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Giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Chiều 2/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội
nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm
2018 ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung
ương, lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành
ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm
cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đức
Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ

tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nhạn - Tỉnh ủy
viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức
Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy,
Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng
đầu năm 2018, toàn ngành Tổ chức xây dựng
Đảng đã tích cực, chủ động, đổi mới phương
pháp, phong cách, lề lối làm việc, khắc phục
khó khăn, thực hiện và hoàn thành khối lượng
công việc lớn đề ra. Công tác xây dựng Đảng

về tổ chức, cán bộ, đảng viên đạt được nhiều
kết quả quan trọng. Việc kiên quyết điều tra, xử
lý nghiêm các vụ án tham nhũng nhận được sự
đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ trong dư luận, từng
bước củng cố niềm tin của nhân dân. Hội nghị
Trung ương 7 khóa XII và kỳ họp thứ 5 Quốc
hội khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đề ra.
Công tác đánh giá chất lượng, phân loại tổ
chức cơ sở đảng,...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa
tập thể, và chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội
nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân nhất định
phải tiêu diệt.
(ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 12/1958, T. 9, TR. 282)

XEM TIẾP TRANG 2

LẠC DƯƠNG:

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH:

Sự tất yếu nhưng nhiều thách thức

Nửa nhiệm kỳ khởi sắc
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc
Dương lần thứ X, 31 chỉ tiêu cụ thể
đặt ra trong Nghị quyết, đã có 13 chỉ
tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Còn
lại các chỉ tiêu khác đảm bảo tiến độ
giữa nhiệm kỳ. Kinh tế phát triển khá
toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng
hợp lý, văn hóa - xã hội có nhiều tiến
bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, xây
dựng nông thôn mới gắn với giảm
nghèo trong vùng đồng bào DTTS đạt
nhiều kết quả quan trọng.
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K Long Trao mùa ấm
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VĂN HÓA - XÃ HỘI

KÝ SỰ “VẠN LÝ TRƯỜNG SA”

Kỳ 5: Chuyện ở
Trường Sa Đông

Nhà kính, nhà lưới tràn lan đang đi ngược lại đô thị tăng trưởng xanh. Ảnh:M.Đạo
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Giải pháp nào để Lâm Đồng cải thiện
chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Khi nam giới
“thổi” tình yêu vào bữa ăn

Hai năm liền, 2016 và 2017, Lâm
Đồng chỉ đứng thứ 48 trên 63 tỉnh,
thành trong nước về chỉ số cải cách hành
chính cấp tỉnh hằng năm, địa phương phải
làm gì để cải thiện chỉ số này trong năm
2018?
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Xã Lát chuyển mình
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LẠC DƯƠNG:

Nửa nhiệm kỳ khởi sắc

13 chỉ tiêu đạt và vượt
kế hoạch đề ra
Đó là khẳng định của nguyên Bí
thư Huyện ủy Lạc Dương Nguyễn
Duy Hải tại Hội nghị sơ kết giữa
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X,
nhiệm kỳ 2015 - 2020 khi nhắc
về các chỉ tiêu đạt và vượt. Cụ
thể, nông nghiệp tăng bình quân
17,9%/năm (chỉ tiêu 15,9%); thu
ngân sách Nhà nước tăng bình quân
23%/năm (chỉ tiêu 17 - 18%); tỷ lệ
hộ nghèo giảm bình quân 3,3%/
năm (chỉ tiêu 1,5 - 2%), trong đó,
hộ nghèo DTTS giảm 4,3%/năm
(chỉ tiêu 3%); tỷ lệ độ che phủ rừng
85% (chỉ tiêu 84%)...
Cùng đó, chương trình xây dựng
nông thôn mới gắn với giảm nghèo
bền vững đạt được nhiều kết quả
quan trọng. Tổng nguồn vốn từ
ngân sách nhà nước đầu tư cho
chương trình khoảng 41,3 tỷ đồng,
phục vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển
sản xuất; ngoài ra, có sự tham gia
của các doanh nghiệp và sự góp
công, hiến đất của nhân dân. Đến
nay, có 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn
mới (Đạ Nhim, Đạ Sar), tỷ lệ 40%.
Huyện Lạc Dương đã tập trung
thực hiện các chính sách, chương
trình đầu tư hướng đến các hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào
dân tộc thiểu số để tạo chuyển biến
rõ nét nhất là cải thiện thu nhập
của người dân; lồng ghép hiệu quả
từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển
sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi và các chính sách
của Đảng và Nhà nước đối với
hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó,
đến cuối 2017, tỷ lệ hộ nghèo còn

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ X, 31 chỉ tiêu cụ
thể đặt ra trong Nghị quyết, đã có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Còn lại các chỉ tiêu khác
đảm bảo tiến độ giữa nhiệm kỳ. Kinh tế phát triển khá toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý,
văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, xây dựng nông thôn mới gắn với
giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS đạt nhiều kết quả quan trọng.
7,9%, hộ nghèo dân tộc thiểu số
còn 10,83%, thấp hơn tỷ lệ chung
của tỉnh...
Việc xác định các nhiệm vụ trọng
tâm, trọng điểm đúng ngay từ đầu
nhiệm kỳ đã giúp Lạc Dương có
lộ trình rõ ràng trong việc đầu tư
cho sự phát triển nên đã đạt được
những kết quả trên. Đặc biệt, công
tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo
huyện cũng như các địa phương
thể hiện tính quyết liệt cao phù hợp
với từng thời kỳ, thời điểm. Đơn
cử như trong các vấn đề: di dân tự
do, quản lý bảo vệ rừng, khai thác
khoáng sản, giảm nghèo, xây dựng
nông thôn mới. Cán bộ từ huyện
tới xã và bản thân người dân đã có
nhiều đổi mới trong tư duy, góp
phần đưa nhiều chỉ tiêu quan trọng
đạt và vượt kế hoạch.
Cụ thể, tại xã Đa Sar, ông Bùi
Quốc Huân - Bí thư Đảng ủy xã
Đa Sar nói: Theo lộ trình đề ra
trong Nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ,
Đa Sar sẽ về đích nông thôn mới
năm 2017. Là một xã không phải
xã điểm, không phải xã ưu tiên, do
đó nguồn lực đầu tư xây dựng nông
thôn mới có nhiều hạn chế. Bởi thế
Đa Sar xác định tranh thủ sự quan
tâm chỉ đạo của Huyện ủy, phát huy
nội lực dựa vào sức dân là chính.
Trong xây dựng nông thôn mới, xã
luôn xác định hướng về người dân.
Mọi việc được triển khai dân chủ,
công khai. Đề ra kế hoạch phù hợp

Giao ban trực tuyến... 
... đảng viên năm 2017 với kết
quả đi vào thực chất hơn: năm 2017,
toàn Đảng có 4.401.230/4.921.129
đảng viên, 57.448/57.796 tổ chức cơ
sở đảng được đánh giá chất lượng;
tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chiếm 11,7%; tỷ lệ tổ chức
cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh
chiếm 55,2%.
Việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức
bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu
quả, tinh giản biên chế và xây dựng
vị trí việc làm đã có 54/63 Ban Tổ
chức cấp ủy trực thuộc Trung ương
tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/
TW của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng, Kế hoạch số 07-KH/
TW của Bộ Chính trị về “Một số
vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp
bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng về
“Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức
và quản lý, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động của các đơn vị
sự nghiệp công lập”...
Các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành
ủy, Đảng ủy đã chủ động bám sát
8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải
pháp thực hiện năm 2018 tại Kết

luận số 04-KL/BTCTW của Ban Tổ
chức Trung ương. Ngay sau khi có
Công văn số 5030-CV/BTCTW của
Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ
chức cấp ủy các cấp, các Vụ (ban)
Tổ chức của các ban, bộ, ngành
Trung ương đã quán triệt, triển khai
nghiêm túc, tham mưu cấp ủy, lãnh
đạo ban hành các văn bản chỉ đạo.
Thực hiện các nhiệm vụ thường
xuyên, toàn ngành Xây dựng Đảng
đã triển khai rà soát thông tin, dữ
liệu liên quan để xây dựng hệ thống
quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ việc
quản lý tổ chức bộ máy, biên chế
thống nhất trong toàn hệ thống
chính trị. Công tác quy hoạch cán
bộ Ban Tổ chức Trung ương đã phê
duyệt quy hoạch đối với 92/134 địa
phương, tổ chức được 25 đoàn cán
bộ đi nghiên cứu, học tập ở nước
ngoài theo Đề án 165 và 12 đoàn
cán bộ đi nghiên cứu, học tập theo
thỏa thuận hợp tác đào tạo với các
nước. Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo
Quy định của Bộ Chính trị “về một
số việc cần làm nhằm ngăn chặn,
khắc phục tình trạng cán bộ, đảng
viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn
để trục lợi”. Hoàn thiện Hướng dẫn
thực hiện Quy định 126-QĐ/TW
của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề
về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”…

Bà con người DTTS làm công nhân cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp
trên địa bàn. Ảnh: N.Ngà

với tình hình thực tiễn của xã, xác
định rõ ràng lộ trình thực hiện từng
tiêu chí, không nóng vội chủ quan,
không đốt cháy giai đoạn. Qua đó,
tạo sự đồng thuận lớn trong nhân
dân để Đa Sar về đích đúng thời
điểm xác định trong Nghị quyết.

Tăng từ 5 - 10% cho các
chỉ tiêu đã đạt
Nhìn lại những gì đã đạt được
trong nửa đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy
Lạc Dương thống nhất điều chỉnh
tăng từ 5 - 10% cho các chỉ tiêu đã
đạt, đồng thời toàn hệ thống chính

TIẾP TRANG 1

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Phạm Minh Chính đề nghị trong 6
tháng cuối năm 2018, toàn ngành
Tổ chức Xây dựng Đảng nỗ lực tập
trung triển khai các nhiệm vụ trọng
tâm: Tiếp tục thực hiện các Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nhất
là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận
về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Từ nay đến hết năm 2018, Ban Tổ
chức Trung ương phải hoàn thành
22 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính
trị, Ban Bí thư. Tăng cường công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham
mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,
XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng
gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu
quả Kết luận số 04-KL/BTCTW tại
Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức
xây dựng Đảng năm 2018 với 6 bài
học kinh nghiệm, 8 nhóm nhiệm
vụ, giải pháp. Tiếp tục thực hiện các
nhiệm vụ thường xuyên về công tác
tổ chức xây dựng Đảng; tập trung
hoàn thành các đề án được Bộ Chính
trị, Ban Bí thư giao trong năm 2018.
ĐỨC TÚ

trị quyết tâm nỗ lực để đến cuối
nhiệm kỳ hoàn thành các chỉ tiêu
chưa đạt.
Tuy nhiên, để hoàn thành thắng
lợi các mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ
đòi hỏi Lạc Dương phải vượt qua
không ít thách thức. Theo ông Sử
Thanh Hoài - Phó Chủ tịch UBND
huyện Lạc Dương: Hiện nay, trên
địa bàn huyện, việc chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, liên kết sản xuất và
tìm đầu ra cho nông sản thực hiện
còn chậm; công nghiệp chế biến,
kinh tế tập thể và ngành chăn nuôi
kém phát triển; một số diện tích

đất nông nghiệp người dân sử
dụng không hiệu quả. Việc phá
rừng, lấn chiếm đất đai, khai thác
khoáng sản bất hợp pháp vẫn còn
diễn biến khá phức tạp. Kết quả
thực hiện một số công trình trọng
điểm chưa đạt được mục tiêu đề ra.
Giảm nghèo chưa bền vững; chất
lượng giáo dục, y tế, dân số chưa
cao. An ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu
tố gây mất ổn định. Đời sống của
một bộ phận người dân còn gặp
nhiều khó khăn… Thực tế đó đòi
hỏi Lạc Dương cần có nhiều quyết
sách đúng đắn trong lãnh đạo chỉ
đạo thực hiện các nhiệm vụ.
Là UVBTV Tỉnh ủy phụ trách địa
bàn Lạc Dương, đồng chí K’Mák
cho rằng, để đến cuối nhiệm kỳ
thực hiện thắng lợi được các chỉ
tiêu, Huyện ủy Lạc Dương cần
tập trung các nguồn lực, phát huy
lợi thế để phát triển du lịch, nông
nghiệp công nghệ cao. Tăng cường
kỷ luật kỷ cương, tình đoàn kết, nêu
cao trách nhiệm người đứng đầu,
kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm từ
cấp huyện đến cơ sở. Củng cố kiện
toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt
động hiệu lực hiệu quả. Thắt chặt
và nâng cao công tác quản lý bảo vệ
rừng, quản lý nghiêm công tác san
ủi mặt bằng, xử lý nghiêm lãnh đạo
các địa phương nơi để xảy ra các
vấn đề trên. Tiếp tục thực hiện công
tác giảm nghèo, nhất là trong vùng
đồng bào DTTS, thực hiện đầy đủ
công tác với người có công. Thực
hiện tốt công tác tuyên truyền phổ
biến pháp luật, tạo sự đồng thuận
trong lòng người dân, không để kẻ
xấu có cơ hội lợi dụng lôi kéo…
NGỌC NGÀ

Cần thiết phải ban hành
Luật An ninh mạng
TIẾP THEO

Ý nghĩa, tác dụng của
Luật An ninh mạng
Luật An ninh mạng được thông
qua có ý nghĩa, tác dụng sau đây:
Thứ nhất, là cơ sở pháp lý quan
trọng để bảo vệ an ninh quốc gia;
xử lý đối với các hành vi vi phạm
pháp luật, như: (*) Chống Nhà
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam, bao gồm sử dụng không
gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu
kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt,
lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người
chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam, ví dụ như
thông tin kích động lôi kéo tụ tập
đông người, gây rối an ninh trật
tự, chống người thi hành công vụ,
cản trở hoạt động của cơ quan, tổ
chức, gây mất ổn định về an ninh
trật tự...; (*) Các hành vi xuyên tạc
lịch sử, phủ nhận thành tựu cách
mạng, phá hoại khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo,
phân biệt đối xử về giới, phân biệt
chủng tộc; (*) Các hành vi phát
tán thông tin gây hại cho tổ chức,
cá nhân, gồm: thông tin sai sự thật

gây hoang mang trong nhân dân,
gây thiệt hại cho hoạt động kinh
tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt
động của cơ quan nhà nước hoặc
người thi hành công vụ, xâm phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ
quan, tổ chức, cá nhân khác; (*)
Các hành vi xâm phạm trật tự an
toàn xã hội như sử dụng không
gian mạng để hoạt động mại dâm,
tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng
tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác;
phá hoại thuần phong, mỹ tục của
dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe
cộng đồng, xúi giục, lôi kéo, kích
động người khác phạm tội. (Những
hành vi này đã được quy định rải
rác, cụ thể trong 29 Điều của Bộ
luật Hình sự năm 2015, sửa đổi
năm 2017). (*) Các hành vi tấn
công mạng, gián điệp mạng, khủng
bố mạng và liên quan như sản xuất,
đưa vào sử dụng công cụ, phương
tiện, phần mềm hoặc có hành vi
cản trở, gây rối loạn hoạt động của
mạng viễn thông, mạng internet,
mạng máy tính, hệ thống thông tin,
hệ thống xử lý và điều khiển thông
tin, phương tiện điện tử...
CÒN NỮA

KINH TẾ
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PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH:

Thu ngân sách nửa năm
đạt tốt

Sự tất yếu nhưng nhiều thách thức
Tăng trưởng xanh
là gì?
TTX là một chương trình toàn
diện, tạo ra hướng tiếp cận mới
trong tăng trưởng kinh tế, hướng
tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh
thái tự nhiên, nuôi dưỡng cuộc
sống của con người và giảm
thiểu tác động của biến đổi khí
hậu (BĐKH). TTX là xây dựng
nền kinh tế xanh, là quá trình tái
cơ cấu lại hoạt động kinh tế và
cơ sở hạ tầng để thu được kết quả
tốt hơn từ các khoản đầu tư cho
tài nguyên, nhân lực và tài chính,
đồng thời giảm phát thải khí nhà
kính, khai thác và sử dụng ít tài
nguyên thiên nhiên hơn, tạo ra ít
chất thải hơn và giảm sự mất công
bằng trong xã hội. TTX là nhân tố
xúc tác trong việc đầu tư và đổi
mới, là cơ sở cho sự tăng trưởng
bền vững và tăng cường tạo ra các
cơ hội kinh tế mới.
Quyết định số 84 của Thủ tướng
Chính phủ về “Phê duyệt kế hoạch
phát triển đô thị TTX Việt Nam
đến năm 2030” cần quan tâm
nội dung gì? Mục tiêu tổng quát
là: “Tạo lập và phát triển đô thị
TTX ở Việt Nam nhằm thúc đẩy
chuyển dịch mô hình tăng trưởng
kinh tế đô thị theo hướng TTX,
nâng cao năng lực cạnh tranh,
đảm bảo phát triển kinh tế khu vực
đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững,
góp phần tạo việc làm, xóa đói,
giảm nghèo, nâng cao đời sống
vật chất và tinh thần của người
dân, nâng cao năng lực chống
chịu ứng phó BĐKH của hệ thống
các đô thị, đóng góp cho cam kết
quốc gia về giảm phát thải khí nhà
kính”. Theo đó, chia ra 2 giai đoạn
với những mục tiêu cụ thể (đến
năm 2020 và từ 2020-2030). Nội
dung chủ yếu của các hành động
bao gồm 3 chủ đề và 14 nhiệm vụ
hành động ưu tiên. Ba chủ đề là:
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô
thị và chương trình phát triển đô
thị theo hướng TTX và ứng phó
với BĐKH; Lập kế hoạch huy
động nguồn lực, ứng dụng khoa
học công nghệ và đầu tư xây dựng
phát triển đô thị TTX hàng năm và
theo giai đoạn; Quản lý phát triển
đô thị TTX.
Đối với UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương, Quyết
định 84 nêu rõ: “Căn cứ thực tế
tình hình phát triển đô thị của địa
phương, chỉ đạo lập kế hoạch thực
hiện phát triển đô thị TTX trên địa
bàn, lồng ghép trong Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương; rà soát Quy hoạch xây

Thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh (TTX) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết
định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2018/BXD của Bộ Xây dựng là
tất yếu và cần sớm có kế hoạch triển khai. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi tiếp tục nêu một
số nội dung cụ thể.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn
tỉnh Lâm Đồng đạt 3.607 tỷ đồng,
bằng 53% dự toán địa phương. Trong
đó, các khoản thu do ngành thuế quản
lý đạt 3.222,6 tỷ đồng, bằng 54%; với
nhiều khoản thu đạt tốt, như lệ phí môn
bài (99%), thuế sử dụng đất phi nông
nghiệp (91%), thu tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản (74%), thuế thu nhập
(66%), doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài (63%)…
Nhiều địa phương có số thu tốt so với
dự toán, điển hình là Đam Rông (95%),
Đạ Huoai (75%), Lâm Hà (67%), Di
Linh (67%)… 47% còn lại của kế hoạch
được xem là không khó, các địa phương
đều phấn đấu vượt thu từ 5-10%.
PHẠM LÊ

ĐÀ LẠT: Vận động đầu tư 11

dự án từ nguồn phi chính phủ

Nhà kính, nhà lưới tràn lan đang đi ngược lại đô thị tăng trưởng xanh. Ảnh: M.Đạo

dựng vùng tỉnh và Chương trình
phát triển đô thị toàn tỉnh lồng
ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
về phát triển đô thị TTX, ứng phó
BĐKH; xây dựng, tổ chức thẩm
định, phê duyệt, bố trí ngân sách
và huy động các nguồn vốn hỗ
trợ, tài trợ và các nguồn vốn hợp
pháp khác theo phân cấp và quy
định pháp luật hiện hành để triển
khai thực hiện Kế hoạch”.
Tại Thông tư số 01 của Bộ Xây
dựng, 24 chỉ tiêu về TTX. Gồm 4
nhóm: Hiệu quả tăng trưởng kinh
tế về sử dụng năng lượng và tài
nguyên thiên nhiên trong đầu tư và
phát triển; Chất lượng môi trường
và cảnh quan, mức độ áp dụng các
giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả năng lượng, sử dụng năng
lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và
giảm thiểu ô nhiễm, xả thải, phát
thải khí nhà kính trong phát triển;
Hiệu quả nâng cao chất lượng và
điều kiện sống của người dân;
Công tác quản lý, chỉ đạo, điều
hành của chính quyền.

Triển khai bắt đầu từ
thành phố Đà Lạt
Là đô thị loại I, thành phố Đà
Lạt sẽ được chọn triển khai xây
dựng đô thị TTX đầu tiên ở Lâm
Đồng. Đây cũng là địa phương
đang hội nhiều đặc điểm để phát
triển lồng ghép và phát huy ưu
thế. Về vĩ mô, đó là quy hoạch
chung thành phố và vùng phụ
cận đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 theo Quyết định phê

duyệt của Thủ tướng Chính phủ
số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014.
Những chủ trương cụ thể hóa của
tỉnh như xây dựng “Làng đô thị
xanh”, phát triển “thành phố thông
minh”… Đà Lạt còn là địa danh
được chứng nhận “Thành phố
tiềm năng là thành phố bền vững
môi trường ASEAN”; đang được
Chương trình phát triển Liên hợp
quốc (UNDP) và Cơ quan phát
triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
chọn thí điểm phát triển đô thị
theo hướng TTX… Về thực tiễn,
Đà Lạt có ưu thế của một vị trí địa
kinh tế, bao gồm nhiều tài nguyên
giá trị như rừng, nước mặt, du lịch,
nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao… Những lợi thế so sánh về
điều kiện tự nhiên và văn hóa - xã
hội là những tiền đề tốt để phát
triển nền kinh tế xanh.
Vấn đề là thành phố Đà Lạt
cần chủ động, sáng tạo phát triển
đô thị theo định hướng tái cơ cấu
kinh tế, trong đó trọng tâm phát
triển kinh tế nông nghiệp và phát
triển đô thị theo một hướng nhìn:
tính bền vững. Với xu hướng này,
Đà Lạt sẽ được tiếp sức mạnh mẽ
từ cộng đồng quốc tế trong ứng
phó BĐKH nói riêng và TTX nói
chung. Nhiều vấn đề đặt ra cho
chính quyền và các cấp, ngành
liên quan: nhận thức và năng lực
thực hiện TTX; hệ thống thể chế
chính sách đồng bộ, phù hợp với
xu thế toàn cầu hóa và hướng
tới TTX; hiệu quả việc sử dụng
các tài nguyên (cây xanh, đất,

nước…); phát triển các mô hình
sản xuất nông nghiệp thông minh,
hạn chế tối đa phát sinh chất thải
ô nhiễm…
Tại một hội nghị, Phó Giám đốc
quốc gia UNDP tại Việt Nam, ông
Bakhodir Burkhanov cho rằng:
“Chúng tôi đánh giá rất cao, Đà
Lạt là một trong số ít thành phố đi
đầu về thúc đẩy TTX ở Việt Nam
thông qua kế hoạch hành động. Đà
Lạt đang kế thừa những kết quả về
TTX của các đô thị trên thế giới
như tiết kiệm năng lượng, xanh
hóa sản xuất, xanh hóa tiêu dùng,
giao thông xanh…”. Chỉ đạo các
sở, ngành và đơn vị liên quan tại
buổi làm việc về kế hoạch phát
triển đô thị TTX trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng đến năm 2030, ngày
26/6/2018, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Phạm S nhấn mạnh: TTX là
vấn đề mới nhưng là xu thế tất
yếu của thế giới. Với tỉnh Lâm
Đồng, kịch bản 20% tỉ trọng về
công nghiệp, xây dựng và 80%
về du lịch, nông nghiệp là phù
hợp xu thế. Trong đó, chuyển đổi
nhà kính, nhà lưới để giảm diện
tích; phát triển nông nghiệp thông
minh, nông nghiệp hữu cơ, du lịch
sinh thái, du lịch canh nông… là
những khâu đột phá. Vì vậy, cần
xác định rõ mức độ TTX ở Lâm
Đồng đang ở đâu trong đối sánh
các tiêu chí, để định lượng những
kế hoạch hành động cụ thể, hiệu
quả tối ưu. Thực tiễn là cơ sở
phát triển, là thước đo của sự
thành công.
MINH ĐẠO

Doanh thu xã hội từ du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt trên 6.000 tỷ đồng
Ngày 2/7, Sở Văn hóa - Thể
thao - Du lịch Lâm Đồng cho biết,
doanh thu xã hội từ hoạt động du
lịch 6 tháng đầu năm 2018 ước
đạt 6.084 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2018,
khách du lịch đến Lâm Đồng
đạt hơn 3.380.000 lượt khách,
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tăng 9,6% so với cùng kỳ năm
2017, đạt 52% kế hoạch năm
2018. Trong đó khách quốc tế
ước đạt 245.000 lượt khách,
tăng 19,8% so với cùng kỳ năm
trước. Khách qua lưu trú ước đạt
2.300.900 lượt, tăng 17,1% so
với cùng kỳ, đạt 52,3% kế hoạch

năm. Doanh thu xã hội từ du lịch
trong 6 tháng đầu năm ước đạt
6.084 tỷ đồng, tăng 14% so với
cùng kỳ năm 2017. Đạt được
kết quả trên là do cơ sở vật chất
kỹ thuật ngành du lịch được đầu
tư, nâng cấp phát triển. Các hoạt
động xúc tiến, quảng bá, liên kết

hợp tác phát triển du lịch được
triển khai với nhiều hoạt động
phong phú đem lại hiệu quả nhất
định. Một số doanh nghiệp đã
chủ động trong chiến lược đầu
tư, kinh doanh của mình nhằm
thu hút du khách…
VĂN BÁU

Dự án Phát triển vùng hoa chất lượng cao với sự
tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
và Công ty TNHH Sàn giao dịch hoa Himeji - Nhật
đang làm các nhà kính tại xã Xuân Thọ - Đà Lạt.

Thành phố Đà Lạt cho biết đang vận
động tài trợ từ nguồn các tổ chức phi
chính phủ để đầu tư cho 11 dự án trên
địa bàn.
11 dự án này chủ yếu là các công trình
dân sinh, trong đó có 4 dự án tại Tà
Nung - xã dân tộc thiểu số vùng ven Đà
Lạt với các công trình sửa chữa hồ nước
Tà Nung; cải tạo giao thông nông thôn
tại đây; xây hội trường Thôn 3 và xây
dựng hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh
hoạt cho người dân nông thôn Tà Nung.
Các dự án còn lại rải đều trên địa bàn,
trong đó có các dự án đầu tư xây dựng
đường ống dẫn nước hồ chứa nước và dự
án xây dựng hệ thống thủy lợi Xuân Sơn
tại thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường; dự
án xây dựng cống hộp vượt suối tại thôn
Xuân Thành, xã Xuân Thọ; dự án nạo
vét hồ Đa Quý, xã Xuân Thọ; dự án xây
cầu Sở Lăng, Phường 10; dự án nâng cấp
phân hiệu Mầm non 8; dự án nâng cao
nhận thức bảo vệ môi trường trong sản
xuất nông nghiệp.
Hiện thành phố Đà Lạt đang tiếp nhận
và triển khai 2 dự án phi chính phủ trên
địa bàn gồm dự án do Đoàn cựu sinh viên
Trường Singapore Polytechnic và tổ chức
YMCA Singapore tài trợ làm một sân bê
tông tại Trường Tiểu học Phước Thành và
dự án phát triển vùng hoa chất lượng cao
thông qua hiện đại hóa vườn ươm và sản
xuất tại Xuân Thọ, Đà Lạt do Cơ quan
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và
Công ty TNHH Sàn giao dịch hoa Himeji
- Nhật tài trợ. Tổng tiền tài trợ của 2 dự án
này trên 950 nghìn USD và 84 triệu đồng.
Với dự án phát triển vùng hoa chất
lượng cao tại xã Xuân Thọ, hiện Công ty
Sàn giao dịch hoa Himeji đã hoàn chỉnh
hệ thống nhà kính tại đây và đang chuẩn
bị lắp đặt các trang thiết bị để đi vào hoạt
động trong thời gian đến.
VIẾT TRỌNG
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ĐÀ LẠT:

57 thủ tục hành chính
được giải quyết trực tuyến
UBND thành phố Đà Lạt cho biết,
hiện đã có 57 thủ tục hành chính được
giải quyết qua hệ thống trực tuyến điện
tử, trong đó có 43 thủ tục được giải
quyết ở mức độ 3 và 14 thủ tục giải
quyết ở mức độ 4.
Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn tăng cường cung cấp dịch
vụ công trực tuyến cho người dân, nhằm
tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong
giải quyết thủ tục hành chính tại địa
phương, đồng thời nỗ lực nâng mức độ
cho các dịch vụ trực tuyến này.
Hiện dịch vụ công điện tử có 4 mức
độ, mức độ 1 chỉ cung cấp đầy đủ các
thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ,
thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch
vụ trên trang thông tin điện tử; với
mức độ 2 cho phép người sử dụng tải
về các mẫu văn bản và khai báo để
hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; mức độ
3 cho phép người sử dụng điền và gửi
trực tuyến các mẫu văn bản đến các cơ
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Riêng
mức độ 4 còn cho phép người sử dụng
thanh toán lệ phí nếu có được thực
hiện qua mạng. 
VIẾT TRỌNG

BẢO LÂM:

Ra quân Chiến dịch
Thanh niên tình nguyện
Ngày 2/7, tại xã Lộc Tân (huyện Bảo
Lâm), Đoàn TNCS HCM Trường Cao
đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
và Đoàn TNCS HCM xã Lộc Tân đã tổ
chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên
tình nguyện năm 2018.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện
năm 2018 diễn ra từ ngày 2/7 đến ngày
17/7, với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo,
tình nguyện vì cộng đồng”. Theo kế
hoạch, chiến dịch sẽ thực hiện các chỉ
tiêu cơ bản như bảo vệ môi trường, an
toàn giao thông nông thôn, giúp dân
xây dựng nông thôn mới... T.ĐỒNG

ĐỨC TRỌNG:

Bàn giao 21 căn nhà
Đại đoàn kết cho các hộ
khó khăn về nhà ở
Theo UBMTTQVN huyện Đức
Trọng, 6 tháng đầu năm 2018,
UBMTTQVN huyện đã tổ chức bàn
giao 21 căn nhà Đại đoàn kết cho các
hộ khó khăn về nhà ở (trong đó, có
20 căn theo Đề án 654). Cùng đó, từ
nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện,
đã hỗ trợ chương trình Hoa Cúc trắng,
hỗ trợ chữa bệnh, xây dựng và sửa
chữa nhà Đại đoàn kết là 404 triệu
đồng (trong đó, hỗ trợ xã Đa Quyn
187,5 triệu đồng sửa chữa 15 căn nhà).
Ngoài ra, Ban vận động Quỹ Vì người
nghèo các xã, thị trấn đã vận động
được trên 150 triệu đồng và hỗ trợ xây
dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết.
Song song với các hoạt động trên,
UBMTTQVN huyện Đức Trọng đã chủ
động phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị
liên quan thực hiện nhiều hoạt động
khác như: Đi thăm, tặng quà và chi tiền
hỗ trợ cho các đối tượng chính sách,
người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo,
đối tượng bảo trợ xã hội... với tổng kinh
phí là hơn 4,6 tỷ đồng. 
N.MINH

Ký sự “Vạn lý Trường Sa”

Một góc đảo Trường Sa Đông. Ảnh: V.T

Kỳ 5: Chuyện ở Trường Sa Đông
Sáng ngày 1/5/2018, Tàu KN
490 tiếp tục cuộc hải trình
đưa Đoàn công tác số 10 thăm
đảo Trường Sa Đông. Theo tài
liệu biển đảo Việt Nam, đảo
Trường Sa Đông cách đảo Đá
Tây chừng 6 hải lý về phía
Đông Bắc; cách đảo Đá Đông
chừng 13 hải lý về phía Tây
Bắc; cách Cam Ranh, Khánh
Hòa khoảng 260 hải lý.
“Màu quê hương”
Đảo nằm trên bãi san hô ngập
nước, trên mặt đảo có lớp mùn san
hô mỏng, nên đất ở đây cằn cỗi, rất
khó trồng cây xanh. Tuy nhiên, khi
tàu còn cách đảo khoảng 500 mét
thì Trường Sa Đông hiện ra trước
mắt chúng tôi một màu xanh mát
mắt, không hề cằn cỗi như tài liệu
đã ghi. Bước chân lên đảo, quang
cảnh Trường Sa Đông đẹp hơn
rất nhiều.
Hai bên đường dẫn vào trung
tâm đảo là hai dãy chậu hoa giấy,
hoa trang, lung linh khoe sắc màu
trong nắng gắt. Phía bên phải là
bãi đất trống được phủ kín màu
xanh và màu hoa muống biển.
Phía bên trái, dày đặc các loại
cây xanh, trong đó chủ yếu là cây
bàng vuông, cây bàng đất liền, có
cả cây sa kê. Dù trời đang nắng rất
gắt nhưng đảo vẫn “hạ nhiệt” khi
ngồi dưới bóng cây, thưởng thức
những cơn gió mát lành thổi vào
từ biển cả. Rau xanh trên đảo vô
cùng tốt. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS)
ở đây đã dành thời gian nghiên cứu
kỹ thuật trồng, chăm sóc rau và
đã thành công. Rau không những
đủ ăn mà còn hỗ trợ cho các đảo
chìm lân cận... Điều đặc biệt, vài
năm nay, CBCS trên đảo đã đưa
thêm cây dừa, xoài, ổi ra trồng.
Dừa đã bắt đầu cho trái, xoài và ổi
phát triển khá tốt. Chỉ vài năm nữa
thôi, đảo Trường Sa Đông sẽ ngập
tràn màu quê hương nơi tuyến đầu

Tác giả trò chuyện với chiến sĩ trẻ Trường Sa Đông.

Tổ quốc, thỏa nguyện điều mong
ước của CBCS trên đảo: “Ngắm
xoài, dừa, ổi cho đỡ nhớ đất liền”.
Mong sao dừa, xoài, ổi phát triển
tốt tươi, cho hoa thơm quả ngọt.
Ngọt, thơm như tấm lòng của đất
liền gửi về những con người đang
ngày đêm canh giữ biển trời thiêng
liêng của Tổ quốc.

Trò chuyện
với người lính trẻ
Cháu quê ở Bình Thuận, mới
gặp cháu ở Trường Sa Đông mà tôi
và cháu thân quen như người nhà.
- Cháu có nhớ nhà không?
- Dạ không ạ!
- Bậy nào, nhà không nhớ, nhớ
ai!
- Dạ thưa chú, mới ra thì nhớ,
bây giờ cháu quen rồi.
- Có nhớ người yêu không?
- Cháu cười tít mắt: Dạ không,
cháu còn nhỏ...
- Cháu có sợ không?
- Dạ không... à quên, cháu sợ
bão.
- Bão ai chả sợ.
Hai chú cháu cười tươi, nụ cười
của cháu hồn nhiên, đáng yêu đến
lạ. Yêu! không chỉ vì cháu còn quá
trẻ với những câu trả lời thật đến

ngây ngô, mà yêu vì phẩm chất oai
hùng của anh bộ đội Cụ Hồ trong
người lính trẻ.

Ở đây có 10 cùng
Có một câu nói rất hay của Trung
tá Nguyễn Cao Võ, Phó đảo Trường
Sa Đông: “Ngôi nhà chung của
chúng tôi là đảo. Ở đây chúng tôi
có 10 cùng: Cùng huấn luyện, cùng
tăng gia, cùng thể thao, cùng hát, ăn
cùng mâm, ngủ cùng phòng, cùng
thương yêu đồng đội, cùng nỗi nhớ
đất liền, nhớ gia đình...và cùng sứ
mệnh vinh quang nơi đầu sóng,
ngọn gió”. Họ sống với nhau như
một gia đình bởi ở đây biển “gói”
trọn tình người. Trung tá Nguyễn
Cao Võ tâm sự: “Trong huấn luyện,
chúng tôi như những người cha,
người chú chỉ bảo các cháu từng li,
từng tí, không có khoảng cách giữa
sĩ quan và lính. Huấn luyện các
cháu cho thật giỏi, bởi nếu chiến
sự xảy ra, trước hết các cháu phải
chiến đấu; còn người, còn đảo, đó
là chân lý. Nói anh mừng, các cháu
giỏi lắm, các thao tác “giữ đảo” cực
kỳ chuẩn xác, nhanh nhẹn ngày
cũng như đêm...”. Anh Võ khen
ngợi các cháu rất nhiều với một
niềm tự hào của người lính. Kết

thúc câu chuyện, anh nhờ tôi gửi về
gia đình anh những hình ảnh mà tôi
chụp anh với các chiến sĩ trẻ để gia
đình yên tâm rằng anh vẫn khỏe.
Ngay khi về đất liền, tôi chuyển
những tấm hình cho gia đình anh
qua chiếc điện thoại thông minh
và cũng thật nhanh, tôi nhận được
hồi âm từ cô cháu gái Thanh Trúc:
(Nguyên văn) Đẹp lắm chú ơi. Con
thay mặt cho ngoại con và toàn thể
gia đình chân thành cảm ơn chú
nhiều ạ. Cũng nhờ chú và các anh
chị phóng viên đã gửi cho con và
gia đình con được biết cuộc sống
của các chú bộ đội đang ngày đêm
canh giữ biển đảo của Tổ quốc
mình. Trong số đó có cậu của con
là Trung tá Nguyễn Cao Võ. Hình
như cậu của con hơi gầy thì phải
chú ạ. Chính cái nắng chói trang
đã làm làn da trắng hồng của
cậu con trở nên bánh mật. Nhưng
không sao vì lòng yêu nước, sự hy
sinh quên mình đứng trước đầu
sóng ngọn gió để gìn giữ và bảo
vệ biển đảo của Tổ quốc Việt Nam
.Con chúc cậu của con và toàn thể
anh em ngoài đảo Trường Sa lời
chúc mạnh khỏe bình an và một
lòng trung thành bảo vệ biển đảo
của Tổ quốc mình ạ. Một lần nữa
con cảm ơn chú nhiều lắm và luôn
là chiếc cầu nối yêu thương cho
mọi người.
Xin cám ơn những câu chuyện
nhỏ ở Trường Sa Đông; xin cám
ơn lời nhắn gửi ngập tràn yêu
thương của Thanh Trúc, cháu gái
của Trung tá Nguyễn Cao Võ về
người lính đảo. Từ trong tiềm thức,
tôi hình dung Trường Sa Đông
đang sáng đẹp từng ngày; đẹp ở
tình lính, tình người, tình quê; đẹp
ở ý chí kiên cường nối tiếp qua bao
thế hệ. Tinh thần ấy chắc chắn sẽ
làm cho Trường Sa Đông mạnh về
phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về
cảnh quan môi trường như lời của
trung tá - Đảo trưởng Đặng Hùng
Mạnh, khi tiễn chúng tôi xuống
xuồng tạm biệt Trường Sa Đông.
VĂN TÒA
(CÒN NỮA)
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Giải pháp nào để Lâm Đồng cải thiện chỉ số
cải cách hành chính cấp tỉnh
Hai năm liền, 2016 và 2017,
Lâm Đồng chỉ đứng thứ 48 trên
63 tỉnh, thành trong nước về chỉ
số cải cách hành chính (CCHC)
cấp tỉnh hằng năm, địa phương
phải làm gì để cải thiện chỉ số
này trong năm 2018?

cấp chưa đảm bảo 100%...
Tuy nhiên, điều cần nói nhất chính
là chỉ số hài lòng của người dân, tổ
chức đối với sự phục vụ của cơ quan
hành chính nhà nước của Lâm Đồng
đạt rất thấp, chỉ được 72,83% trong
năm 2017, xếp gần cuối bảng xếp
hạng với vị trí 56/63 tỉnh, thành phố
trong nước.

Chỉ số hài lòng thấp
Theo bộ tiêu chí xác định chỉ số
CCHC do trung ương quy định gần
đây nhất cho các bộ, cơ quan ngang
bộ, UBND các tỉnh, thành phố trong
nước, trong đó có Lâm Đồng, tổng
điểm cả năm cho công tác CCHC
là 100 điểm, trong đó điểm tự chấm
của các đơn vị là 65, còn lại 35 điểm
cho điều tra xã hội học. Điểm tự
chấm của các đơn vị sẽ được trung
ương thẩm định lại sau đó.
Trong năm 2017 vừa qua, sau khi
Lâm Đồng tự chấm điểm, số điểm
mà trung ương thẩm định là 43,63
điểm, mất 21,37 điểm so với khung
điểm; điều tra xã hội học Lâm Đồng
đạt 30,36/35 điểm, mất 4,64 điểm.
Cộng 2 cột điểm này lại Lâm Đồng
chỉ được 73,99 trong tổng số 100
điểm (73,99%). Với số điểm này,
Lâm Đồng xếp thứ 48 trong 63
tỉnh, thành trong nước về CCHC,
vị trí xếp hạng này không tăng so
với năm trước đó, khi năm 2016,
Lâm Đồng cũng xếp hạng thứ 48
trong 63 tỉnh, thành, nhưng điểm
của năm 2016 là 70,17%, thấp hơn
điểm trong năm 2017.
Cũng nói thêm rằng, từ vị thứ
26/63 tỉnh, thành trong nước trong
năm 2015, Lâm Đồng đã tụt 22 bậc
xuống vị trí 48 trong năm 2016, đến
2017 tỉnh vẫn chưa cải thiện được và
vẫn phải xếp hạng 48/63 tỉnh, thành
trong năm 2017 vừa qua.

Giải pháp nào?
Nhiều giải pháp cụ thể đã được
UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra nhằm
khắc phục những tồn tại, hạn chế
trong thực hiện chỉ số CCHC của
tỉnh năm 2017, cải thiện các chỉ số
thành phần, phấn đấu đưa thứ hạng
của Lâm Đồng lên cao hơn trong
thời gian đến.
Trong chỉ đạo điều hành, tỉnh cho
biết sẽ tăng cường kiểm tra công tác
CCHC của cơ quan nhà nước các
cấp; xử lý kịp thời các vấn đề phát
sinh; nâng cao chất lượng và tính kịp
thời của các văn bản chỉ đạo, điều
hành; phát huy tinh thần năng động,
sáng tạo, đồng thời gắn kết quả thực
hiện CCHC của các ngành, các cấp
với công tác thi đua, khen thưởng
cuối năm.
Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá
tác động và kiểm soát thủ tục hành
chính (TTHC) nhà nước các cấp
trên địa bàn; đánh giá kết quả thực
hiện của các cơ quan, đơn vị trong
tỉnh; xử lý kịp thời phản ánh, kiến
nghị của cá nhân, tổ chức đối với
các TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết; công bố, công khai đầy đủ
TTHC cho người dân biết thông qua
nhiều hình thức.
Để nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức trong
CCHC, thời gian đến tỉnh tiếp tục
đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng
và quản lý cán bộ, công chức, viên
chức; tổ chức thi tuyển công chức,

Người dân đến giao dịch tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Đức Trọng.
Ảnh: G.K

Nhiều nguyên do mất điểm đã
được tỉnh chỉ ra, trong đó có những
nguyên do mang tính khách quan
lẫn chủ quan của tỉnh.
Như trong năm 2017 vừa qua,
theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, do Bộ
Nội vụ sửa đổi, bổ sung và ban hành
bộ chỉ số CCHC mới, trong đó đã
bổ sung nhiều tiêu chí mới, ngay cả
các tiêu chí cũ cũng đặt ra yêu cầu
mức độ thực hiện cao hơn. Nếu như
trước, các tiêu chí này chỉ cần thực
hiện 85% sẽ đạt điểm tối đa, nay
theo các tiêu chí mới này thì các đơn
vị phải thực hiện 100% mới đạt mức
điểm cao nhất.
Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, nhiều
tiêu chí mới trong đó Lâm Đồng khó
đạt được 100% để đạt điểm tối đa
vì điều kiện thực tế tại địa phương.
Chẳng hạn như tiêu chí tỷ lệ cơ quan
hành chính từ cấp tỉnh, cấp huyện
đến cấp xã phải giải quyết hồ sơ
thủ tục hành chính (TTHC) đúng
hạn 100 %; tiêu chí tỷ lệ công chức,
viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật
lao động, không có công chức cấp
xã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo

trở lên, không có công chức cấp
huyện, cấp tỉnh bị kỷ luật từ hình
thức khiển trách trở lên nhưng
trong năm 2017 ở Lâm Đồng, cả 3
cấp đều có cán bộ, công chức, viên
chức bị xử lý kỷ luật. Rồi tiêu chí tỷ
lệ doanh nghiệp được thành lập mới
trong năm phải cao hơn 30% so với
năm trước nhưng tỉnh miền núi Lâm
Đồng cũng khó đạt được.
Cùng đó, tỉnh đến nay vẫn còn
những tồn tại chưa giải quyết dứt
điểm được như tỷ lệ lãnh đạo cấp
phòng ở cấp sở và cơ quan tương
đương còn nhiều hơn số lượng
chuyên viên theo quy định; tỷ lệ đạt
chuẩn của cán bộ công chức cấp xã
chưa đạt 100% theo yêu cầu...
Có những nguyên nhân mất điểm
do một số cơ quan, đơn vị chủ trì các
nội dung về CCHC được tỉnh giao
việc nhưng chậm báo cáo định kỳ,
chưa phê duyệt đề án vị trí việc làm...
Nhiều đơn vị, địa phương chưa hoàn
thành tốt các nội dung CCHC, trong
tỉnh còn có cơ quan cấp tỉnh chưa
thực hiện việc đánh giá nội bộ, tỷ lệ
giải quyết hồ sơ đúng hạn của các

thi nâng ngạch công chức theo
nguyên tắc cạnh tranh, thi thăng
hạng chức danh nghề nghiệp; bố trí
cán bộ theo đúng vị trí việc làm và
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
tương ứng với từng vị trí. Tỉnh sẽ
thực hiện việc đánh giá chất lượng
công chức, viên chức trên cơ sở kết
quả thực hiện nhiệm vụ được giao,
theo năng lực, chuyên môn nghiệp
vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ
phục vụ người dân.
Để tăng sự hài lòng của người
dân, tỉnh yêu cầu các cấp từ cấp
tỉnh, cấp huyện thành đến cấp xã
tiếp tục duy trì 100% TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của mình
theo cơ chế một cửa, nâng số TTHC
giải quyết theo cơ chế một cửa liên
thông; phấn đấu 100% số hồ sơ
TTHC được giải quyết đúng thời
hạn ở cả 3 cấp. Đặc biệt, tăng tỷ
lệ giải quyết TTHC đúng hạn của
một số ngành như Tài nguyên Môi
trường; Kế hoạch và Đầu tư, Xây
dựng, Thuế, Hải quan...
Tỉnh cũng cho biết sẽ tăng cường
việc kiểm tra, giám sát đánh giá tình
hình và chất lượng hoạt động của cơ
chế một cửa, một cửa liên thông của
các cấp, các ngành, thu nhận ý kiến
và tổ chức đo lường sự hài lòng của
người dân khi đến giao dịch tại bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của các
cấp, các ngành; rà soát đánh giá việc
bố trí đội ngũ công chức làm việc
chuyên trách tại đây, đồng thời yêu
cầu các cấp cần có biện pháp củng
cố, kiện toàn nhằm nâng cao chất
lượng phục vụ của bộ phận một
cửa, chú ý bố trí nơi đón tiếp người
dân, chấn chỉnh thái độ phục vụ của
công chức tại đây, quy định rõ thời
gian giải quyết cũng như nâng chất
lượng giải quyết TTHC của đơn vị,
địa phương mình.
GIA KHÁNH

Khi nam giới “thổi” tình yêu vào bữa ăn

M

ón ăn dự thi theo sở trường
của từng đội, khuyến
khích nam giới làm đầu
bếp, với đơn giá 1 triệu đồng để tổ
chức 1 bữa ăn 6 món trở lên, phục
vụ cho 10 người, thực hiện trong
vòng 60 phút. Nguyên liệu có thể
chuẩn bị trước, được chế biến tươi
sạch và được phép sơ chế (cắt tỉa
hoa sẵn, thái nguyên vật liệu sẵn...),
đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng
không được nấu nướng trước khi bắt
đầu cuộc thi.
Thí sinh thu hút sự chú ý nhất là
đội gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuân
(33 tuổi) - Đặng Thị Bích Thủy (27
tuổi) ở Phường 10 - Đà Lạt, họ có 1
con trai 3 tuổi, tham dự hội thi đoạt
giải nhất và thêm giải Món ăn ngon
và đẹp nhất. Vừa nhận giải, anh Tuân
cho biết cảm xúc rất vui sướng, nhất
là được Ban giám khảo khen cách
trình bày đẹp mắt, sản phẩm ngon,
bổ dưỡng... Trong thực đơn của bữa
ăn, anh Tuân chú trọng rau, củ, quả
sạch tại Đà Lạt. Cụ thể: món rau
càng cua trộn bò, món này đặc biệt

Với chủ đề “Bữa ăn an toàn”, hội thi nấu ăn do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đã thu hút 32 thí
sinh thuộc 16 đội gia đình trong tỉnh, thuộc các ngành nghề khác nhau tham gia, đặc biệt, ưu tiên
nam giới vào bếp trổ tài nội trợ, tạo không khí vui vẻ, ấm áp, đầy ý nghĩa. Qua đó, đã tôn vinh nét
đẹp gia đình và thực hiện bình đẳng giới ngay chính trong mỗi ngôi nhà.
có thêm trái bơ Đà Lạt và cà chua
baby các loại như: cà chua cam, cà
chua vàng, cà chua đỏ; món rau củ
organic luộc sử dụng nguyên liệu
phong phú, độc đáo như: lơ baby, cà
rốt baby đỏ, cà rốt cam, củ cải tím, củ
cải hồng, củ cải đen, củ cải đỏ. Anh
Tuân giải thích: “Những thứ rau củ
này ở ngoài thị trường còn ít nhưng
vì một số gia đình hướng tới tiêu
chí thực phẩm ngon và sạch nên tôi
tìm tới sản phẩm an toàn, bổ dưỡng
nhất để đưa vào bàn ăn gia đình, giúp
ngon miệng và tốt cho sức khỏe”.
Thực đơn của anh Tuân còn có món
tôm cuộn, mì chiên ăn với rau xào.
Món tôm cuộn trong đó có lá quế
khi chiên lên mùi lá quế sẽ thơm và
ăn với rau xào, chú trọng đưa rau
vào nhiều để người thưởng thức đỡ
ngán hơn, món ăn có hàm lượng

Anh Nguyễn Ngọc Tuân (Đà Lạt) đã thuyết phục Ban giám khảo
với các món ăn ngon và đẹp nhất đoạt giải nhất hội thi Bữa ăn an toàn. Ảnh: A.N

vitamin và chất xơ nhiều hơn. Món
sườn ram mặn ăn với cơm chiên tỏi
và bữa ăn có món canh cá thác lác

khổ qua. Trái khổ qua có tác dụng trị
bệnh xơ vữa động mạch, giảm huyết
áp, ngừa ung thư, cá thác lác giàu

omega 3, vitamin giúp tạo điều kiện
tốt cho trẻ em phát triển, tốt cho sức
khỏe, món ăn vừa là bài thuốc chữa
bệnh. Món tráng miệng là kem hấp
hương lá dứa, khi ăn có hương vị lá
dứa giúp ngon miệng hơn.
Anh Tuân cho biết, trong vòng
1 giờ thực hiện 6 món ăn, những
nguyên liệu làm món ăn được sơ chế
trước; nguyên liệu rau, củ, quả rửa
sạch để sẵn sàng... Từ khâu chuẩn bị
như vậy thì khi nấu sẽ nhanh hơn và
khuôn viên nơi bếp mình nấu rộng
rãi, dễ chế biến hơn. Chí phí bữa ăn
1 triệu đồng trở lại là phù hợp, theo
tính toán, món đầu tiên không quá
nhiều thịt bò, trong đó có trứng cút,
thêm cà chua, rau càng cua với giá
không cao; món tôm thì 1 người cỡ
2 con tôm cũng vừa.
Anh Tuân từng là đầu bếp dự thi
Hội thi đầu bếp trẻ chuyên nghiệp
cấp tỉnh và thi Chiếc Thìa Vàng của
đội Resort Ana Mandara Dalat năm
2014 đoạt giải nhất khu vực 5 tỉnh
Tây nguyên, giải nhì toàn khu vực
miền Nam... 
XEM TIẾP TRANG 8

6

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ TƯ 4 - 7 - 2018

LÂM HÀ: Tăng cường

đấu tranh, ngăn chặn
hoạt động “tín dụng đen”
UBND huyện Lâm Hà vừa chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị, cùng cán bộ, nhân
dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy
định của pháp luật về giao dịch, thanh
toán, vay mượn, huy động, sử dụng vốn;
nghiêm cấm các hoạt động liên quan đến
“tín dụng đen” cho vay nặng lãi hoặc lợi
dụng hình thức “đáo hạn ngân hàng” để
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Theo đó, mọi người dân phải nâng cao
ý thức cảnh giác, phát hiện, tố giác các
hành vi, thủ đoạn của các đối tượng hoạt
động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi,
đưa những người gặp khó khăn hoạn nạn
vào tròng để trục lợi.
Đồng thời, huyện đã chỉ đạo Công
an huyện thường xuyên mở các đợt cao
điểm tấn công trấn áp tội phạm, xử lý
nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan
đến hoạt động “tín dụng đen”. Các cơ
quan, đơn vị, phòng, ban, đoàn thể, các
tổ chức chính trị xã hội, chính quyền từ
xã đến thôn, buôn, tổ dân phố tăng cường
sự quan tâm sâu sát đoàn viên, hội viên
và mọi người dân để kịp thời phát hiện,
hỗ trợ và hướng dẫn những người có
hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn
thực hiện các thủ tục vay ngân hàng, vay
tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp
pháp; tuyệt đối không vay mượn, không
tiếp tay, không tham gia các hoạt động có
liên quan đến “tín dụng đen”. THÁI AN

BẢO LỘC: Phát hiện, xử lý

16 vụ bạo hành trẻ em

Tại buổi tọa đàm Kỷ niệm Ngày Gia
đình Việt Nam vừa qua, ông Nguyễn
Đình Hoàn, Phó Trưởng Phòng Văn
hóa và Thông tin TP Bảo Lộc cho biết:
Qua thống kê, trong 6 tháng đầu năm
2018, trên địa bàn TP Bảo Lộc có 16
vụ bạo hành trẻ em đã được ngành
chức năng phát hiện và xử lý, giảm 9
vụ so với cùng kỳ năm 2017. Trong
đó, 8 vụ bạo hành về thân thể và 8 vụ
bạo hành về tinh thần.
Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện
Phòng Lao động, Thương binh và Xã
hội TP Bảo Lộc cho biết thêm: Trong
năm 2017, ở TP Bảo Lộc xảy ra 4 vụ
xâm hại trẻ em. Trong đó, 3 vụ giao cấu
với trẻ em và 1 vụ hiếp dâm trẻ em.
TP Bảo Lộc hiện có 38.872 hộ.
Trong đó số này có 35.958 gia đình
được công nhận Gia đình văn hóa,
chiếm tỷ lệ trên 92%.
TRỊNH CHU

K Long Trao mùa ấm

K

Long Trao, một thôn nhỏ của người
K’Ho nằm giữa một vùng đất nổi
tiếng, xã Gung Ré, huyện Di Linh,
nơi lừng danh với “Làng đại học K’Ming”.
Trưởng thôn K Long Trao, anh K’Brèm tự
hào chia sẻ: “Nói chung K Long Trao chúng
tôi giờ thay đổi hoàn toàn. Cả thôn có 222
hộ, gần hết là người K’Ho thì chỉ còn 10
hộ nghèo do bệnh tật, gia đình đơn thân.
Người K Long Trao hết đói, bớt nghèo, giờ
đang cố gắng trồng cây lúa, cây cà phê để
vươn lên xây dựng kinh tế gia đình”. Quả
thật, trong cái nắng tháng 6, cả thôn K Long
Trao xanh mướt giữa màu xanh của cà phê,
của lúa, của cây trái trong vườn như minh
chứng cho niềm vui của người đàn ông
K’Ho đầy nhiệt tình.
Không phải lúc nào K Long Trao cũng
đẹp như hôm nay. Lần ngược lại ký ức, ông
K’ Brểuh, một người già trong thôn nhớ lại
một thời không xa, chỉ cách hơn chục năm
trước. Hồi ấy, người K Long Trao trồng lúa
theo mùa nước. Khi ông trời mưa xuống, bà
con trồng cây lúa, nhờ từng giọt nước mưa
để mong cây lúa lớn nhanh, đơm bông kết
trái. Lúa trồng nước trời nên mỗi năm chỉ có
một vụ, ông trời thương thì năm đó người K
Long Trao đủ ăn. Năm nào ông trời không
vui, tới vụ giáp hạt bếp không còn thơm
mùi cơm, trong thôn nhiều gia đình dứt
bữa. Dù người dân đã biết trồng cà phê từ
những năm 1996, 1997 nhưng thiếu nước,
cây cà phê cũng còi cọc kém phát triển, vụ
được vụ thất, thu nhập không đủ giúp người
K Long Trao đỏ bếp lửa quanh năm. Cái ăn
không đủ, chuyện nhà cửa, học hành của trẻ
em đều không được quan tâm. Những mái
nhà xơ xác trong mưa dầm cao nguyên, cái
đói miệt mài như bao đời vẫn vậy.

Và tất cả đều thay đổi khi đập Ka
La được xây dựng, những dòng
kênh mang nguồn nước ngọt về
tưới tắm cánh đồng K Long Trao.
Những nhánh kênh được bà con gọi bằng
cái tên thân quen như mương Chrăng, mương
Blàng đưa nước về tưới mát cho đồng lúa của
thôn. Từ mỗi năm trồng một vụ lúa nhờ nước
trời, người K Long Trao đã trồng được hai
vụ lúa nước cao sản. Trưởng thôn K’Brèm
khoe, với gần 87 ha lúa nước năng suất bình
quân 5- 6 tấn/ ha/ vụ, cả thôn K Long Trao giờ
không còn nhà đói, nhiều nhà ăn thóc không
hết, phải bán bớt để vụ sau ăn lúa mới. Không
chỉ tưới cho cánh đồng lúa, nước thủy lợi còn
cung cấp cho 134 ha cà phê của thôn những
giọt sinh sôi. Nhờ lúa, nhờ cà phê, người K
Long Trao xây nhà, mua xe, cho con đi học.
Cuộc sống ngày càng trù phú từ những giọt
nước thủy lợi.

Tháng sáu, tháng bắt đầu những cơn mưa cao nguyên. K Long Trao dịu dàng trong
màu xanh của lúa đang thì, trong màu xanh của cây cà phê đương kết trái. Những
ngày mùa ấm áp, no đủ lại về trên mảnh đất đầy ắp niềm vui. K Long Trao đã không
còn đói, đang phấn đấu xóa hết cái nghèo và vươn lên làm giàu.

Trưởng thôn K Long Trao K’ Brèm đang hướng dẫn bà con ghép chồi tái canh cà phê.
Ảnh: Diệp Quỳnh

Đã no, đã ấm, người K Long Trao càng
thêm học hỏi cách để cây lúa, cây cà phê
ngày càng thêm tốt. Cứ mỗi lớp dạy kỹ thuật
trồng lúa, trồng cà phê, bà con lại cử người
trong nhà tới để nghe cán bộ chỉ điều hay,
giúp cây lúa thêm nặng bông, cây cà phê
thêm xanh trái. Cây lúa K Long Trao năng
suất trung bình 5 tấn/ha/vụ, cây cà phê đang
được tái canh. Người K Long Trao học cách
ghép chồi cà phê, cách chọn giống cà phê
chuẩn để những vụ sau cà phê nặng trái. Và
nhất là, biết ơn những giọt nước từ hồ Ka
La, bà con rất giữ gìn hệ thống mương máng
thủy lợi. Không đục phá lấy nước, không
sử dụng nước phung phí, bà con theo lời
cán bộ, theo lời già làng dùng nước vừa đủ,
không vứt rác xuống mương…, con mương
Chrăng, mương Blàng được giữ gìn rất tốt.
Anh Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch xã Gung

Ré, người vẫn được bà con gọi là K’Thanh
đánh giá rất cao tinh thần giữ gìn hệ thống
thủy lợi của người K Long Trao. Anh bảo,
bà con trong thôn ý thức được trách nhiệm
với kênh mương chứa nước. Bởi vậy, bà
con dùng nước đúng hướng dẫn, không gây
hại tới công trình, không vì tiện một chút
mà khiến kênh mương hư hỏng. Chính từ ý
thức của cư dân, hệ thống kênh mương nội
đồng được sử dụng hiệu quả, dòng nước mát
ngày đêm đã mang lại màu xanh cho bà con.
Anh nhận xét, thôn nào có cán bộ thôn năng
nổ, tiến bộ, sâu sát vận động bà con như K
Long Trao, bộ mặt thôn ngày càng thay đổi,
đời sống ngày càng tiến lên. Và, với những
con người biết giữ gìn dòng nước, biết học
hỏi để vươn lên, K Long Trao đang chuyển
mình hướng tới những mùa no ấm.
DIỆP QUỲNH

ĐAM RÔNG: 10 năm xảy ra

554 vụ bạo lực gia đình

Theo số liệu thống kê của ngành chức
năng huyện Đam Rông, từ năm 2008
đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy
ra 554 vụ bạo lực gia đình, hình thức
chủ yếu là bạo lực thân thể, tinh thần,
đối tượng là người già, phụ nữ và trẻ
em. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính
quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp
luật cho người dân về Luật Hôn nhân
gia đình; tăng cường công tác hòa giải,
nhắc nhở, phê bình các vụ bạo lực gia
đình trong cộng đồng dân cư; xử phạt
hành chính đối với các đối tượng vi
phạm bạo lực gia đình đã bị nhắc nhở,
phê bình nhưng vẫn tái phạm.
VĂN TÂM

LẠC DƯƠNG: 28 trường hợp sang nhượng quyền sử dụng đất trái phép
Qua kiểm tra, rà soát của các cơ quan chức
năng, trong thời gian qua, ở Lạc Dương đã
phát hiện có 28 trường hợp thực hiện sang
nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật,
không sử dụng đúng mục đích đối với diện
tích đất đã được cấp.
Theo UBND huyện Lạc Dương, trong
những năm qua, chính quyền địa phương đã có
chính sách hỗ trợ, giải quyết đất sản xuất cho
các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ thực sự thiếu
đất trên địa bàn huyện Lạc Dương, nhằm mục
đích tạo điều kiện để các hộ dân ổn định cuộc
sống, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia
đình. Với chủ trương đúng đắn của Đảng và
Nhà nước, hầu hết các hộ dân được hưởng thụ

đã sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân sau
khi được Nhà nước giải quyết đất sản xuất
nhưng không sử dụng đúng mục đích, không
trực tiếp canh tác sản xuất mà đã tự ý sang
nhượng trái phép cho người khác, đi ngược
lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước đã quan tâm đối với đồng bào dân tộc
thiểu số, vi phạm quy định của pháp luật
về đất đai và các chính sách ưu tiên trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng
và Nhà nước.
UBND huyện Lạc Dương cho biết: Đối
với 28 trường hợp sang nhượng quyền sử
dụng đất trái pháp luật đã phát hiện, trước

mắt UBND huyện đã chỉ đạo xử lý nghiêm
đối với 6 trường hợp sang nhượng, tặng
cho quyền sử dụng đất trái pháp luật ở Tổ
dân phố Đăng Gia và Bon Đưng I, Tiểu khu
145B thị trấn Lạc Dương. Ngoài xử phạt vi
phạm hành chính bằng tiền còn buộc các hộ
dân phải trả lại diện tích đất đã sang nhượng
trái pháp luật, nếu người vi phạm không
chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định
của pháp luật. Sau đó, UBND huyện sẽ tiếp
tục chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp còn
lại, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của
pháp luật, tạo sự công bằng trong cộng đồng
dân cư và thực hiện nghiêm chính sách đối
với đồng bào dân tộc thiểu số. TIẾN DÂN
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Xã Lát chuyển mình

Q

uả đúng như vậy, nếu
như vài năm trước đây
xã Lát (Lạc Dương)
còn gặp nhiều khó khăn
thì đến nay đã thực sự khởi sắc. Và,
bức tranh tuyệt đẹp về một xã Lát
nằm ở trên cao nhìn xuống thung
lũng, những con đường trải nhựa
quanh co uốn lượn như những dải
lụa mềm vắt ngang qua vạt rừng
thông, bao bọc xung quanh là màu
xanh của rừng, của cà phê, của
những trang trại rau, hoa công nghệ
cao... đã làm say đắm lòng người.
Xã Lát có xuất phát điểm thấp,
kinh tế chủ yếu là sản xuất nông
nghiệp, tình trạng sản xuất tự phát
là chủ yếu nên chất lượng, hiệu quả
sản xuất còn hạn chế, đời sống một
bộ phận nhân dân còn khó khăn,
trình độ dân trí có nâng lên nhưng
chưa đồng đều. Đến nay, xã Lát đã
có nhiều đổi thay và khoác lên mình
một “chiếc áo” mới. Tình hình sản
xuất nông nghiệp tiếp tục có bước
phát triển; nhân dân đã tích cực, chủ
động áp dụng các biện pháp khoa
học kỹ thuật vào sản xuất; nhiều hộ
gia đình đã tích cực chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi; diện tích các
loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
như rau, hoa, dâu tây… đều tăng.
Tính đến 6 tháng đầu năm 2018,
tổng diện tích gieo trồng thực hiện
trên 1.242/1.537 ha, đạt 80,8% kế
hoạch. Trong đó, chủ yếu là lúa,
bắp, khoai, sắn, đậu... Ngoài ra các
cây rau, hoa, atiso, dâu tây đã được
bà con ứng dụng nông nghiệp công
nghệ cao cho năng suất, chất lượng
cao. Không những thế, người dân
nơi đây còn biết tận dụng tán rừng
trồng các loại cây ngắn ngày như
gừng, cà ri. Trồng xen canh các
loại cây ăn trái, tre lấy măng, trồng
macca xen canh cà phê được gần
44 ha cho thu nhập tăng thêm.
Riêng các hộ đồng bào dân tộc
thiểu số, nay đã tích cực chuyển
đổi một phần diện tích cà phê
sang trồng rau, hoa. Hiện, số hộ
DTTS thực hiện chuyển đổi cây
trồng là 57 hộ với diện tích 25,8
ha. Trong đó, có 6 hộ ở thôn Păng
Tiêng I chuyển đổi 1,5 ha sang
trồng khoai lang. Các hộ còn lại
chủ yếu chuyển sang trồng rau,
dâu tây, măng tây...
Cũng trong 6 tháng đầu năm
nay, tổng diện tích gieo trồng nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao
của xã Lát đạt 145,2 ha; trong đó,
rau 87,7 ha, hoa 57,5 ha. Bức tranh

Về thăm xã Lát trong chuyến làm việc tiếp xúc với cử tri mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận: Xã Lát đã chuyển
mình thực sự, đường sá đẹp hơn, rộng hơn, nhà cửa khang trang hơn, đời sống của nhân dân
ngày một phát triển hơn nhiều. Mong bà con người Kinh phát triển rồi hãy đoàn kết giúp đỡ bà
con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cùng tiến bộ. Tin rằng, bức tranh toàn cảnh của xã Lát sẽ
ngày càng đẹp hơn nhiều.

Làng Cù Lần - một điểm du lịch của xã Lát thu hút du khách đến tham quan. Ảnh: N.Thu

nông nghiệp ứng dụng công nghệ
ngày càng khởi sắc, bởi đất đai phù
hợp, khí hậu ôn đới mát mẻ thuận
tiện cho cây trồng phát triển.
Trao đổi về việc kêu gọi đầu tư
vào xã Lát, Chủ tịch UBND xã
R’Ông K’Síu cho biết: Trong thời
gian qua, với sự nỗ lực của cấp ủy,
chính quyền và sự quan tâm chỉ
đạo của các ngành cấp trên, xã Lát
đã kêu gọi được một số nhà đầu
tư vào địa bàn. Toàn xã hiện có 14
công ty, doanh nghiệp đầu tư trên
địa bàn, trong đó nổi bật là các dự
án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp,
du lịch. Điển hình như: Công ty
Đường Trường Toản, Rừng Hoa
Bạch Cúc, Đà Lạt GAP,… Hiện
tại, các doanh nghiệp đang tổ chức
liên kết thành lập tour du lịch canh
nông theo hướng phát triển bền
vững, bước đầu đã thu hút khách
du lịch đến tham quan, tìm hiểu du
lịch canh nông, về bản sắc văn hóa
dân tộc nơi đây.
Tuy nhiên, tìm hiểu kỹ và sâu hơn
thì chúng tôi nhận thấy vẫn còn một
bộ phận người dân chưa có tinh thần
vươn lên, còn tư tưởng trông chờ, ỷ
lại vào sự giúp đỡ của cộng đồng và
Nhà nước. Vẫn còn một vài tập tục
lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số đã trở thành thói quen nên

có chuyển biến chậm. Tình hình vi
phạm pháp luật về quản lý bảo vệ
rừng, tài nguyên khoáng sản còn
xảy ra; quản lý đất đai còn nhiều
khó khăn, đặc biệt trong san ủi trái
phép, khai thác cát trái phép vẫn còn
diễn ra. Cơ sở hạ tầng tại các thôn,
buôn được đầu tư xây dựng đạt tiêu
chuẩn theo tiêu chí quy định. Tình
trạng bà con còn thiếu đất ở, đất sản
xuất vẫn còn diễn ra. Nhiều hộ dân
thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, không
có kinh nghiệm, còn nặng về tập
quán canh tác thô sơ, lạc hậu, còn
chậm trong việc đầu tư chuyển đổi
giống cây trồng, vật nuôi cho năng
suất cao. Tình hình di dân tự do tại
TK 111A đã thực hiện các biện pháp
giải tỏa nhưng đến nay các hộ dân
vẫn chưa ra khỏi địa phương. Tình
trạng cho vay nặng lãi diễn ra phức
tạp, hiện nay trên địa bàn xã có 34
hộ vay nặng lãi...
Về chương trình xây dựng nông
thôn mới, tính đến nay, xã Lát đạt
16/19 tiêu chí. Tuy nhiên, một bộ
phận người dân chưa nhận thức
được họ là chủ thể của chương
trình xây dựng nông thôn mới
nên thiếu tích cực tham gia cùng
với Nhà nước, còn có tư tưởng ỷ
lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà
nước, việc vận động người dân

đóng góp tiền và ngày công gặp
nhiều khó khăn.
Nhìn nhận những thực tế còn
khó khăn tại xã Lát, qua những
kiến nghị của cử tri, Trưởng Ban
Dân vận Trung ương Trương Thị
Mai chỉ đạo: Một số dự án kéo dài
quá lâu trên địa bàn, chưa đầu tư
đường sá để tạo thuận lợi trong đi
lại cho bà con thì huyện và tỉnh
phải sớm xử lý, giải quyết. Chính
quyền phải quan tâm giải quyết
cho bà con, hỗ trợ những khó khăn
chính đáng cho bà con. Về việc cấp
quyền sử dụng đất, tỉnh cần sớm đề
nghị Trung ương và đề xuất giải
pháp trên cơ sở những vướng mắc,
khó khăn đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường có hướng xử lý. Lãnh
đạo huyện, tỉnh cần triển khai chính
sách kịp thời cho bà con khi có chủ
trương, chính sách mới, phải thật sự
quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ vì người
dân không biết dựa vào ai. Quan
tâm một cách đầy đủ, thực chất để
giải quyết thỏa đáng những mong
đợi của cử tri và nhân dân. Qua đó,
lòng tin của nhân dân, nhất là đồng
bào DTTS với Đảng, Nhà nước và
Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục
được củng cố, tình đoàn kết giữa
các dân tộc ngày một gắn bó hơn.
NGUYỆT THU

Nhiều ổ gà ngay bùng binh Kim Cúc
Khoảng 2 tháng nay, quanh
khu vực Ngã 5 đường Hồ Tùng
Mậu - Trần Hưng Đạo - Ba Tháng
Tư - Khởi Nghĩa Bắc Sơn (còn gọi
là bùng binh Kim Cúc) xuất hiện
nhiều ổ gà gây khó khăn cho các
phương tiện tham gia giao thông.
Điều đáng nói đây là ngã 5 chính
nối đường Ba Tháng Tư vào khu
vực trung tâm TP Đà Lạt nên hình
ảnh mặt đường xuất hiện nhiều
ổ gà phần nào gây mất mỹ quan
đô thị.
Theo ghi nhận sáng ngày 3/7, có
khoảng 5 ổ gà đường kính 20 tới 40

cm, sâu 10 cm nằm rải rác quanh
bùng binh. Ban ngày và đặc biệt
về đêm, nhiều xe máy thiếu tầm
quan sát rất dễ sụp ổ gà. Người dân
sống tại khu vực trên cho hay, số
ổ gà xuất hiện trên mặt đường đã
2 tháng nay.
Đề nghị đơn vị liên quan có
trách nhiệm kiểm tra, tiến hành
trám nhựa ổ gà quanh bùng binh
Kim Cúc, bảo đảm an toàn cho
các phương tiện lưu thông và
giữ gìn hình ảnh mỹ quan đô thị
thành phố.
C.THÀNH

Nhiều ổ gà xuất hiện quanh bùng binh Kim Cúc khoảng 2 tháng nay.
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Đạ Huoai thành lập
và duy trì hoạt động
27 khu dân cư kiểu mẫu
Thực hiện mô hình “Khu dân
cư kiểu mẫu về môi trường”
để góp phần xây dựng nông
thôn mới và đô thị văn minh,
đến nay, UBMTTQVN huyện
Đạ Huoai phối hợp với cấp ủy,
chính quyền địa phương thành
lập và duy trì hoạt động của 27
khu dân cư kiểu mẫu, với 1.047
hộ, 3.808 khẩu tham gia.
Các khu dân cư kiểu mẫu về
môi trường triển khai thực hiện
7 nội dung đó là: Đảm bảo vệ
sinh môi trường trong hộ gia
đình, tôn tạo cảnh quan trong
cộng đồng dân cư, thực hiện
tốt nếp sống thân thiện với môi
trường, xây dựng nếp sống cá
nhân, tổ chức treo cờ Tổ quốc,
băng rôn, khẩu hiệu trong các
ngày lễ, tết, các sự kiện trọng
đại của đất nước, thực hiện nếp
sống văn minh trong việc tang,
bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh
quan cơ quan, đơn vị.
Qua kiểm tra đánh giá, các
khu dân cư kiểu mẫu đạt từ
75% tiêu chí trở lên. Trong
đó, chú trọng giải pháp huy
động tối đa các nguồn lực để
xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
cũng như việc đầu tư hỗ trợ
phát triển sản xuất để nâng
cao thu nhập và mức sống của
người dân địa phương.
ĐẶNG DŨNG

Cần 84,8 tỷ đồng nâng
cấp hồ nước Thái Phiên
Theo dự toán của UBND thành
phố Đà Lạt, hồ nước Thái Phiên
thuộc Phường 12 của thành phố
này cần hơn 84,8 tỷ đồng sửa
chữa, nâng cấp, nhằm tôn tạo
cảnh quan sinh thái du lịch và
đảm bảo năng lực tưới tiêu trên
94 ha diện tích trồng rau, hoa
quanh vùng.
Đây là công trình thuộc dự
án thủy lợi nhóm B, cấp III, dự
kiến thời gian triển khai hoàn
thành trong 4 năm. Quy mô
công trình với các hạng mục
chính: nâng cao trình đỉnh đập
lên 5,95 m, thiết kế đường giao
thông trải đá dăm xâm nhập
nhựa rộng 5 m; tràn tháo lũ
tuyến mới cách tràn cũ 9,7 m
về bên phải; ngưỡng cống lấy
nước đặt ở độ cao 1.525,8 m…
Hệ thống đường ống được bố
trí theo 3 tuyến chính: tuyến
ống chính chôn ngầm sâu 50
cm dưới lòng đất; tuyến ống
nhánh phải bố trí 17 điểm lấy
nước tưới 54 ha; tuyến ống
nhánh trái tưới 40 ha với 14
điểm lấy nước cùng các thiết bị
phụ trợ xả khí, van xả cặn, mốc
đánh dấu tuyến…
Trong tổng dự toán 84,8 tỷ
đồng nâng cấp hồ nước Thái
Phiên nói trên gồm: 55 tỷ
đồng bồi thường giải phóng
mặt bằng, hơn 17 tỷ đồng
xây dựng và thiết bị, còn lại
chi phí tư vấn đầu tư, quản
lý, dự phòng…
VŨ VĂN
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TỨ KẾT WORLD CUP 2018: Cuộc

chiến
giữa châu Âu và Nam Mỹ

N

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.

Brazil lại là niềm hy vọng số 1 của Nam Mỹ.

iềm hy vọng của khu vực
CONCACAF và châu Á
tại World Cup 2018 đã vụt
tắt khi đội tuyển Mexico và Nhật
Bản phải nói lời chia tay.
Điều này đồng nghĩa với việc tứ
kết World Cup 2018 sẽ lần đầu tái
hiện cuộc chiến riêng giữa châu
Âu-Nam Mỹ sau 12 năm.
Kể từ giải đấu năm 1986, trong
số 72 đội bóng góp mặt ở vòng tứ
kết, có 46 đại diện đến từ châu Âu
và 18 từ Nam Mỹ, chưa tính tới
kết quả của các cặp đấu giữa Anh
- Colombia và Thụy Điển - Thụy
Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2018 sẽ
diễn ra đêm 3/7.
Khu vực CONCACAF từng có
3 đội bóng lọt vào tứ kết World
Cup, đó là Mexico trên sân nhà
trong năm 1986, Mỹ tại Hàn Quốc
vào năm 2002 và Costa Rica ở
Brazil năm 2014.
Châu Phi cũng có 3 đại diện
từng lọt vào vòng 8 đội xuất sắc
nhất, đó là Cameroon tại Italy
1990, Senegal vào năm 2002 và
Ghana tại Nam Phi năm 2010.
Ở khu vực châu Á, mới có duy
nhất một đại diện lọt vào vòng đấu
loại trực tiếp này, đó là Hàn Quốc
ở World Cup 2002. Họ thậm chí
đã tiến vào tới bán kết để rồi sau
đó thất bại trước đội tuyển Đức.
Trước khi trái bóng Telstar 18
lăn trên các sân cỏ nước Nga,
người ta đã đưa ra một danh sách
gồm 8 ứng cử viên cho chức vô
địch. Như mọi lần, Nam Mỹ vẫn
chỉ có Brazil và Argentina. Ngược
lại, dù không có sự tham dự của
Italy và Hà Lan, châu Âu vẫn có
ít nhất 6 đội có thể đăng quang ở
Luzhniki là Đức, Bồ Đào Nha,

Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Bỉ.
Tuy nhiên, sau vòng 1/8, trật
tự này có đôi chút xáo trộn. Ở
khu vực Nam Mỹ, Uruguay
đã thế chỗ đương kim Á quân
Argentina, trong khi một loạt
ứng cử viên châu Âu như nhà
đương kim vô địch Đức, Tây
Ban Nha hay Bồ Đào Nha bị
loại. Croatia - đội bóng được
xem là bất ngờ lớn nhất tại
World Cup 2018 cho đến nay
- đã cầm vé vào tứ kết và được
dự báo sẽ còn tiến xa.
Lịch sử của 21 kỳ World Cup
từ năm 1930 đến nay chỉ ghi
nhận 8 đội bóng vô địch. Brazil
giành 5 danh hiệu, Italy (4), Đức
(4), Argentina (2), Uruguay (2),
Pháp, Anh và Tây Ban Nha cùng
có 1 lần đăng quang.
Trong 17 trận chung kết kể từ
sau Chiến tranh thế giới thứ hai,
có 6 trận là chuyện nội bộ của
châu Âu, trong đó có 2 trận ở 3
kỳ gần đây.
Cán cân sức mạnh đã nghiêng
hẳn về châu Âu ở 7 kỳ World Cup
vừa qua, khi “Lục địa Già” chiến
thắng tới 5 lần. Trong giai đoạn
này, chỉ có Brazil của Carlos
Alberto Perreira và Luiz Felipe
Scolari đánh bại được Italy và
Đức vào năm 1994 và 2002.
Có một điều được ghi nhớ
trong lịch sử, World Cup tổ
chức ở châu Âu luôn “ưu ái”
các đội bóng châu Âu. Trong
10 lần World Cup diễn ra tại
lục địa này, Nam Mỹ mới chỉ
1 lần đăng quang - đó là Brazil
vô địch World Cup năm 1958 tổ
chức tại Thụy Điển.

Danh sách các đội đã vào tứ kết
Châu Âu: Pháp, Bỉ, Nga, Croatia
Nam Mỹ: Uruguay, Brazil

TTXVN
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v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai đang thụ lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất của bà Phạm Thị Tuyết Nhung thường trú tại Tổ dân phố 8, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai,
tỉnh Lâm Đồng về việc xin cấp giấy chứng nhận QSD đất mang tên bà Dương Anh Chi, cụ thể như sau:
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung có nhận sang nhượng của bà Dương Anh Chi theo giấy sang nhượng viết
bằng tay ngày 13/2/2013 có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, giấy chứng nhận
QSDĐ số BĐ 379228; BĐ 379229 vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00810; 00809 do UBND huyện Đạ Huoai
cấp ngày 19/4/2011.
Căn cứ vào điều 82 Nghị định số 43/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định. Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai thông báo tới bà Dương Anh Chi và những người có liên quan
với bà Dương Anh Chi sau khi nhận được thông báo này liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
huyện Đạ Huoai (địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) để làm các thủ
tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin nếu bà Dương Anh Chi và các thành viên trong hộ có liên quan
không thực hiện và không có thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp gì liên quan tới lô đất nói trên thuộc giấy chứng
nhận QSDĐ số BĐ 379228; BĐ 379229 thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai sẽ thiết
lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền lập thủ tục hủy giấy chứng nhận đã cấp cho bà Dương Anh Chi và cấp GCN
cho bà Phạm Thị Tuyết Nhung theo quy định. Mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

Khi nam giới...
... và lọt vào TOP 15 toàn quốc.
Anh đã làm việc tại nhà 3 năm nay
với bề dày hơn 10 năm học nấu ăn
và đam mê với nghề làm bếp.
Đến từ Đam Rông, gia đình anh
Phạm Văn Diên (33 tuổi) - Nguyễn
Thị Hồng Thuyên (31 tuổi), đoạt
giải ba hội thi. Anh Diên là đầu
bếp chính cho biết: “Trong thực
đơn tôi làm có hai món đặc biệt, đó
là: cà đắng da trâu, gỏi cuốn Tây
Nguyên và vì thi ở Đà Lạt nên tôi
có nấu món chè atisô đậu xanh.
Món cà đắng da trâu về nguyên
vật liệu phải hầm kỹ cho mềm, cà
có vị chát và độ cay. Cà đắng tại
Đam Rông trồng nhiều, heo đen
cũng là đặc sản Đam Rông. Lần
đầu đi thi nấu ăn, tôi cảm thấy rất
vui, được giao lưu học hỏi, chia sẻ
với các gia đình, là động lực xây
dựng gia đình từ những bữa cơm”.
Anh Diên hiện công tác tại Văn
phòng Huyện ủy, anh chia sẻ rằng
anh biết nấu ăn từ kinh nghiệm bản
thân, quê anh ở Thái Bình và khi
vào công tác tại Đam Rông thì anh
tìm hiểu món ăn của đồng bào, anh
Diên nhận thấy cần học hỏi để về
chế biến cho gia đình, người thân,
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bạn bè thưởng thức.
Cũng đồng giải ba hội thi, đến
từ đơn vị Công an tỉnh, gia đình
thí sinh Nguyễn Bằng Giang (39
tuổi) - Bùi Hoài Văn (35 tuổi)
mô tả thực đơn do anh nấu có sự
đầu tư công phu. Chẳng hạn: món
lẩu cua được đặt tên là lẩu Hương
Việt vì có cua đồng, cua biển tạo
màu đẹp, nước ngon, đậm văn hóa
ẩm thực Việt Nam, dùng với nhiều
rau cho món ăn có sẵn như: nấm
các loại, hoa kim châm, tần ô, bó
xôi, nhút miền Tây... Anh Giang
cho biết: “Tôi chưa dự thi nấu ăn
bao giờ, chỉ nấu ăn ở nhà. Do là
người đầu bếp không chuyên nên
thời gian thi trong vòng 60 phút
để nấu nướng 6 món, sắp đặt cho
đẹp thì quả là quá gấp, dù nguyên
liệu chuẩn bị từ ngày hôm qua, tôi
thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn
bị. Tôi cảm thấy vui khi tham gia
phong trào, cũng là để thể hiện tay
nghề nghiệp dư của mình, được
Ban giám khảo góp ý chính xác
nên mình ghi nhận để nấu lần sau
ngon hơn”.
Giải thuyết trình món ăn hay
nhất thuộc về gia đình anh chị Hồ

Phong Vân - Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, anh đọc một bài thơ mô tả
thực đơn có chủ đề Hương quê:
“Khô bò chùm bưởi quê nhà/
Hương thơm vị ngọt đậm đà tình
quê/ Thịt bằm nhồi ớt phu thê/ Một
lần thưởng thức đã mê mất rồi/ Xôi
nếp hương với gà đồi/ Ta thương
mang cả nụ cười vấn vương/ Lẩu
hoa quả tỏa vị hương/ Mang theo
vùng đất yêu thương ngọt ngào/
Rau thập cẩm vị ngọt mềm/ Chấm
kho quẹt nhớ mẹ hiền quê ta/ Sữa
tươi mượt tóc đẹp da/ Món tráng
miệng chị em ta khéo làm!”.
Bà Mai Hoài Hạnh - Phó Chủ
nhiệm CLB Bếp tỉnh Lâm Đồng,
Trưởng Ban Giám khảo hội thi
nhận xét: “Qua hội thi, tôi cũng
học hỏi từ các thí sinh một vài
món ăn mới. Ưu điểm chung là
tất cả các thí sinh đều có đầu tư,
tính toán cho thực đơn của mình,
với tâm huyết và nhất là thể hiện
đúng chủ đề hạnh phúc gia đình
qua bữa ăn an toàn. Chúng tôi
đánh giá cao tiêu chí vệ sinh an
toàn, trang trí đẹp, kỹ thuật chế
biến ngon, bổ dưỡng”.
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