh
quan - môi trường và chỉnh trang đô
thị, rất cần sự chung tay đồng lòng của
các “hộ thoát nước” tham gia đấu nối
vào hệ thống.

C

hiều 27/6, làm việc với Phó Tổng
Giám đốc phụ trách kỹ thuật của
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
Lâm Đồng (gọi tắt Công ty), ông
Nguyễn Hùng Cường cho biết: Ngày 30/5,
Công ty đã có Tờ trình số 238/TTr-CTN gửi
UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị có sự chỉ đạo
các sở, ngành liên quan và UBND thành phố
Đà Lạt về việc vận động đấu nối hệ thống
thoát nước thải thành phố Đà Lạt. Và ngày 8/6,
UBND tỉnh đã có Văn bản số 3445/UBNDXD2 gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố Đà
Lạt và Công ty tiến hành đẩy nhanh tiến độ
đấu nối theo các quy định, đặc biệt là Quyết
định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 6/4/2016.
Theo đó, giao UBND thành phố Đà Lạt phối
hợp, hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân.
Hiện nay, theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn
Hùng Cường, Công ty đã triển khai công tác
thiết kế đấu nối cho các hộ (khoảng 3.000 hộ)
và đang tích cực tiếp tục triển khai. Đồng thời,
đã in gần 19.000 tờ rơi truyền thông của DA
và sẽ chuyển đến địa phương, các hộ dân, cơ
quan, đơn vị (gọi chung là “hộ thoát nước”)
trong mạng lưới có hệ thống thoát nước của
DA. Tuy nhiên, khó khăn nhất là, theo quy
định của DA, nguồn vốn của WB đã chấm
dứt, do đó để tiếp tục phát huy hiệu quả, phải
xã hội hóa bằng việc cùng tham gia đầu tư từ
phía các đối tượng thụ hưởng dịch vụ.
Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước
thải thành phố Đà Lạt gồm 2 giai đoạn, trong đó
giai đoạn 1 có công suất 7.400 m3/ngày đêm,
hoạt động từ năm 2017 và giai đoạn 2 có công
suất 5.000 m3/ngày đêm, hoạt động từ năm
2018. Hệ thống đem lại nhiều ý nghĩa như: cải
thiện điều kiện sống của người dân thông qua
việc cung cấp các dịch vụ hiện chưa có hoặc
có nhưng đã yếu kém hay xuống cấp; cải thiện
sức khỏe, tăng năng suất lao động; góp phần
phát triển kinh tế địa phương thông qua phát
triển du lịch và thu hút đầu tư… Ước tính số

Công nhân của Công ty CP Cấp thoát nước hoàn thiện thi công hệ thống thoát nước. Ảnh: M.Đ

người được hưởng lợi từ hệ thống là hơn 97.100
người (theo quy hoạch đến năm 2020).
Căn cứ Quyết định số 26/2016 của UBND
tỉnh, điều kiện đấu nối bao gồm: các “hộ thoát
nước” tham gia đấu nối phải nằm trong khu
vực có hệ thống thoát nước; cao điểm đấu nối
thấp hơn độ cao ống thoát trong nhà; có ký
hợp đồng và nộp phí dịch vụ… Quyết định
này cũng quy định những nội dung cụ thể về
đấu nối như: các “hộ thoát nước” chỉ được
phép thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát
nước sau khi có văn bản thỏa thuận của đơn
vị thoát nước; các hộ tự chịu kinh phí đầu tư
xây dựng và quản lý công trình thoát nước
thải trong phạm vi công trình, nhà ở của mình
đến hộp đấu nối… Về thủ tục đấu nối, các hộ
cần có đơn (theo mẫu); đơn vị thoát nước tổ
chức khảo sát, lập bản vẽ thiết kế, thi công đấu
nối… Để đảm bảo kỹ thuật an toàn hệ thống,
“hộ thoát nước” cũng cần nắm vững những
yêu cầu về chất lượng nước thải trước khi xả
vào điểm đấu nối. Về giá dịch vụ thoát nước,
theo Công văn số 5637/UBND-XD ngày
17/10/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê
duyệt lộ trình tăng phí thoát nước, phí bảo vệ
môi trường (BVMT) được tính theo từng giai
đoạn. Cụ thể, giai đoạn sau tăng thêm 1.000
đồng/m3 so với giai đoạn trước đó: giai đoạn
từ năm 2015-2019 có giá 2.970 đồng/m3;
các giai đoạn tiếp là 2020-2024, 2025-2029,
2030-2034 và 2035-2039.
Theo thiết kế của hệ thống, trên địa bàn
thành phố Đà Lạt sẽ có 18.600 “hộ thoát nước”
được đấu nối. Đến nay, Công ty đã triển khai
thi công để đấu nối được 8.889 hộ; số còn lại
9.711 hộ sẽ tiếp tục triển khai đấu nối. Các hộ
này nằm trên 9 phường gồm: 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9 và 10. Vì vậy, phía Công ty đã và đang

tích cực triển khai, rất cần sự phối hợp của
chính quyền thành phố và các phường nêu
trên. Đồng thời, rất cần sự đồng lòng tích cực
hợp tác của các “hộ thoát nước”. Ngoài những
ý nghĩa đem lại như đã nêu, thiết nghĩ cũng
cần đặt vấn đề việc tham gia đấu nối nước
thải vào hệ thống để xử lý tập trung là trách
nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng đối với công
tác BVMT. Hiện nay, Nghị định số 155/2016/
NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ “Quy
định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực
BVMT” đã có hiệu lực thi hành. Trong đó, các
hành vi vi phạm hành chính bao gồm như: vi
phạm các quy định về kế hoạch BVMT; gây
ô nhiễm môi trường; vi phạm các quy định
về quản lý chất thải;… Theo đó, hình thức xử
phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu
quả đối với hành vi vi phạm hành chính cũng
được quy định cụ thể. Ví dụ, Điều 8 (Vi phạm
các quy định về thực hiện kế hoạch BVMT),
“đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường
ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải
không qua xử lý ra môi trường…”, phạt cảnh
cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng - 1,5 triệu
đồng (Điểm c, Khoản 1); từ 10 triệu - 20 triệu
đồng (Điểm c, Khoản 2); từ 20 triệu - 30 triệu
đồng (Điểm c, Khoản 3); đồng thời còn có các
hình thức xử phạt bổ sung khác…
Ông Nguyễn Hùng Cường cho biết, hiện đã
có khoảng hơn 50 “hộ thoát nước” nộp đơn và
xin đấu nối vào hệ thống. Để đẩy nhanh tiến
độ, trong quá trình phát tờ rơi, nhân viên Công
ty sẽ trao trực tiếp mẫu đơn cho các hộ và tư
vấn các thủ tục cần thiết. Các hộ cũng có thể
liên hệ với Công ty vào giờ hành chính, qua
số điện thoại 02633.822457 hoặc đến tại Văn
phòng số 50, đường Hùng Vương, Phường
9, thành phố Đà Lạt.
MINH ĐẠO

BẢO LỘC: Hơn 40 mô hình quần chúng giữ gìn an ninh trật tự được xây dựng
UBMTTQ TP Bảo Lộc vừa phối hợp với
Công an TP và UBND Phường 2 tổ chức lễ
ra mắt Mô hình “Giáo xứ Chân Lộc tham gia
đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao
thông (ATGT)” tại 2 tổ dân phố 4 và 5.
Tại lễ ra mắt, UBND Phường 2 đã thông qua
Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo xây dựng và
Quy ước thực hiện Mô hình “Giáo xứ Chân
Lộc tham gia đảm bảo ANTT - ATGT”. Cùng
với đó, các cơ quan, đơn vị gồm: UBMTTQ
Phường 2, Công an Phường 2, Hội đồng Giáo
xứ Chân Lộc, hai tổ dân phố 4 và 5 đã ký kết
giao ước thực hiện mô hình với các nội dung:
Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân
đảm bảo ANTT - ATGT; trong đó, đặc biệt chú
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trọng đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn,
kiềm chế các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các
hành vi phạm pháp khác. Tham gia xây dựng
khu dân cư “an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Ngay sau lễ ra mắt, 100% hộ dân tại 2 tổ dân
phố đã ký cam kết thực hiện mô hình trên tinh
thần: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước và các quy định của chính quyền
địa phương; nghiêm túc thực hiện quy ước
của khu dân cư, quy ước xây dựng mô hình,
cũng như các phong trào bảo vệ an ninh Tổ
quốc do các cơ quan, ban, ngành phát động.
Theo Công an TP Bảo Lộc, những năm qua,
đơn vị đã phối hợp với UBMTTQ TP cùng các

xã, phường trên địa bàn xây dựng được hơn 40
mô hình quần chúng giữ gìn ANTT như “Tiếng
kẻng an ninh”, “Cánh cổng an ninh”, “Giáo họ
không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Giáo họ
vô nhiễm”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm
và tệ nạn xã hội”, “Quản lý người chấp hành án
phạt tù cho hưởng án treo”… thu hút đông đảo
các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Với
việc hoạt động hiệu quả, hàng năm, mô hình
quần chúng đã cung cấp hàng trăm nguồn tin
có giá trị giúp cơ quan chức năng giải quyết dứt
điểm hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật, góp
phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảo bảo an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
KHÁNH PHÚC

Đà Lạt tăng 11% giá trị
sản xuất nông nghiệp
Báo cáo giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020
cho biết, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp
toàn thành phố Đà Lạt đạt khoảng 4.634
tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11%.
Trong đó so với kỳ, năm 2016, 2017 và 6
tháng đầu năm 2018 tăng lần lượt 4,3%,
11,1% và 5,9%.
Triển khai Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy
về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền
vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020
và tầm nhìn đến năm 2025, đến nay toàn
thành phố Đà Lạt có 5.737 ha ứng dụng
công nghệ cao, chiếm gần 55% trên tổng
diện tích sản xuất, tăng 21,3% so với năm
2015. Thu nhập bình quân 300 triệu đồng/
ha/năm; đặc biệt có nhiều mô hình lợi
nhuận từ 2 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng/ha/năm.
Hiện Đà Lạt đang nâng cao hiệu quả 31
hợp tác xã, 22 tổ hợp tác, 80 doanh nghiệp
hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp; xây
dựng 3 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ ổn
định các sản phẩm rau, hoa trên địa bàn.
Đặc biệt, UBND thành phố đã cấp Giấy
chứng nhận sử dụng các nhãn hiệu “Hoa
Đà Lạt”, “Rau Đà Lạt” trên diện tích sản
xuất từ hơn 180 ha đến gần 820 ha…
VĂN VIỆT

2.079 người nghiện ma túy
có hồ sơ kiểm soát
Theo Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội tỉnh, tình hình người nghiện ma
túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện
đang diễn biến phức tạp và có xu hướng
gia tăng, khó kiểm soát. Tính đến tháng
6/2018, số người nghiện ma túy có hồ sơ
kiểm soát là 2.079 người, trong đó, tại trại
giam là 224 người, tại cơ sở cai nghiện
ma túy là 140 người và ngoài xã hội là
1.715 người.
Nguyên nhân của tình trạng trên là do
công tác áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở
cai nghiện còn gặp nhiều khó khăn. Mặt
khác, công tác giáo dục tại xã, phường, thị
trấn đối với người nghiện ma túy và công
tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng
chưa được triển khai thực hiện quyết liệt
do khó khăn về cơ sở vật chất, nhân sự để
tổ chức thực hiện.
T.VŨ

Đề xuất phương án xây dựng
Thủy điện Cam Ly
Sở Công thương Lâm Đồng vừa có văn
bản đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chấp
thuận Dự án Thủy điện Cam Ly, nhằm tạo
điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng
Số Một Việt Hưng (thành phố Hồ Chí
Minh) sớm triển khai đầu tư, đưa vào vận
hành khai thác.
Theo đó, phương án đề xuất xây dựng
Dự án Thủy điện Cam Ly trên diện tích
gần 25 ha, tọa lạc tại các địa bàn Phường
5, 7, 8 và xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt.
Trong đó, bao gồm diện tích đất sản xuất
nông nghiệp (hơn 12,6 ha), đất phi nông
nghiệp (đường giao thông, gần 10,7 ha);
đất lòng suối (gần 1 ha) và đất rừng trồng
thông 3 lá (hơn 0,7 ha).
Những thông số chính của dự án
như: công suất lắp máy (9,6MW), cao
trình mực nước chết (1.138,7 m), mực
nước dâng bình thường (1.139,4 m) và
mực nước hạ lưu nhà máy (1.131,3 m);
diện tích lưu vực (nhỏ hơn 58 km2);
điện lượng bình quân nhỏ hơn 37,79
triệu kWh/năm...
VŨ VĂN
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Diễn tập xả lũ vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5
Sáng 28/6, Công ty Thủy điện Đồng
Nai 5 phối hợp với UBND huyện Cát
Tiên đã tổ chức diễn tập phòng chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm
2018 cho nhân dân vùng hạ du Nhà
máy Thủy điện Đồng Nai 5 qua địa bàn
huyện Cát Tiên.
Tình huống giả định đưa ra tại buổi
diễn tập là từ đầu tháng 6/2018 tại tỉnh
Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông có mưa
lớn bất thường và kéo dài nhiều ngày,
đồng thời các hồ thủy điện bậc trên tiến
hành xả lũ, nên lưu lượng nước về hồ
thủy điện Đồng Nai 5 tăng đột biến,
mực nước hồ dâng mạnh và có xu hướng
dâng cao nhanh. Sau khi kiểm tra, tính
toán, ngày 28/6/2018, Công ty Thủy
điện Đồng Nai 5 quyết định xả lũ với tần
suất 0,1%, lưu lượng xả là 11.300 m3/s.
Theo tình huống thì sau khi nhận được
thông báo công điện khẩn của Công ty
Thủy điện Đồng Nai 5, để đảm bảo an
toàn tính mạng, tài sản của nhân dân
sống ven sông Đồng Nai, Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu

nạn huyện Cát Tiên tổ chức cuộc họp
khẩn chỉ đạo công tác phòng chống thiên
tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương
châm 4 tại chỗ, tổ chức trực ban 24/24,
chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư
đối phó với lũ lụt. Khoảng 10 tiếng sau
khi Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ, nước
ở thượng nguồn sông Đồng Nai dâng
cao, nên khoảng 25 hộ dân với 75 nhân
khẩu vùng hạ du nhà máy thuộc Tổ dân
phố 15, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát
Tiên nằm trong diện phải sơ tán toàn bộ
người và tài sản ra khỏi khu vực nguy
hiểm. Vì vậy, lực lượng dân quân, công
an, quân đội, y tế đã tham gia diễn tập
xử lý tình huống sơ tán người dân và tài
sản của 25 hộ dân thuộc Tổ dân phố 15,
thị trấn Cát Tiên đến nơi an toàn, chăm
sóc người dân tại nơi sơ tán, thực hành
cứu người và tài sản bị nước lũ cuốn trôi
trên sông Đồng Nai. Kết thúc buổi diễn
tập, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 và
UBND huyện Cát Tiên họp đánh giá kết
quả buổi diễn tập nhằm rút kinh nghiệm.
MAI LAN

Phạt xe chở quá tải trên 150% hơn 10 triệu đồng
UBND thành phố Đà Lạt vừa ra
quyết định xử phạt vi phạm hành
chính đối với ông Bùi Xuân Cường
(28 tuổi, trú tại: Đông Thanh, Lâm Hà)
số tiền 10,6 triệu đồng về hành vi chở
hàng vượt quá trọng tải cho phép khi
tham gia giao thông được ghi trong
giấy chứng nhận kiểm định an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường của
xe trên 150%, không mang theo giấy
phép lái xe và giấy chứng nhận kiểm

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường. Ngoài phạt tiền, ông Cường
còn bị tước quyền sử dụng giấy phép
lái xe 4 tháng.
Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 12/6,
trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường
Trần Quốc Toản (Đà Lạt), Công an
thành phố Đà Lạt phát hiện ông Bùi
Xuân Cường điều khiển xe ô tô chở
hàng quá trọng tải cho phép trên 150%.
TIẾN DÂN

THÔNG BÁO
Tuyển chọn Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế quốc phòng
Bắc Lâm Đồng
Đoàn Kinh tế quốc phòng Lâm Đồng thông báo tuyển chọn Trí thức trẻ tình nguyện đến công
tác tại Khu Kinh tế quốc phòng Bắc Lâm Đồng đợt 5 giai đoạn 2018 - 2020 như sau:
1. Đối tượng tuyển chọn
Thanh niên nam, nữ có tuổi đời từ 20 đến 30 tuổi, đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng
và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy; có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững
vàng, tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế quốc phòng Bắc Lâm Đồng/Quân khu 7.
2. Thời gian công tác: 24 tháng
3. Chỉ tiêu, ngành nghề tuyển chọn
Chỉ tiêu tuyển chọn: 20 đội viên
Ngành nghề tuyển chọn:
Ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp chiếm 40-50% chỉ tiêu; Ngành Xây dựng dân
dụng, Giao thông, Thủy lợi chiếm 15-20% chỉ tiêu; Ngành Nông nghiệp cơ khí, Điện, Hóa chất
chiếm 10-15% chỉ tiêu; Ngành Y tế, Dược chiếm 15-20% chỉ tiêu; Ngành Giáo dục chiếm 5-10%
chỉ tiêu; các ngành khác…
4. Mọi thủ tục xin liên hệ:
Số điện thoại 0973 774 555 (hoặc địa chỉ email: khacduan1181@gmail.com) gặp đồng chí
Duẩn cơ quan thường trực Ban QLDA 174/Đoàn KTQP Lâm Đồng để được giải thích, tiếp điện
thoại giờ hành chính.
5. Nơi nhận hồ sơ:
ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng (gặp đồng chí Duẩn
Ban Tham mưu - Kế hoạch)
6. Thời hạn nhận hồ sơ:
Từ ngày 1/7/2018 đến ngày 31/8/2018. Không nhận hồ sơ qua các dịch vụ chuyển phát.

TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH
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 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/QĐ-UB
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.
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