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Phiên họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa IX
Sáng ngày 4/7, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 - kỳ
họp thường lệ giữa năm 2018 vào ngày 10/7/2018,
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ
17 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Văn Yên
- UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các
đồng chí là UVBTV, các thành viên Thường trực
HĐND tỉnh và đại diện các ban HĐND tỉnh.
Hội nghị tiến hành thảo luận, xem xét các báo
cáo, tờ trình của Thường trực và các ban HĐND

tỉnh; báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và dự kiến 6
tháng cuối năm 2018, tờ trình ban hành nghị quyết
về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ
họp HĐND tỉnh. Đồng thời, xem xét 19 tờ trình
chuẩn bị tại kỳ họp như: Tờ trình đề nghị ban hành
nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong
các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lâm
Đồng năm 2018; Tờ trình đề nghị ban hành nghị
quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định
mua sắm, thuê, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh;
Tờ trình ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung về

việc điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020, kế
hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020…
Phiên họp đã thống nhất, tiếp thu, ghi nhận và
điều chỉnh các báo cáo quan trọng trình kỳ họp thứ
5; thống nhất các nội dung để đảm bảo công tác
chuẩn bị cho kỳ họp diễn ra thành công.
Các đại biểu tham dự đề nghị nên cụ thể hóa các
quy định, không nên chung chung về các nội dung
của báo cáo trình kỳ họp; xem xét để HĐND tỉnh
ban hành nghị quyết sát thực tế, hiệu quả và đáp
ứng mong đợi của cử tri và nhân dân. N.THU

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người.
(CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH, 6/1949, T. 5, TR. 631)

Đà Lạt “vất vả” tuyển sinh đầu cấp

Sức trẻ của đảng viên
Là một đảng viên trẻ, anh
Nguyễn Minh Thu (SN 1984) đã
có nhiều đóng góp cho thôn Đam
Pao (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà),
nhất là góp phần thúc đẩy kinh tế,
giữ gìn bản sắc đồng bào dân tộc
thiểu số gốc Tây nguyên.
TRANG 6

Cần nguồn nhân lực đáp ứng
nền nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao 4.0
TRANG 7

KINH TẾ

Người cao tuổi
nêu gương sáng phát triển
kinh tế
TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Sĩ số học sinh đông ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển và mục tiêu giáo dục toàn diện. Ảnh: T.H

Nhìn lại việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư
về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Hơn ba năm lại nay, công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng càng được
đặc biệt quan tâm hơn từ sự chỉ đạo quyết
liệt, kịp thời của Trung ương và địa phương.
Đó là Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư, Thông báo
số 191 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
và Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lâm Đồng…

TRANG 5

Bảo Lộc với cuộc chiến
chống ma túy
TRANG 6

KÝ SỰ “VẠN LÝ TRƯỜNG SA”

Kỳ cuối: Ngày về mang cả niềm tin
TRANG 4

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Công ty TNHH
Trà Vườn Thương lấn chiếm
hành lang bảo vệ
lòng hồ Tuyền Lâm
TRANG 7
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BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN
www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383.
VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - Fax: 3720560.

2

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ SÁU 6 - 7 - 2018

Hội Hữu nghị Việt Nam Lào tổ chức Hội nghị
Ban chấp hành lần thứ 2
Ngày 4/7, tại Hội trường cơ
quan Hội LHPN tỉnh, Hội Hữu
nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm
Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban
chấp hành lần thứ 2 thông qua
Điều lệ Hội và bàn phương hướng
hoạt động Hội trong thời gian đến.
Tham gia Hội nghị có đồng chí
Nguyễn Bạn - nguyên UVBTV
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội cùng với 21
đồng chí UVBCH Hội.
Tại Hội nghị đã thông qua
Quyết định của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Điều lệ Hội, Quy
chế hoạt động của Hội Hữu nghị
Việt Nam - Lào nhiệm kỳ 20182023, thông qua chương trình hoạt
động Hội từ nay đến cuối năm
2018 và bàn phương hướng hoạt
động Hội năm 2019. Hội nghị
cũng đã phân công nhiệm vụ trong
Ban Thường trực, Ban Thường vụ
và Ban Chấp hành và bàn thảo về
việc thành lập Câu lạc bộ Doanh
nhân Việt Nam - Lào tỉnh Lâm
Đồng trong thời gian đến.
Theo Điều lệ, Hội Hữu nghị
Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng
là tổ chức quần chúng rộng rãi
của những người đang sinh sống,
học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng, tự nguyện thành lập
nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết
hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của hội viên, hỗ trợ nhau
hoạt động có hiệu quả, góp phần
vào việc phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước và tăng cường tình
đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân
hai nước Việt Nam - Lào. Hội viên
của hội là các chuyên gia, quân
tình nguyện Việt Nam đã chiến
đấu, giúp bạn Lào và các cá nhân,
tổ chức quan tâm đến công tác
hữu nghị Việt Nam - Lào hiểu biết
về công tác đối ngoại, tán thành
Điều lệ Hội, được Ban Thường vụ
Hội xem xét kết nạp.
Trước đó, ngày 10/5/2018, Hội
Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh
Lâm Đồng đã tổ chức thành công
Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm
kỳ 2018 - 2023 bầu ra 39 đồng
chí là Ủy viên ban chấp hành, Ban
chấp hành Hội hoạt động theo quy
chế, tuân thủ quy định của pháp
luật và Điều lệ Hội, mỗi năm họp
định kỳ 2 lần. THỦY NGUYỄN

Nhìn lại việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư
về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Hơn ba năm lại nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QL, BV&PTR) càng được đặc biệt
quan tâm hơn từ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Trung ương và địa phương. Đó là Chỉ thị số 13 của
Ban Bí thư, Thông báo số 191 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 30 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng…
Triển khai thực hiện sớm

Chỉ thị số 13/CT-TW ngày
12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác QL, BV&PTR và Thông
báo số 191/TB-VCP ngày 22/7/2016
của Văn phòng Chính phủ về Kết
luận của Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về
các giải pháp khôi phục rừng bền
vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng
phó với biến đổi khí hậu giai đoạn
2016-2020. Thực hiện Chỉ thị 13,
ngày 31/3/2017, Tỉnh ủy Lâm Đồng
ban hành Kế hoạch số 25/KH-TU và
sau đó, ngày 11/10/2017, UBND tỉnh
cũng ban hành Kế hoạch số 6823/
KH-UBND nhằm cụ thể hóa bằng
chương trình hành động trên địa bàn.
Riêng Sở NN&PTNT Lâm Đồng,
đã ban hành Thông báo số 26 ngày
12/2/2018 để giao chỉ tiêu, nhiệm
vụ hoạt động năm 2018 cho Chi cục
Kiểm lâm. Với Thông báo 191, tại
Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy ban hành Văn bản số 856-CV/
TU ngày 2/8/2016, UBND tỉnh ban
hành Văn bản số 4613/UBND-LN
ngày 9/8/2016 và Kế hoạch hành
động số 6122/KH-UBND ngày
6/10/2016. Trọng tâm xoay quanh
vấn đề dừng khai thác gỗ rừng tự
nhiên; đóng cửa rừng tự nhiên, không
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
tự nhiên sang mục đích khác… Theo
ông Võ Danh Tuyên - Phó Giám đốc
Sở NN&PTNT Lâm Đồng, Sở đã
tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực
hiện khai thác tận dụng lâm sản trên
đối tượng rừng tự nhiên từ các công
trình, chương trình dự án; rà soát hoạt
động của các cơ sở chế biến gỗ; thu
hồi toàn bộ giấy phép đã cấp phép
khai thác tận thu, tận dụng trên diện
tích rừng tự nhiên, kể cả giấy phép đã
gia hạn (đã thu hồi 8 giấy phép của 7
doanh nghiệp).
“Sở cũng không cấp phép mới
cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khai
thác rừng tự nhiên, kể cả các chương

Hiện trường cưa hạ thông trái phép ở nội ô Đà Lạt ngày 14/6/2018. Ảnh: M.Đ

trình, dự án đầu tư đã thực hiện xong
thủ tục chuyển mục đích sử dụng
rừng” - ông Tuyên khẳng định.
Chỉ thị số 30-CT/TU ngày
26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Lâm Đồng về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng trong QL, BV&PTR,
quản lý lâm sản. Với Sở NN&PTNT,
lãnh đạo Sở này cho biết, đã cụ thể
hóa bằng nhiều văn bản để thực hiện
trong toàn ngành như Văn bản số
1881 ngày 23/9/2016 về tăng cường
công tác quản lý, kiểm tra, xử lý
hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm
nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo
định kỳ hàng tháng; Văn bản số 380/
KL-TCTTXDLL ngày 8/9/2016 về
xây dựng chương trình hành động, kế
hoạch hành động cụ thể đối với từng
đơn vị, từng địa bàn rừng.

Và không để văn bản “nguội”

Đánh giá của Ban Chỉ đạo Kế
hoạch BV&PTR tỉnh Lâm Đồng
về 6 tháng đầu năm 2018 mới đây
cho biết: Tình hình vi phạm Luật
BV&PTR trên địa bàn tỉnh đã có xu
hướng giảm mạnh qua các năm; công
tác PTR, trồng cây xanh phân tán
được quan tâm; sự phối hợp của các

lực lượng chức năng đồng bộ, chặt
chẽ hơn… Tuy nhiên, vi phạm luật
về QLBVR còn diễn biến phức tạp
và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.
Một số địa phương như Đạ Tẻh, Đức
Trọng, Lâm Hà, Đam Rông còn xảy
ra những vi phạm nổi cộm gây thiệt
hại lớn tài nguyên rừng; vi phạm xảy
ra tại các dự án đầu tư liên quan đến
rừng và đất lâm nghiệp còn chiếm tỷ
lệ cao… Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Đồng Phạm S thẳng thắn nói:
“Một số đồng chí chủ tịch, phó chủ
tịch xã chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị
30. Khi chúng tôi đi kiểm tra thực tế,
một số diện tích rừng cách ủy ban xã
không quá 2 cây số, trên đường nhựa,
nhưng để mất rừng hàng héc-ta, ken
cây, đổ ngã. Khi kiểm tra các đồng
chí cho rằng làm ban đêm nên không
biết, biết đối tượng nhưng không
có chứng cứ (?)”. Ông Võ Danh
Tuyên cũng cho rằng, chính quyền
địa phương cấp xã, cấp huyện một
số nơi chưa thực hiện đầy đủ trách
nhiệm theo Kế hoạch số 25 và Chỉ
thị số 30 của Tỉnh ủy… Cùng những
nguyên nhân khác, tình hình vi phạm
pháp luật về QL, BVR&PTR trong 6
tháng đầu năm 2018 chỉ giảm 19% số

vụ và đặc biệt lâm sản thiệt hại giảm
rất thấp (chỉ 11%) so với năm 2017.
Nhiệm vụ QL, BV&PTR là của
cả hệ thống chính trị mọi cấp, từ tỉnh
đến thôn và của cả cộng đồng, từ mỗi
người dân đến các doanh nghiệp. Mặt
khác, là nhiệm vụ thường trực, đồng
bộ, không lơ là. Cùng đó, cần những
hành động thực sự cương quyết từ
các tổ chức, cá nhân chức năng. Vấn
đề không dừng lại ở ban hành các kế
hoạch hành động, quan trọng hơn, kế
hoạch đó đã và đang thực hiện như
thế nào; đâu là những chỉ tiêu, những
con số đạt được để chứng minh sự
tiến bộ, và đâu là những “hành động”
chưa tới như đề ra? Thiết nghĩ, cấp
ủy và chính quyền các cấp từ tỉnh
đến huyện cần sơ kết đánh giá toàn
diện như chính nội dung các văn bản
đã định hướng chỉ đạo. Có như vậy
mới đầy đủ về cách nhìn các mặt tích
cực, tồn tại, hạn chế; cùng đó, kịp
thời ghi nhận, khen thưởng những
tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất
sắc, kiểm điểm nghiêm túc những
tồn tại, vi phạm. Một thực tế cho
thấy, nhiều lãnh đạo địa phương và
ngành liên quan phản ánh việc triển
khai nhiệm vụ QL, BV&PTR thiếu
nhất quán, thiếu đồng bộ ở khâu này
khâu kia. Mặt khác, “chế tài xử lý
vi phạm chưa nghiêm (kể cả đối với
người vi phạm, lực lượng BVR và
dự án đầu tư)”, Phó Giám đốc Võ
Danh Tuyên nói.
Một trong những nhiệm vụ tới đây
được Phó Chủ tịch Phạm S nhấn
mạnh là “Thực hiện nghiêm Chỉ thị
13 của Ban Bí thư, Chỉ thị 30 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản
chỉ đạo của UBND tỉnh”. Mới đây,
Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ Trương Hòa Bình cũng có công
văn yêu cầu các địa phương để xảy ra
vi phạm các quy định về BV&PTR
nghiêm trọng phải xử lý nghiêm các
tổ chức, cá nhân phá rừng, chuyển
nhượng rừng và đất rừng trái pháp
luật; xây dựng trái phép trên đất lâm
nghiệp; sử dụng đất lâm nghiệp sai
mục đích. Phó Thủ tướng cũng chỉ
đạo, qua đó, rà soát lại các khâu quản
lý, bảo vệ, phát triển rừng… đến việc
sử dụng hợp lý việc trồng rừng, cải
tạo rừng…
MINH ĐẠO

Cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng
TIẾP THEO VÀ HẾT

Thứ hai, nhằm bảo vệ hệ thống
thông tin quan trọng về an ninh
quốc gia. Hệ thống thông tin quan
trọng về an ninh quốc gia được quy
định trong Luật An ninh mạng là hệ
thống thông tin khi bị sự cố, xâm
nhập, chiếm quyền điều khiển, làm
sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt,
tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm
nghiêm trọng an ninh mạng. Với tiêu
chí như trên, hệ thống thông tin quan
trọng về an ninh quốc gia được xác
định trong các lĩnh vực quan trọng
đặc biệt đối với quốc gia như quân
sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; trong
lĩnh vực đặc thù như lưu trữ, xử lý

thông tin thuộc bí mật nhà nước;
phục vụ hoạt động của các công
trình quan trọng liên quan tới an
ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng
về an ninh quốc gia hoặc những hệ
thống thông tin quan trọng trong các
lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân
hàng, viễn thông, giao thông vận tải,
tài nguyên và môi trường, hóa chất,
y tế, văn hóa, báo chí. Chính phủ
sẽ quy định cụ thể những hệ thống
thông tin nào trong các lĩnh vực nêu
trên thuộc Danh mục hệ thống thông
tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ
thống thông tin quan trọng về an ninh
quốc gia được giao cho lực lượng
chuyên trách bảo vệ an ninh mạng,

trực tiếp là lực lượng An ninh mạng
thuộc Bộ Công an, lực lượng Tác
chiến Không gian mạng thuộc Bộ
Quốc phòng. Để bảo đảm phù hợp
với hệ thống pháp luật trong nước,
Luật An ninh mạng cũng giao Chính
phủ quy định cụ thể việc phối hợp
giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,
Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban
Cơ yếu Chính phủ, các bộ, ngành
chức năng trong việc thẩm định, đánh
giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc
phục sự cố đối với hệ thống thông tin
quan trọng về an ninh quốc gia.
Thứ ba, nhằm phòng, chống tấn
công mạng. Luật An ninh mạng là văn
bản Luật đầu tiên quy định khái niệm
của hoạt động “Tấn công mạng”.

Theo đó “Tấn công mạng là hành vi
sử dụng không gian mạng, công nghệ
thông tin hoặc phương tiện điện tử để
phá hoại, gây gián đoạn hoạt động
của mạng viễn thông, mạng internet,
mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ
thống xử lý và điều khiển thông tin,
cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử”.
Đồng thời, quy định các nhóm hành
vi cụ thể liên quan tới tấn công mạng
tại Điều 17, 18, 19, 20 và Điều 21;
quy định cụ thể các nhóm giải pháp
cụ thể để phòng, chống tấn công
mạng, quy định trách nhiệm cụ thể
của cơ quan chức năng, chủ quản hệ
thống thông tin. Như vậy:
- Hệ thống thông tin của cơ quan,
tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước

hoạt động tấn công mạng theo quy
định của Luật An ninh mạng.
- Các hệ thống thông tin quan
trọng về an ninh quốc gia được bảo
vệ tương xứng với tầm quan trọng
đối với an ninh quốc gia, trật tự an
toàn xã hội.
- Quyền và lợi ích hợp pháp của
tổ chức, cá nhân được bảo vệ trước
các hành vi tấn công mạng.
- Luật An ninh mạng cũng quy
định cụ thể cơ chế phối hợp phòng,
chống tấn công mạng của các bộ,
ngành chức năng, xác định trách
nhiệm cụ thể của Bộ Công an, Bộ
Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ
trong phòng, chống tấn công mạng.
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
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Người cao tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế

M

ột trong những tấm
gương điển hình của
phong trào NCT thi
đua sản xuất, kinh
doanh giỏi vừa được Hội Người
cao tuổi huyện Đức Trọng khen
thưởng giai đoạn 2014-2018 là ông
Vương Tâm (hội viên Hội NCT xã
Phú Hội). Ông Vương Tâm cho
biết, từ năm 2010 trở về trước, gia
đình ông sống bằng trồng cây lúa
nước nhưng hiệu quả kinh tế không
cao. Vì vậy, sau một thời gian tìm
tòi học hỏi kinh nghiệm, gia đình
ông quyết định chuyển đổi 1,2 ha
đất trồng lúa sang trồng 0,6 ha rau
xà lách soong và 0,6 ha sang trồng
các loại rau màu khác. Ngoài ra, gia
đình ông còn xây dựng 2 căn nhà
trồng nấm bào ngư, hiện cũng cho
thu nhập ổn định. “Tổng thu nhập
của gia đình tôi một năm trung
bình cũng đạt gần 900 triệu đồng.
Từ nguồn thu nhập này, tôi đã xây
dựng được căn nhà khang trang
đầy đủ tiện nghi thay cho căn nhà
ván năm nào và các con tôi cũng
đã được học hành tới nơi tới chốn.
Để có được như ngày hôm nay, vợ
chồng tôi đã tích cực tham gia các
hội thảo do Hội Nông dân xã tổ
chức, tiếp thu và áp dụng các tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế
đồng ruộng của mình” - ông Vương
Tâm cho biết.
Theo ông Lê Văn Thanh - Phó
Trưởng Ban đại diện Hội NCT
huyện Đức Trọng, trên địa bàn
huyện hiện có hàng ngàn NCT
trực tiếp tham gia sản xuất nông
nghiệp như cà phê, trồng dâu nuôi
tằm, trồng rau, hoa, chăn nuôi
heo, gà theo hướng công nghệ

Những năm qua, phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện
Đức Trọng không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương mà còn tích
cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động.

Từ phong trào NCT làm kinh tế giỏi, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình.

Trong ảnh: Ông Vương Tâm đang chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: N.Minh

cao, đem lại thu nhập cao. Trong
đó, có 270 cụ làm kinh tế giỏi (có
15 chủ trang trại và 10 chủ doanh
nghiệp). Không chỉ làm giàu cho
bản thân, các cụ còn hướng dẫn,
giúp đỡ con cháu và NCT khác về
vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế
trong sản xuất chăn nuôi, đem lại
hiệu quả kinh tế. Tiêu biểu có thể kể
đến như: Cụ Nguyễn Thanh Long
(xã Liên Hiệp) thu nhập 300 triệu
đồng/năm, cụ Trần Nghĩa Hiệp (xã
Hiệp An) thu nhập 350 triệu đồng/
năm, cụ Tạ Quốc Hải (xã NThol
Hạ) thu nhập 1 tỷ đồng/năm, cụ

Hoàng Xuân Lùng (xã Đà Loan)
thu nhập 1,8 tỷ đồng/năm…
Ông Lê Văn Thanh cũng cho biết
thêm, thời gian qua, Hội NCT cơ
sở đã có nhiều đóng góp trong việc
hướng dẫn, động viên nhiều NCT
có đời sống kinh tế khá tạo mọi điều
kiện để giúp đỡ cho NCT có hoàn
cảnh khó khăn về vốn, giống, cũng
như hướng dẫn khoa học kỹ thuật
trong sản xuất, kinh doanh… đem
lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều
NCT thoát nghèo, cải thiện cuộc
sống. Và để thiết thực giúp nhau
phát triển kinh tế gia đình, trong

các buổi sinh hoạt thường kỳ tại
cơ sở, các hội viên NCT thường
trao đổi với nhau về kinh nghiệm
trồng trọt, chăn nuôi để từ đó đưa ra
cách làm hay, hiệu quả. Cùng đó, để
giúp hội viên NCT phát triển kinh
tế, một số tổ chức hội, chi hội cơ
sở đã phối hợp với Hội Nông dân,
Hội Phụ nữ tổ chức các dịch vụ hỗ
trợ như tín chấp vay vốn, chuyển
giao khoa học kỹ thuật, cung ứng
vật tư nông nghiệp…
Cùng với phong trào trên, hàng
năm, Hội NCT huyện Đức Trọng
luôn quan tâm, tích cực tuyên
truyền, vận động hội viên tham gia
các phong trào, hoạt động nhằm
phát huy vai trò NCT như: NCT
tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền; NCT tham gia xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư;
NCT thi đua xây dựng nông thôn
mới... Đồng thời, Hội NCT huyện
còn hướng dẫn Hội NCT các xã,
thị trấn tuyên truyền, vận động hội
viên thành lập các câu lạc bộ để tạo
sân chơi cho NCT sống vui, sống
khỏe, sống có ích cho bản thân, gia
đình và xã hội. Cụ thể, hiện trên địa
bàn huyện, Hội NCT đã thành lập
được 42 CLB các loại như CLB
Thể dục dưỡng sinh, CLB Văn
hóa - Văn nghệ, CLB Cờ tướng,
CLB Thơ ca…, 2 CLB Liên thế
hệ tự giúp nhau có 100 hội viên;
có 11/15 xã, thị trấn có quỹ chăm
sóc và phát huy vai trò NCT. 
NHẬT MINH
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Không còn hợp tác xã
tồn tại hình thức
Tiếp tục triển khai Luật
Hợp tác xã (HTX) năm
2012 trên địa bàn, tỉnh
Lâm Đồng phấn đấu đến
năm 2020 sẽ không còn
HTX tồn tại hình thức; mỗi
ngành nghề kinh doanh có
ít nhất 1 HTX điển hình
tiên tiến, nâng tỷ lệ HTX
khá, giỏi lên trên 70%.
Cùng với đó, Lâm Đồng
đặt ra những mục tiêu cụ thể
phát triển kinh tế HTX đến
năm 2020 là: tăng doanh
thu HTX từ 8 - 10%/năm;
thu nhập người lao động
HTX cao 1,5 lần so với năm
2015; cán bộ chủ chốt HTX
đạt trên 30% đào tạo sơ cấp,
trung cấp và cao đẳng, hơn
20% đại học trở lên; 100%
bồi dưỡng kiến thức HTX;
mỗi năm thành lập mới 25
HTX và 30 THT…
Nhằm hoàn thành các
mục tiêu nâng cao hiệu
quả hoạt động của HTX
nêu trên, Lâm Đồng xác
định những nhóm giải pháp
trọng tâm: Nhân rộng mô
hình HTX kiểu mới hoạt
động sản xuất, chế biến và
tiêu thụ theo chuỗi giá trị,
gắn với thực hiện chương
trình nông nghiệp công
nghệ cao, xây dựng các tiêu
chí nông thôn mới nâng
cao; đẩy mạnh chuyển giao
khoa học kỹ thuật, xây
dựng thương hiệu, nhãn
hiệu hàng hóa đặc trưng
của Lâm Đồng…
VĂN VIỆT

Cây măng cụt trên đất Cát Tiên
Sự tìm tòi, sáng tạo
Nhiều năm qua, một số loại cây
trồng có nguồn gốc từ các vựa cây
trái nổi tiếng của miền Tây đã được
nông dân Cát Tiên “di thực” về với
vùng đất nắng lắm, mưa nhiều và
khá khắc nghiệt này. Theo tổng
hợp của Phòng Nông nghiệp - Phát
triển nông thôn huyện Cát Tiên,
hiện nay, trong toàn huyện có 270
ha chôm chôm, 55 ha sầu riêng, 80
ha măng cụt… được trồng ở các
xã, thị trấn.
Qua nghiên cứu đặc tính sinh
trưởng và giá trị kinh tế của cây
măng cụt: ít sâu bệnh, dễ chăm sóc,
rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu
ở Cát Tiên; cho sản lượng rất cao,
giá bán trên thị trường khá cao và ổn
định, chính quyền huyện Cát Tiên đã
khuyến cáo nông dân chuyển đổi cơ
cấu cây trồng hợp lý nhằm tăng năng
suất nông sản và nâng cao mức thu
nhập cho các hộ gia đình.
Giai đoạn 2006 - 2007, cùng với
khuyến cáo, chính quyền và ngành
nông nghiệp huyện đã đầu tư hỗ
trợ giá để nông dân tăng diện tích
các loại cây trồng mới, nhất là cây
măng cụt. Hiện nay, nếu nói thị
trấn Cát Tiên là “vựa” cây dược
liệu Diệp hạ châu thì xã Đức Phổ
(có 5 thôn) là “thủ phủ” của cây

Được anh em Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Phòng Nông nghiệp huyện đưa đi thăm các xã Đức Phổ,
Gia Viễn, thị trấn Cát Tiên… tôi hết sức ngỡ ngàng trước những vườn cây ăn trái bạt ngàn, trĩu
quả. Hơn 10 năm trở lại đây, một số loài cây trồng mới giá trị kinh tế cao, có nguồn gốc từ các tỉnh
miền Tây đã “bén rễ” trên đất Cát Tiên; trong đó, cây măng cụt đang mang lại nguồn thu nhập khá
cao cho nông dân các xã trong huyện.
măng cụt với 40 ha (chiếm 50%
diện tích toàn huyện); còn lại, xã
Quảng Ngãi 20 ha, xã Phước Cát
khoảng 20 ha… Phần lớn diện tích
măng cụt đã có từ 6 - 10 năm tuổi,
rất xanh tốt và đang cho những mùa
quả ngọt…

Cây “dưỡng già”
Người dân xã Đức Phổ nói đùa
rằng, cây măng cụt là cây “dưỡng
già”! Tìm hiểu mới vỡ lẽ, loại cây
này rất ít tốn công chăm sóc, các hộ
dân cứ rải phân chuồng (hoai) trên
mặt đất, mưa hoặc tưới nước sẽ làm
phân hủy ngấm dần vào đất để cây
hấp thụ phát triển, không cần bón
thêm bất cứ loại phân gì; quả măng
cụt khi chín cứ rụng xuống đất chủ
nhân nhặt lấy (không phải trèo hái)
nên người già, sức khỏe yếu vẫn sản
xuất tốt… Mặt khác, cây măng cụt
có tuổi thọ rất cao (thường 30 năm
cho quả); có lẽ vậy, người dân Cát
Tiên đã đặt tên mới khá ngộ là cây…
“dưỡng già”?!.

Cây măng cụt bám rễ trên đất Cát Tiên. Ảnh: T.D.H

Điều đáng nói là phần lớn các
hộ nông dân ở xã Đức Phổ có sáng
kiến trồng xen cây măng cụt dưới
tán điều, sầu riêng, chôm chôm…
cho thu nhập chắc bẫm! Tiêu biểu
như hộ ông Thạch Cảnh Bần (Thôn
2), với 7 sào đất trồng xen các loại
cây trồng nói trên. Đặc biệt, hộ anh

Phạm Thanh Duyên (Thôn 1) với
1,4 ha đất vườn anh cho trồng xen
nhiều loại cây như: điều, tiêu, bưởi
da xanh, chôm chôm, sầu riêng và
măng cụt… Trung bình mỗi năm,
sau khi trừ tất cả chi phí đầu tư, công
cán, gia đình anh Duyên tích lũy trên
200 triệu đồng.

Anh Duyên cho hay, nếu mất
mùa cây trồng này (ví dụ cây điều 2
năm vừa qua bị dịch bệnh thất thu),
gia đình anh vẫn còn nguồn thu ở
những cây trồng khác (sầu riêng,
chôm chôm, tiêu, bưởi…). Riêng
việc trồng cây măng cụt dưới tán các
cây trồng khác còn có ưu điểm: cây
măng cụt ưa bóng rợp, làm sạch cỏ
vườn; trong khi sầu riêng có tuổi thọ
chỉ từ 12 - 15 năm; khi loại cây này
già cỗi phải thay thế thì cây măng
cụt vẫn còn cho thu hoạch…
Được biết, hiện nay, sầu riêng của
nông dân xã Đức Phổ được Công ty
TNHH Sản xuất Thương mại Long
Thủy (trụ sở tại huyện Bảo Lâm) thu,
còn các sản phẩm cây ăn quả khác,
nông dân tự mang ra chợ bán, hoặc
gửi bán ở các tỉnh, thành phố khác…
Dù giá cả các loại cây ăn quả ở các
địa phương khác trong tỉnh như: Đạ
Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc, Bảo Lâm,
Cát Tiên… hiện nay tương đối cao
(trong đó, giá măng cụt từ 40.000 50.000 đồng/kg), song, vấn đề “đầu
ra”, nhất là tính ổn định của các loại
sản phẩm nông sản - nói chung đang
được nông dân rất quan tâm, kỳ
vọng vào sự hỗ trợ của chính quyền,
các doanh nghiệp và các ban, ngành
liên quan địa phương…
THANH DƯƠNG HỒNG
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Sáng ngày 2/5/2018, buổi sáng
cuối cùng trong chuyến hải
trình thăm Trường Sa. 6g00,
Tàu KN 490 thả neo cách Nhà
giàn DK1/21 chừng 300 mét. Lễ
Tưởng niệm các cán bộ, chiến
sĩ (CBCS) hy sinh trong khi làm
nhiệm vụ trên thềm lục địa phía
Nam - DK1 của Tổ quốc được tổ
chức trang nghiêm với rất nhiều
cảm xúc dâng trào.

Ký sự “Vạn lý Trường Sa”
Kỳ cuối: Ngày về mang cả niềm tin

C

huẩn Đô đốc Ngô Sĩ
Quyết, Phó Tư lệnh Quân
chủng Hải quân Việt Nam,
Trưởng đoàn Công tác số
10 đọc lời tưởng niệm: “...Giữa sự
sống và cái chết, các đồng chí đã
một lòng trung thành vô hạn với
Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.
Các đồng chí đã phát huy bản chất,
truyền thống tốt đẹp của quân đội,
quân chủng Hải quân anh hùng,
bình tĩnh, kiên cường bám trụ với
tinh thần “Còn người, còn Nhà
giàn, còn Tổ quốc”. Chuẩn Đô đốc
đã nhắc đến những tấm gương hy
sinh cao đẹp của CBCS Nhà giàn
DK 1/3 Phúc Tần khi cơn bão số 10
đổ bộ vào khu vực Nam biển Đông
chiều 4/12/1990. Đại úy Vũ Quang
Chương, Chỉ huy Nhà giàn DK1/16
Phúc Nguyên, trước khi cơn bão
nhấn chìm nhà giàn, Chương đã hối
thúc anh em chiến sĩ nhảy xuống
biển, bám chặt vào chiếc bè tự chế
bằng những thanh gỗ của nhà giàn bị
bão đánh sập. Trong giây phút cuối
cùng ấy, Chương bình tĩnh xếp lá cờ
Tổ quốc rồi ôm chặt vào ngực mình.
Ai ngờ, đó là hình ảnh cuối cùng của
người chỉ huy nhà giàn mà đồng đội
của anh còn nhìn thấy.
Trong cơn bão định mệnh năm
1998 tại Nhà giàn DK1, trung úy
Trần Hữu Quảng đã nhường chiếc
phao và miếng lương khô cuối cùng
của mình cho đồng đội. Anh chấp
nhận chết để đồng đội được sống
với lời nhắn gửi sau cùng anh kịp
nói: “Em phải cố sống”. Anh Quảng
đã đi vào lòng biển cả, mãi mãi!
Chuẩn Đô đốc Ngô Sĩ Quyết nghẹn
ngào: “Các anh đã nằm lại nơi đây
để đồng đội được sống, các anh đã
hóa thân vào biển cả để làm sáng
đẹp hơn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ
- người chiến sĩ hải quân”.

Tâm nguyện người ở lại
Và hôm nay, có những con người
đã may mắn sống sót sau trận cuồng
phong hai mươi năm trước, hiên
ngang trở lại nơi tuyến đầu. Những
người chiến sĩ ấy tính tới nay đã
có 20 năm không rời biển với tâm
nguyện “hiến mình cho Tổ quốc”.

Nhà giàn được đầu tư khang trang, vững chắc hơn. Ảnh: V.T

Hai mươi năm đôi lần thập tử nhất
sinh, những con người ấy vẫn sống
cùng biển, nơi có đồng đội vĩnh
viễn nằm lại, hương hồn các anh
đang vấn vương nơi đầu sóng ngọn
gió! Người ở lại với một lòng bám
biển, đó là trung tá Bùi Văn Bổng,
Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9;
trung tá Dương Văn Hoan - Chỉ
huy trưởng Nhà giàn DK1/21 và
đại úy Hồ Thế Công - nhân viên
quân y. Trung tá Dương Văn Hoan
rưng rưng dòng hồi ức: Ngày đó
“Nhà giàn như một cây nấm mọc
lên từ biển, khẳng khiu, yếu ớt. Vì
thế, mỗi khi nghe tin bão là anh
em hồi hộp, lo lắng. Lo, nhưng ai
cũng đều cố nén trong lòng, vì một
người hoang mang thì cả tập thể sẽ
hoang mang. Khi bão tố đi qua, biết
mình còn sống, chúng tôi ôm nhau
Lễ Tưởng niệm các liệt sĩ thềm lục địa phía Nam. Ảnh: V.T

Vườn rau trên không cách mặt biển chừng 40 mét. Ảnh: V.T

nước mắt tuôn trào trong mừng vui,
hạnh phúc. Ở đây, mỗi năm chúng
tôi hứng chịu cả chục cơn bão, có
những cơn bão sức gió lên tới cấp
16, 17; cột sóng cao vút, đen ngòm,
chỉ chực đánh chìm chúng tôi xuống
đáy. Cứ như thế, sự sống và cái chết
chỉ trong gang tấc. Nhưng, một lời
thề với Tổ quốc: “Còn người, còn
nhà giàn!”... càng gian khổ, hiểm
nguy, chúng tôi càng quyết tâm
bám biển”.
Truyền thống anh dũng không sợ
bão giông, không sợ hy sinh đã được

các thế hệ CBCS nhà giàn tiếp nối
và đã được thử chí bền gan trong
hai trận bão kinh hoàng hồi tháng
12/2017. Những con sóng chồm
lên cao hơn chục mét phủ xuống
nền nhà giàn, nước lênh láng như
muốn cuốn trôi mọi thứ. Thêm một
lần nữa nhà giàn gồng mình chống
chọi với bão giông khắc nghiệt.
Trước những cơn sóng dữ, CBCS
nhà giàn đã bình tĩnh, chuẩn bị cho
mọi tình huống xấu nhất có thể xảy
ra với tinh thần bám trụ đến phút
cuối cùng để bảo vệ nhà giàn. Cơn

bão kinh hoàng ấy đi qua, nhà giàn
lại sừng sững giữa biển trời.

Sức sống Ba Kè
Nhà giàn DK1/21 còn gọi là nhà
giàn Ba Kè thuộc Vùng 2 Hải quân.
Những năm qua, nhà giàn được đầu
tư nâng cấp vững chắc bằng các loại
vật tư chống chịu phong ba bão táp.
Nơi làm việc, sinh hoạt, nhà ăn, nhà
nghỉ, y tế và các hạng mục khác được
thiết kế khá bài bản, khoa học. Hệ
thống năng lượng mặt trời, thu phát
vệ tinh, máy xử lý nước biển thành
nước ngọt được trang bị chu đáo, đời
sống vật chất và tinh thần của CBCS
ở nhà giàn được cải thiện rất nhiều.
Ấn tượng nhất là vườn rau trên
cao chừng 40 mét so với mặt biển.
Cứ tưởng dưới cái nắng như đổ lửa
và những làn gió muối mặn trên tầng
cao như thế thì khó có cây gì sống
được. Nhưng vườn rau ở đây lại có
sức sống diệu kỳ như sự bền bỉ, dẻo
dai của người lính biển. Vườn rau tuy
không rộng nhưng cũng được CBCS
trồng nhiều loại như rau sam, mồng
tơi, bồ ngót, lá mơ, sả, ớt, đinh lăng,
rau lang, rau cải, rau dền, đặc biệt còn
có cả rau rừng, loại rau khá hiếm và
đắt đỏ ở đất liền. Dù chưa cung cấp
đủ 100%, nhưng vườn rau khiêm tốn
này cũng góp phần tối thiểu nhu cầu
rau xanh trong bữa ăn của CBCS.
Nhà giàn giờ đã khang trang, hiện
đại hơn nhưng vẫn còn đó những
gian khổ, hiểm nguy bởi sự khắc
nghiệt của đất trời. Và như lẽ thường
tình, càng gian khổ, khắc nghiệt, càng
bồi đắp niềm tin và sức sống: “Sóng
gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn
tôi ở đó; Chông chênh mặc chông
chênh, lính nhà giàn chẳng sợ bão
giông; Nắng gió mặc nắng gió, lính
nhà giàn thề không ngại khó; Mưa
giông mặc mưa giông, lính nhà giàn
vẫn thắm hoa hồng…”.
Ngày về
mang cả niềm tin
Chia tay nhà giàn, Đoàn công tác
chúng tôi xuống xuồng trở về Tàu
KN 490. Con tàu quay đầu theo lập
trình trở về bán đảo Cam Ranh, kết
thúc cuộc hải trình 10 ngày thăm
đảo Trường Sa. Đêm cuối cùng,
không gian trên tàu tĩnh lặng, nhiều
thành viên trong đoàn dành thời
gian viết tiếp những dòng nhật ký
cuối cùng về những ngày đặc biệt
trên biển, đảo. Riêng tôi, bỗng một
thoáng buồn, một thoáng nhớ! Nơi
đảo xa kia còn đó những con người
đang ngày đêm bám biển:
Ngày qua ngày, đêm qua đêm
Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê
hương
Biển này là của ta, đảo này là của
ta. Trường Sa!
Dù phong ba, dù bão tố, dù gian
khổ, ta vẫn vượt qua
Chiến sĩ Trường Sa, viết tiếp
bài ca
Bằng những tấm gương anh bộ
đội Cụ Hồ
Đem chí trai, giữ vững chủ quyền
Tổ quốc Việt Nam ta
Giữ vững chủ quyền Tổ Quốc
Việt Nam ta.
(Khúc Quân ca Trường sa Nhạc sĩ Đoàn Bổng)
Và tâm trạng ngày về của chúng
tôi đúng như lời chia tay của Chuẩn
Đô đốc Ngô Sĩ Quyết: “Khi đi gửi
trọn tình thương, ngày về mang cả
niềm tin theo về”.
VĂN TÒA
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Đà Lạt “vất vả” tuyển sinh đầu cấp

Tập huấn triển khai các mô
hình xây dựng xã hội học tập

Năm học 2018 - 2019, số học
sinh lứa tuổi “Rồng vàng” vào
lớp 1 và “Heo vàng” vào lớp 6
ở Đà Lạt tăng mạnh. Do vậy,
công tác tuyển sinh đầu cấp
của thành phố gặp không ít
khó khăn.
Áp lực sĩ số
Gần 50 học sinh/lớp là sĩ số lớp
1 và lớp 6 của một số trường học
trung tâm thành phố Đà Lạt trong
năm học 2018 - 2019 tới. Theo số
liệu công tác tuyển sinh năm học
2018 - 2019 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) thành phố
Đà Lạt, số học sinh lớp 1 là 4.409
học sinh/107 lớp, chưa kể số trẻ
các nơi khác đến đột xuất không
kiểm soát được vào thời điểm đầu
năm học. Như vậy, bình quân toàn
thành phố trên 41 học sinh/lớp,
chưa kể số học sinh lớp 1 năm
học 2017 - 2018 phải lưu ban. Tuy
nhiên, một số trường trung tâm do
số học sinh đông nên sĩ số tăng lên
gần 50 học sinh/lớp như Tiểu học
Nguyễn Trãi, Tiểu học Đoàn Thị
Điểm, Tiểu học Đa Thiện...
Còn đối với lớp 6, theo số liệu
lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu
học năm học 2017 - 2018 chuyển
lên có 3.752 học sinh/82 lớp, bình
quân toàn thành phố trên 46 học
sinh/lớp, chưa kể số học sinh lớp
6 năm học 2017 - 2018 phải lưu
ban và học sinh lớp 5 thuộc lớp
Linh hoạt của thành phố chuyển
qua. Bình quân sĩ số lớp 6 năm
học này tăng hơn so với năm học
trước (sĩ số năm 2017 - 2018 là 44
học sinh/lớp).
Trong khi đó, tại các trường tiểu
học, THCS lân cận được thành phố
đầu tư xây dựng đầy đủ điều kiện
về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
đầu tư đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên đầy đủ năng lực, chất lượng
giáo dục hàng năm đều đảm bảo
ngang bằng với các trường trung
tâm, đảm bảo đạt chuẩn quốc
gia... lại không được phụ huynh
học sinh quan tâm đăng ký tuyển
sinh. Vì vậy, các trường vùng ven
bình quân sĩ số thấp hơn so với

Sĩ số học sinh đông ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển và mục tiêu giáo dục toàn diện. Ảnh: T.H

bình quân toàn thành phố, như:
THCS&THPT Xuân Trường 38
học sinh/lớp; THCS Tà Nung 39
học sinh/lớp; hay THCS Nguyễn
Đình Chiểu chỉ 37 học sinh/lớp...
Do đó, số học sinh còn lại dồn về
các trường trung tâm khiến sĩ số
những trường này “đội” lên gần
50 học sinh/lớp. Bên cạnh đó, việc
tuyển sinh của các trường tư thục
gặp khó khăn cũng là áp lực cho
trường công khi chỉ tiêu các trường
này dồn về, điển hình như PT
Hermann Gmeiner chỉ tiêu tuyển
sinh 90 học sinh, nhưng hiện mới
chỉ tuyển được 46 học sinh nên
số còn lại dồn về các trường công
lập. Và một số trường công lập đã
phải ghép lớp ở các khối lớp 7, 8,
9 để đáp ứng số lớp cho học sinh
lớp 6 vào.

Khó khăn trong
công tác tuyển sinh
Ông Nguyễn Xuân Phong - Phó
Trưởng phòng GDĐT thành phố
Đà Lạt cho hay, những khó khăn
trong công tác tuyển sinh của
thành phố hiện nay là tuy số học
sinh tăng nhưng cơ sở vật chất
không tăng; cùng với đó, việc tinh
giản biên chế 10% thì số lượng
giáo viên sẽ không đáp ứng để thực
hiện công tác trong khi số học sinh

Bình quân gần 50 học sinh/lớp tại các trường trung tâm
vượt xa quy định của các điều lệ trường tiểu học và THCS.
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển và
mục tiêu giáo dục toàn diện, khi học sinh quá đông sẽ
dẫn đến thiếu sân chơi, bãi tập, thiếu phòng học và phòng
bộ môn, thiếu phòng chức năng, thiếu các điều kiện hoạt
động, sinh hoạt cần thiết...

Theo ông Nguyễn Xuân Phong
Phó Trưởng phòng GDĐT thành phố Đà Lạt

ngày càng tăng... Đặc biệt, việc
căn cứ vào hộ khẩu khi nhiều gia
đình tìm cách thay đổi hộ khẩu liên
tục để xin cho con vào trường theo
nguyện vọng cũng gây không ít
khó khăn cho công tác tuyển sinh
của ngành Giáo dục Đà Lạt.
Tuy khá vất vả để xin cho con
được theo học tại ngôi trường
thuộc khu vực trung tâm thành
phố, chị N.T.H - nhân viên một cơ
quan nhà nước không ngại khi lớp
có sĩ số học sinh khá đông. Chị H
thổ lộ: “Thật tình mình muốn con
được học ở ngôi trường có “tên
tuổi” một chút, lại gần nơi làm việc
nên thuận tiện đưa đón”. Đây cũng
là tâm lý chung của nhiều phụ
huynh khi cố gắng tìm mọi cách
để xin cho con vào học ở những
ngôi trường được “truyền tai” là
dạy tốt - học tốt.

“Đó là những khó khăn rất lớn
cho việc tuyển sinh của ngành giáo
dục thành phố và đặc biệt là tại các
trường tiểu học, THCS ở các địa
bàn trung tâm. Các trường trung
tâm không đủ năng lực về cơ sở
vật chất, biên chế nhân sự để tiếp
nhận toàn bộ học sinh của thành
phố. Vì vậy, nhằm đảm bảo chất
lượng giáo dục, đảm bảo sức khỏe,
an toàn cho chính học sinh và giáo
viên toàn thành phố, đảm bảo các
yêu cầu phát triển giáo dục đồng
đều ở các địa bàn, Phòng GDĐT
Đà Lạt đã có các văn bản hướng
dẫn cụ thể yêu cầu các trường
tiểu học, THCS thực hiện nghiêm
túc chỉ tiêu tuyển sinh mà UBND
thành phố đã phê duyệt và các văn
bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành
giáo dục”, ông Phong chia sẻ.
TUẤN HƯƠNG

159 cán bộ Đoàn tham gia Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn xã,
phường, thị trấn năm 2018
Trong 7 ngày, từ ngày 1 - 7/7,
Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường
Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức
Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư
Đoàn xã, phường, thị trấn năm
2018 cho 159 học viên là bí thư,
phó bí thư đoàn các xã, phường,
thị trấn trong toàn tỉnh.
Tham gia lớp bồi dưỡng, các
học viên đã được nghe cụ thể hóa
các nội dung trong Nghị quyết Đại
hội Đoàn các cấp, nhiệm vụ trọng
tâm trong chương trình công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chuyển tải
những kiến thức về công tác nắm
bắt tư tưởng và tình hình dư luận
xã hội trong thanh niên, tình hình

tôn giáo, kỹ năng hội nhập quốc tế,
kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp
luật, tình hình an ninh - chính trị,
công tác đoàn kết tập hợp thanh
niên, các phương pháp sinh hoạt
kỹ năng, sinh hoạt tập thể,...
Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư
Đoàn xã, phường, thị trấn nhằm
nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ
năng công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ
Đoàn cơ sở, tạo điều kiện cho cán
bộ Đoàn cơ sở có cơ hội giao lưu,
học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong
thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ đặt ra cho đội ngũ cán bộ Đoàn
trong thời gian tới.
VIỆT QUỲNH
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Anh Phan Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
phát biểu tại lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Hội Khuyến học tỉnh vừa phối hợp
với Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn
Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối các Cơ
quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai
các mô hình xây dựng xã hội học tập
cho hơn 300 học viên là cán bộ chủ chốt
thuộc các đơn vị trên.
Tham gia buổi tập huấn, các đại biểu
được trang bị và tìm hiểu các nội dung
về các hệ thống văn bản từ Trung ương
đến địa phương về xây dựng xã hội học
tập, khuyến học - khuyến tài, đổi mới
căn bản và toàn diện giáo dục - đào
tạo và được hướng dẫn xây dựng các
mô hình “Gia đình học tập”,“Dòng
họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và
“Đơn vị học tập”. Từ đó, giúp đội ngũ
cán bộ chủ chốt của các đơn vị Khối
Hành chính và Doanh nghiệp tỉnh nâng
cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan
trọng của các hoạt động học tập thường
xuyên, học tập suốt đời trong gia đình,
dòng họ, đặc biệt chú trọng xây dựng
các mô hình đơn vị học tập trong các
cơ quan, doanh nghiệp, nhằm góp phần
thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội
học tập tại địa phương. VIỆT HÙNG

ĐƠN DƯƠNG:

Đã có 4 xã, thị trấn triển khai
hệ thống một cửa điện tử
Đó là xã Quảng Lập, xã Tu Tra, thị
trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D’ran. Tại 4
xã, thị trấn này đã thực hiện việc tiếp
nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ
thống một cửa hiện đại đang được triển
khai tại đây.
Đơn Dương trong thời gian gần đây đã
từng bước hiện đại hóa nền hành chính
tại địa phương, nâng số lượng thủ tục
cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến; đã
thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 5
thủ tục ở mức độ 4, có 37 thủ tục ở mức
độ 3 và tất cả các thủ tục còn lại của cấp
huyện ở mức độ 2.
Đơn Dương đang bắt đầu triển khai
việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 đến
cấp xã, thị trấn; trước mắt là 2 đơn vị
gồm thị trấn Thạnh Mỹ và xã Quảng Lập,
sau đó sẽ từng bước triển khai rộng đến
các xã, thị trấn còn lại. VIẾT TRỌNG

109 giải pháp dự thi
Sáng tạo thanh thiếu niên,
nhi đồng năm 2018
Theo Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh - đơn vị chủ trì Cuộc
thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng
tỉnh Lâm Đồng, cuộc thi lần thứ 14 năm
2018 đã thu hút 109 giải pháp của 171
tác giả dự thi trên các lĩnh vực: đồ dùng
học tập, phần mềm tin học, các dụng
cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em,
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Trong tháng 7/2018, Liên hiệp Hội sẽ tổ
chức họp các hội đồng thẩm định chấm
và xét giải cuộc thi.
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên,
nhi đồng tỉnh Lâm Đồng được tổ chức
hàng năm, nhằm phát triển phong trào
thi đua sáng tạo của thanh thiếu niên,
nhi đồng trong toàn tỉnh. Từ đó, khơi
dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng
tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng; đồng
thời, khuyến khích các hoạt động sáng
tạo, thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa
học công nghệ trong thanh thiếu niên,
nhi đồng toàn tỉnh.
TUẤN HƯƠNG

6

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ SÁU 6 - 7 - 2018

Sức trẻ của đảng viên

T

hôn Đam Pao có 429 hộ, với 3.175
nhân khẩu; trong đó có 212 hộ
là đồng bào dân tộc thiểu số. Đa
phần bà con trong thôn sống bằng
nông nghiệp và làm nghề dệt truyền thống.
Sau một thời gian công tác tại chi đoàn
thôn, năm 2012, Nguyễn MinhThu vinh dự
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đến năm 2015, anh được bà con, cấp ủy, chính
quyền địa phương tin tưởng trên cương vị mới:
Trưởng thôn - Phó Bí thư Chi bộ thôn Đam
Pao. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, một luồng
gió mới được khai triển trên các lĩnh vực.
Điều đầu tiên làm đảng viên trẻ này lo lắng
chính là sự mai một của cồng chiêng trên miệt
đất này. Anh Thu nhận định: Cồng chiêng thì
còn người đánh nhưng đa phần là người già
còn lớp trẻ thì chưa có, mà có thì cũng là chập
chững theo kiểu cho vui cửa vui nhà. Thế là
kế hoạch thành lập câu lạc bộ (CLB) cồng
chiêng của thôn hình thành với vỏn vẹn 12
người vào năm 2016.
Nhưng, công việc không hề dễ dàng cho
người trưởng thôn trẻ. Tìm được 12 người vào
hàng cao tuổi, già làng, tuổi xưa nay hiếm…
mà để họ hòa chung một bản hòa tấu núi rừng
không phải chuyện đơn giản. Chung quy cũng
chỉ vì mỗi người, mỗi dòng họ có một cách
đánh riêng, ai cũng có cái lý của mình. Vậy
là anh Thu phải làm thêm một công việc nữa,
để những người đánh cồng chiêng hiểu nhau,
hợp tác với nhau. Hiểu nhau rồi, hợp tác với
nhau rồi nhưng lại nảy sinh thêm một vấn đề
mà anh chưa nghĩ tới: kinh phí. Không lẽ để
các cụ “bụng đói” đánh cồng chiêng, trong
khi các cụ thì làm gì có “kinh phí’.
Thế là đi vận động. Vận động các mạnh
thường quân, doanh nghiệp đóng chân trên
địa bàn. Buổi đầu không phải ai cũng sẵn sàng
nghe cồng chiêng trong thời nở rộ công nghệ
với đủ thể loại nhạc tây, tàu, ta… Anh Thu chỉ

Là một đảng viên trẻ, anh Nguyễn Minh Thu (SN 1984) đã có nhiều đóng góp cho
thôn Đam Pao (xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà), nhất là góp phần thúc đẩy kinh tế, giữ
gìn bản sắc đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gốc Tây Nguyên.

Đảng viên Nguyễn Minh Thu (bìa trái) trao đổi với già làng về việc phát triển làng nghề dệt thổ cẩm
trong thời gian tới.Ảnh: Đ. Tú

còn một đường, mà theo anh nghĩ lại thì cũng
buồn cười, không ai đi vận động như anh cả.
Các cụ cứ luyện tập cồng chiêng còn anh Thu
thì đi chở mạnh thường quân, doanh nghiệp về
nghe, về chứng kiến công sức, mồ hôi của các
cụ. Thế mà thành công và cho đến thời điểm
hiện tại thì CLB cồng chiêng của thôn đã hoạt
động một cách chuyên nghiệp, nhân rộng ra
CLB cồng chiêng của thanh niên gần 20 chàng
trai, cô gái đôi mươi bên dòng Đạ Đờn.
Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế của địa

phương và nghị quyết phát triển kinh tế của
Đảng ủy xã Đạ Đờn, anh Thu lại một lần nữa
giúp đỡ bà con DTTS trong việc phát triển
kinh tế, xem đây là một nhiệm vụ không thể
lơ là. Thực tế ở thôn Đam Pao cho thấy phần
lớn bà con ngoài thời vụ nông nghiệp thì đa
phần rảnh rỗi, vì tìm được một công việc trong
lúc nông nhàn không phải đơn giản. Sinh ra
từ làng, từ chính Đam Pao nên trong ký ức
thơ trẻ của anh Thu là những buổi sang nhà
bà con chơi với khung dệt, len chỉ.

Bảo Lộc với cuộc chiến chống ma túy
Trong vài năm trở lại đây, tình trạng
buôn bán và sử dụng ma túy, nhất là
ma túy đá trên địa bàn TP Bảo Lộc diễn
biến phức tạp. Để ngăn chặn hiểm họa
này, bên cạnh làm tốt công tác phòng
ngừa Công an TP Bảo Lộc đã liên tục tấn
công tội phạm ma túy.

T

rung tá Đào Danh Thắng, Đội trưởng
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma
túy, Công an TP Bảo Lộc cho biết:
“Thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán,
tàng trữ ma túy trong thời gian gần đây cơ
quan công an đánh giá hết sức tinh vi, có tổ
chức, hoạt động khép kín, chúng dùng mọi
cách ngụy trang, thậm chí tàng trữ hung
khí nóng để chống đối cơ quan công an”.
Đáng chú ý là đối tượng nghiện ở Bảo
Lộc đang trẻ hóa và chuyển sang sử dụng
ma túy đá, loại ma túy phá hủy sức khỏe
với tốc độ nhanh chóng và tạo ảo giác cho
người nghiện. Do vậy, số đối tượng hoạt
động buôn bán, tàng trữ ma túy tổng hợp
dạng đá ở Bảo Lộc không những tinh vi,
mà ngày càng mở rộng quy mô, có tổ chức
chặt chẽ. Theo số liệu thống kê năm 2017,
Công an TP Bảo Lộc đã triệt phá 20 vụ ma
túy, bắt 26 đối tượng, thu giữ 26,40 gam
heroin, gần 300 gam ma túy đá và 494 viên
ma túy tổng hợp. Riêng 6 tháng đầu năm
2018, Công an TP Bảo Lộc đã tiếp tục triệt
phá được 13 vụ ma túy, bắt 15 đối tượng,

Trùm ma túy Nguyễn Mạnh Tuấn khi bị bắt.

thu giữ gần 150 gam ma túy đá và 29 gam
heroin. Ngoài ra, từ đầu năm 2017 đến nay,
Công an TP Bảo đã phát hiện 4 vụ có dấu
hiệu sản xuất chất ma túy, lập biên bản tiêu
hủy 62 cây cần sa cao từ 1 đến 3 m.
Nói về công tác tấn công tội phạm ma
túy ở TP Bảo Lộc, thượng tá Phạm Văn
Tơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều
tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho
biết: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò phối
hợp của Công an TP Bảo Lộc trong công
tác trao đổi thông tin, quản lý đối tượng
lưu động và trong công tác đấu tranh các
đường dây, các chuyên án ma túy. Điển
hình vụ Nguyễn Tấn Khanh cùng đồng
bọn vận chuyển số ma túy lớn về địa bàn
Lâm Đồng để tiêu thụ, qua trao đổi thông
tin thì CATP Bảo Lộc đã triển khai tích

cực, kịp thời để bắt giữ các đối tượng và
qua mở rộng đã thu được 1,8 kg ma túy
đá, 1 khẩu súng và hơn 600 viên đạn”.
Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn
thành phố Bảo Lộc có 370 đối tượng
nghiện ma túy, trong đó, các đối tượng
nghiện ma túy do các xã, phường đang
quản lý là 245 người, đây cũng là nhóm
người có nguy cơ cao bị các trùm ma túy lợi
dụng đưa vào các đường dây hoạt động tội
phạm. Bên cạnh đó, qua các vụ án đã khám
phá thì các trùm ma túy ở Bảo Lộc có thể
mở rộng phạm vi hoạt động đến Di Linh
và Bảo Lâm. Do đó, công tác phòng chống
tội phạm ma túy ở TP Bảo Lộc vẫn đang
còn nóng bỏng. Đây cũng là điều mà trung
tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Đội trưởng Đội
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công
an TP Bảo Lộc xác định: “Hiện nay, chúng
tôi đang được sự chỉ đạo quyết liệt của
các cấp lãnh đạo nên thời gian tới chúng
tôi tăng cường lực lượng trinh sát xuống
địa bàn, nắm bắt các đối tượng nổi, cộm
cán, các địa bàn phức tạp để tập trung lực
lượng, tập trung con người, tập trung mọi
phương tiện, điều kiện để đấu tranh với số
đối tượng này với tinh thần không khoan
nhượng dù bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Với sự quyết tâm cao độ của lực lượng
Công an Bảo Lộc, hy vọng tệ nạn ma túy
nơi đây sẽ được kìm chế, đẩy lùi, góp
phần đem lại cuộc sống bình yên cho
nhân dân.
TQT

Thế là ý tưởng hình thành, phải thành lập
được một làng nghề dệt thổ cẩm. Điều khó
khăn nhất là thuyết phục người dân, mà ở đây
là 165 hộ vào làng nghề, cùng dệt chung một
tấm thổ cẩm. Anh Thu có một thời gian làm
ăn ở các tỉnh phía Nam nên anh rất hiểu về
lối làm ăn này, họp thôn, họp xóm anh Thu
phân tích: Một người mua riêng rẻ một ký
chỉ thì giá 180 nghìn đồng, nếu chung với
nhau thì ta lấy chỉ với giá 105 nghìn đồng, lợi
nhuận trước mắt đã là 70 đến 80 nghìn đồng.
Đây là tiết kiệm trong chi phí sản xuất, một
tháng 165 hộ dân làm nghề dệt thổ cẩm tiêu
thụ khoảng 500 kg chỉ thì tiết kiệm được rất
nhiều, số tiền lên đến hai con số. Một điều
cần nữa chính là thành lập được làng nghề thì
có thể hợp tác với một số đơn vị khi họ cần
số lượng lớn các mặt hàng, không một đơn
vị kinh doanh nào đến Đam Pao này làm ăn
chỉ mua vài tấm thổ cẩm. Vậy là trong năm
2016, làng nghề dệt thổ cẩm hình thành ở
Đam Pao với 165 hộ dân, đi vào hoạt động,
làm ăn một cách chuyên nghiệp.
Ông Nguyễn Hữu Hoa - Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy xã Đạ Đờn cho biết:
“Không chỉ bám sát các chủ trương, đường
lối, chính sách trong việc phát triển kinh
tế, văn hóa - xã hội, đảng viên trẻ Nguyễn
Minh Thu còn tích cực trong công tác tạo
nguồn kết nạp đảng viên ở địa phương;
theo dõi, bồi đắp lý tưởng để rồi giới thiệu
cho Đảng xem xét những người con ưu
tú của Đam Pao, nhất là vùng đồng bào
DTTS. Mặc dù là một đảng viên trẻ nhưng
những gì đảng viên này cống hiến cho địa
phương đã thổi một luồng gió mới, thay đổi
hẳn thói quen làm ăn của đồng bào DTTS,
góp phần phát triển văn hóa, xã hội, kinh
tế cho vùng đồng bào DTTS nói riêng và
toàn xã nói chung”. 
ĐỨC TÚ

Bắt 2 thanh niên dùng đá
đập bể xe khách
để trộm tài sản
Sáng ngày 5/7, Công an Phường 2
(TP Đà Lạt) thông tin đơn vị vừa bắt
được 2 thanh niên có hành vi phá hoại
tài sản, dùng đá đập bể 2 cửa xe khách
để trộm tài sản.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4
giờ sáng ngày 5/7, ba thanh niên tên:
Đặng Thanh Sang (18 tuổi, ngụ Thôn
9, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm), Cao
Đình Duy (23 tuổi, ngụ đường Hùng
Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di
Linh) và một thanh niên tên Tý (chưa
rõ danh tính, ngụ Phường 10, TP Đà
Lạt) có hành vi dùng đá đập cửa kính
xe khách biển kiểm soát: 29B - 50244
(tại Khu quy hoạch Golf Valley, đường
Đinh Tiên Hoàng, Phường 2) lấy trộm
300.000 đồng. Đồng thời, nhóm thanh
niên trên còn dùng thanh sắt cạy cửa
xe khách biển kiểm soát: 51B - 063…
trộm nhiều tài sản trên xe. Ngay thời
điểm trên, lực lượng dân quân Phường
2 đi tuần tra phát hiện, kịp thời vây bắt
được Sang và Duy, riêng thanh niên
tên Tý đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Trong sáng cùng ngày, Công an
TP Đà Lạt phối hợp với Công an
Phường 2 tiến hành đưa Đặng Thanh
Sang và Cao Đình Duy đi dựng lại
hiện trường vụ việc. Hiện Công an
TP Đà Lạt vẫn đang tiếp tục điều tra
mở rộng vụ việc trên.
C.THÀNH
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Công ty TNHH Trà Vườn Thương lấn chiếm
hành lang bảo vệ lòng hồ Tuyền Lâm

Một góc công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép của Công ty TNHH Trà Vườn Thương. Ảnh: V.B

Công trình xây dựng không có
giấy phép, lấn chiếm hành lang
bảo vệ lòng hồ Tuyền Lâm.

T

heo tài liệu của phóng
viên, hành vi lấn chiếm,
xây dựng công trình trái
phép trên của Công ty
TNHH Trà Vườn Thương đã được
Trạm Quản lý khai thác thủy lợi
Đức Trọng cùng Trung tâm Quản
lý Đầu tư và Khai thác thủy lợi
tỉnh Lâm Đồng phát hiện, lập
biên bản ngày 21/6/2017. Tiếp đó,
ngày 4/10/2017, UBND Phường
3, TP Đà Lạt, phối hợp với Ban
quản lý Khu du lịch (KDL) hồ
Tuyền Lâm lập biên bản doanh
nghiệp này lấn chiếm, xây dựng
công trình nhà ở, quán kinh doanh
trong phạm vi bảo vệ lòng hồ
Tuyền Lâm, đồng thời yêu cầu
công ty đình chỉ thi công.
Ngày 11/10/2017, Ban quản
lý KDL hồ Tuyền Lâm đã họp
các ban, ngành liên quan, xác
định hành vi lấn chiếm lòng hồ
Tuyền Lâm, xây dựng trái phép
của Công ty TNHH Trà Vườn
Thương là vi phạm hành chính
trong lĩnh vực khai thác và bảo

vệ công trình thủy lợi. Theo
sự phân cấp của UBND tỉnh
Lâm Đồng, thẩm quyền xử lý
hành chính hành vi này thuộc Sở
NN&PTNT và Trung tâm Quản lý
Đầu tư và Khai thác thủy lợi tỉnh
Lâm Đồng. Ngày 13/10/2017, Sở
NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng tiến
hành kiểm tra công trình vi phạm
của Công ty TNHH Trà Vườn
Thương, tiếp tục yêu cầu chủ đầu
tư dừng thi công tất cả các hạng
mục nằm trong phạm vi bảo vệ
lòng hồ Tuyền Lâm.
Đầu tháng 2/2018, Ban quản
lý KDL hồ Tuyền Lâm tiếp tục
phát hiện Công ty TNHH Trà
Vườn Thương cho xây dựng
công trình trái phép, lấn chiếm
lòng hồ Tuyền Lâm. Tiếp đó,
ngày 14/4/2018, Trạm Quản lý
khai thác thủy lợi Đức Trọng và
Ban quản lý KDL hồ Tuyền Lâm
lại lập biên bản kiểm tra hiện
trường về việc doanh nghiệp
trên cho thi công 6 trụ móng bê
tông cốt thép nằm trong phạm vi
lòng hồ Tuyền Lâm. Đoàn kiểm
tra yêu cầu Công ty TNHH Trà
Vườn Thương trả lại hiện trạng
ban đầu, không được thi công
các hạng mục tiếp theo. Ngày

29/5 vừa qua, UBND Phường 3
và Phòng Quản lý đô thị TP Đà
Lạt kiểm tra tại khu vực vi phạm
của công ty trên, phát hiện doanh
nghiệp này vẫn cho thi công công
trình nằm trong hành lang bảo vệ
hồ Tuyền Lâm.
Ngày 25/6, trở lại khu vực lấn
chiếm, xây dựng công trình trái
phép của Công ty TNHH Trà
Vườn Thương, theo ghi nhận của
phóng viên, các công trình trái
phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ
hồ lòng Tuyền Lâm đã được công
ty này xây dựng hoàn thiện và đưa
vào kinh doanh, gồm dịch vụ ăn
uống và nhà nghỉ. Đặc biệt, trong
đó có một tòa nhà có các cọc bê
tông được đóng thẳng xuống lòng
hồ Tuyền Lâm.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ
tịch UBND Phường 3, TP Đà Lạt
cho biết, ban đầu các cơ quan chức
năng xác định hành vi vi phạm của
Công ty TNHH Trà Vườn Thương
thuộc thẩm quyền xử lý của Sở
NN&PTNT Lâm Đồng và Trung
tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác
công trình thủy lợi tỉnh Lâm Đồng.
Do đó, UBND Phường 3 đã củng
cố hồ sơ, đề xuất UBND TP Đà
Lạt chuyển hồ sơ tới cơ quan trên

đề nghị xử lý. Tuy nhiên, sau đó
Sở NN&PTNT Lâm Đồng lại cho
rằng thẩm quyền xử lý vi phạm
này thuộc UBND TP Đà Lạt.

Ngày 21/6 vừa qua, ông Võ
Ngọc Trình, Phó Chủ tịch
UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo
UBND Phường 3 và Phòng
Quản lý đô thị Đà Lạt, tiếp
tục kiểm tra, giám sát việc
tháo dỡ công trình vi phạm
theo nội dung Quyết định
số 2302/QĐ-XPVPHC ngày
8/6 của UBND TP Đà Lạt
đối với Công ty TNHH Trà
Vườn Thương.
Trường hợp chủ đầu tư không
tự nguyên tháo dỡ công trình vi
phạm thì lập hồ sơ, tổ chức cưỡng
chế trước ngày 25/6. Tuy nhiên,
lãnh đạo UBND Phường 3 cho
biết, do mới nhận được văn bản
chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt vào
cuối tuần trước nên đến nay vẫn
chưa thể thực hiện theo nội dung
chỉ đạo này.
VĂN BÁU

Cần nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 4.0
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Hội thảo
“Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng
nền nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao (NNƯD CNC) thời kì
4.0” diễn ra do Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn
Xuân Cường đồng chủ trì; cùng
sự tham gia gần 50 tham luận của
các nhà khoa học, nhà giáo, nhà
quản lý đến từ nhiều địa phương,
cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong
nước. NNƯD CNC hiện đang
được nhiều địa phương, doanh
nghiệp triển khai thực hiện, nhất
là sau khi Thủ tướng Chính phủ,

Chính phủ quyết liệt chỉ đạo
các bộ, ngành vào cuộc hỗ trợ.
Trong số đó, tỉnh Lâm Đồng là
một trong những địa phương đi
đầu và mang lại hiệu quả kinh tế
cao; cùng đó là các tỉnh như Kiên
Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà
Nam, Nghệ An…
Sản xuất nông nghiệp ngày
nay đòi hỏi phải tiết kiệm tài
nguyên đất, nước, đồng thời phải
đảm bảo chất lượng và vệ sinh
an toàn thực phẩm. Một trong
những điều kiện quan trọng và
tiên quyết là nguồn nhân lực
triển khai thực hiện nền nông

nghiệp thông minh ấy. Đây đang
là thách thức cả về chất lượng
và số lượng đối với các cơ sở
đào tạo nhân lực, GS Nguyễn
Xuân Trạch - Phó Giám đốc Học
viện Nông nghiệp Việt Nam cho
biết. Tham gia Hội thảo, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, TS
Phạm S khẳng định: Thời gian
qua, ở Lâm Đồng, các công nghệ
tiên tiến trên thế giới được tiếp
cận và áp dụng vào thực tiễn sản
xuất có hiệu quả, tạo đột phá để
chất lượng nông sản ngày càng
được cải thiện. Nhiều sản phẩm
của Lâm Đồng đã đạt tiêu chuẩn

giống như một số nước tiên tiến,
xây dựng được thương hiệu, góp
phần nâng cao năng lực cạnh
tranh, mở rộng thị trường. Ông
cũng cho biết, tỉnh đang cần nhân
lực trong các lĩnh vực công nghệ
sinh học, công nghệ nano, công
nghệ thông tin quản trị tài chính
thông minh, công nghệ đồng bộ
năng lượng tái tạo, công nghệ rô
bốt... Hiện nay, mỗi năm, tỉnh
đặt hàng 150 nhân lực và sẵn
sàng phối hợp để mở các khóa
ngắn hạn đào tạo nhân lực ƯD
NNCNC.
MINH ĐẠO
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ĐƠN DƯƠNG:

Xã Quảng Lập
dẫn đầu cải cách hành
chính cấp xã, thị trấn
năm 2017
UBND huyện Đơn Dương
vừa công bố kết quả đánh giá
chỉ số cải cách hành chính
(CCHC) của UBND các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện năm
2017, trong đó xã Quảng Lập
lại tiếp tục dẫn đầu toàn huyện.
Theo công bố, chỉ số CCHC
bình quân năm 2017 cấp xã,
thị trấn của huyện Đơn Dương
đạt 87,65%, tăng hơn 5% so
với năm 2016. Mức độ chênh
lệch giữa đơn vị có chỉ số cao
nhất và đơn vị có chỉ số thấp
nhất là 4,59%; có 5 xã, thị trấn
đạt chỉ số trên mức bình quân;
4 đơn vị đạt dưới mức chỉ số
bình quân.
Dẫn đầu toàn huyện Đơn
Dương là xã Quảng Lập với
89,87%, xếp thứ nhì là thị trấn
Thạnh Mỹ với 89,84%, thứ ba
là xã Ka Đô với 88,74%. Đứng
cuối bảng xếp hạng này là xã
Lạc Xuân với 85,28%.
Trong năm 2016, xã Quảng
Lập là đơn vị dẫn đầu và thị
trấn Thạnh Mỹ cũng đứng
thứ nhì toàn huyện trong xếp
hạng chỉ số CCHC của huyện
Đơn Dương.
VIẾT TRỌNG

LÂM HÀ:

Xã Đông Thanh
dẫn đầu chỉ số
cải cách hành chính
cấp xã, thị trấn
UBND huyện Lâm Hà vừa
công bố bảng chỉ số cải cách
hành chính (CCHC) cấp xã,
thị trấn của huyện năm 2017,
trong đó xã Đông Thanh dẫn
đầu trong tổng số 16 xã, thị
trấn của huyện.
Theo công bố, chỉ số CCHC
cấp xã, thị trấn của huyện Lâm
Hà năm 2017 bình quân đạt
73,09%, giảm 0,36% so với
năm 2016, trong đó có 6 xã,
thị trấn đạt cao hơn chỉ số bình
quân và 10 xã còn lại đạt thấp
hơn mức chỉ số bình quân này;
điểm chênh lệch giữa xã xếp
cao nhất và xã đứng thấp nhất
đến 15, 91%. Nhiều xã, thị trấn
của huyện có chỉ số giảm so với
năm 2016.
Dẫn đầu trong bảng xếp hạng
là xã Đông Thanh với 81,26%
điểm, kế tiếp xếp thứ nhì là
thị trấn Nam Ban với 79,05%
điểm, thứ ba là thị trấn Đinh
Văn với 77,49% điểm. Đứng
cuối trong bảng xếp hạng này
là xã Tân Thanh, ở vị trí 16 với
65,35% điểm.
UBND huyện yêu cầu các xã,
thị trấn trên địa bàn căn cứ vào
kết quả này để có các giải pháp
nhằm cải thiện, nâng cao chỉ
số CCHC trong năm 2018 và
những năm sắp đến.
GIA KHÁNH
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THỂ THAO

Đội tuyển Nga sẵn sàng cho “giấc mơ lớn”
tại World Cup 2018

TRƯỚC TRẬN PHÁP - URUGUAY:

Dấu ấn chiến thuật của HLV Deschamps

K

Kylian Mbappe bùng nổ trong trận đấu với tuyển Argentina.

ylian Mbappe rõ ràng đóng
góp công lớn trong chiến
thắng hoành tráng của đội
tuyển Pháp trước Argentina. Nhưng
cũng cần phải dành lời khen cho
huấn luyện viên Didier Deschamps
đã xây dựng một cách chơi tối ưu
hóa các phẩm chất của tiền đạo tài
năng này.
Trận đấu trước Argentina có lẽ là
trận hay nhất của tuyển Pháp dưới
thời Deschamps, nơi mà thuyền
trưởng của Les Bleus đã để lại dấu
ấn chiến thuật rất lớn. Thường trong
những trận đấu loại trực tiếp, các
huấn luyện viên sẽ có xu hướng chơi
thận trọng, nhưng Pháp không ra sân
với tâm lý như vậy.
Thậm chí họ còn chơi tấn công
phủ đầu, với một hệ thống hết sức
linh hoạt. Blaise Matuidi không chơi

ở dạt ra cánh như sở trường, mà anh
cùng với N’Golo Kante hợp thành
bộ đôi che chắn cho hàng thủ của
Pháp. Antoine Griezmann và Olivier
Giroud thường xuyên chơi như một
cặp tiền đạo.
Còn với Kylian Mbappe, ông
Deschamps đã để cho cầu thủ này
chơi hoàn toàn tự do, với sự hỗ trợ
của Paul Pogba và Benjamin Pavard.
Đây là quyết định hết sức hợp lý
của ông Deschamps. Huấn luyện
viên này nhận ra rằng Mbappe sẽ
tỏa sáng nếu anh có được khoảng
trống và thoải mái hoạt động. Khi
có được 2 điều kiện này, anh mới có
thể phát huy được điểm mạnh nhất
của mình là tốc độ và kỹ thuật. Thực
tế đã chứng minh Mbappe đã khiến
cho hàng thủ của Argentina khổ sở
như thế nào.

Sự biến ảo trong sơ đồ chiến
thuật cộng với một Mbappe được
chơi đúng sở trường đã giúp Pháp
giành chiến thắng ngoạn mục. Ông
Deschamps hiểu rất rõ rằng với một
hàng thủ lỏng lẻo và tổ chức kém
như của Argentina, thì việc các cầu
thủ tấn công liên tục hoán đổi vị trí
sẽ càng khiến hệ thống phòng ngự
của đội bóng Nam Mỹ thêm rối loạn.
Deschamps đã chơi một canh bạc
khi sử dụng một đội hình lạ lùng,
nhưng ông đã thành công mỹ mãn.
Một điểm cộng khác của Deschamps
là đã giúp Pháp không còn phụ thuộc
vào một cá nhân cụ thể. Nếu Mbappe
không ghi bàn, thì cũng không nhiều
người tin rằng Argentina có thể trụ
được trước một Pháp chơi khó lường.
Những chú gà trống Gaulois giờ đây
chơi tấn công đa dạng hơn, biến hóa
hơn, và dĩ nhiên là nguy hiểm hơn.
Pháp sẽ có trận tứ kết đầy thử
thách với Uruguay, khi đây là đội
bóng chơi phòng ngự tốt bậc nhất
World Cup năm nay, mới để lọt
đúng 1 bàn thua. Sẽ là một thử thách
không dễ dàng dàng cho Pháp, chắc
chắn Mbappe sẽ được các trung vệ
Diego Godin và Jose Gimenez theo
kèm rất chặt.
Điều ông Deschamps cần làm là
duy trì sự biến ảo trong lối chơi, vốn
đã được xây dựng trước đó. Lúc đó,
Pháp mới có thể đánh bại Uruguay.
TTXVN

Một số thông tin khác:
- Trận đấu sẽ diễn ra lúc 21h (giờ Việt Nam) ngày 6/7.
- Đây là lần thứ 7, tuyển Pháp dự vòng tứ kết các kỳ World Cup. Trong khi đó, Uruguay từng vượt qua Anh ở
vòng tứ kết World Cup 1954, vượt qua Ghana ở tứ kết World Cup 2010.
- Trong quá khứ, Pháp từng giành 2 chiến thắng ở vòng tứ kết sau loạt sút 11m và cũng từng thua 2 lần. Trong
khi đó, lần duy nhất Uruguay đi tiếp sau loạt sút 11m là trận thắng trước Ghana cách đây 8 năm.
- Trong trận đấu tới, Pháp sẽ không có Blaise Matudi, trong khi Uruguay nhiều khả năng cũng không có sự
phục vụ của tiền đạo Edison Cavani do chấn thương.
- Đội hình dự kiến của Pháp: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann,
Matuidi, Giroud.

Tiền đạo Artem Dzyuba (trái) ăn mừng bàn thắng từ chấm phạt đền san bằng
tỷ số 1-1 cho tuyển Nga trong trận gặp Tây Ban Nha vòng 1/8 World Cup 2018
diễn ra trên sân Luzhniki ở Moskva ngày 1/7.

Theo phóng viên TTXVN tại
Nga, đội tuyển nước chủ nhà
World Cup 2018 đang tích cực
tập luyện để chuẩn bị cho trận
đấu với Croatia tại Sochi và sẵn
sàng “mơ giấc mơ lớn” - lần đầu
tiên lọt vào đến vòng bán kết.
Phát biểu với giới truyền thông
tại Nga, hậu vệ Ilya Kutepov,
người đã chơi trọn vẹn cả bốn
trận đấu vừa qua của đội tuyển
Nga, khẳng định: “Chúng tôi có
tham vọng, chúng tôi muốn tiến
xa hơn. Giống như sự khát khao,
khi bạn có thứ này bạn sẽ muốn
có nhiều hơn những thứ khác”.
Lần đầu tiên đăng cai World
Cup, đội tuyển Nga đã chinh
phục được hai cột mốc quan
trọng: vượt qua vòng đấu bảng
- điều mà họ chưa từng làm được
trong ba lần dự World Cup trước
đó năm 1994, năm 2002 và năm
2014, đồng thời lọt tiếp vào
vòng tứ kết.
Nếu vượt qua Croatia, đội
tuyển Nga sẽ có mặt ở bán kết,
tái lập thành tích tốt nhất của
đội tuyển Liên Xô trước đây, lọt
vào vòng bán kết tại World Cup
1966 ở Anh.
Trước Tây Ban Nha ở vòng

1/8, đội tuyển Nga đã tổ chức
phòng ngự rất kiên cường,
chống trả quyết liệt trước sức
ép liên tục của đối thủ.
Dù thực hiện tới hơn 1.000
đường chuyền, song đội tuyển
Tây Ban Nha dường như không
tạo được cơ hội nào thực sự nguy
hiểm trước thế trận phòng ngự
được tổ chức tốt của Nga.
Trên chấm 11m, đội tuyển
Nga đã giành chiến thắng chung
cuộc trong loạt sút luân lưu nhờ
tài năng và kinh nghiệm của thủ
môn đội trưởng Igor Akinfeev.
Vào đêm 7/7 tới, Nga sẽ
chơi trận tứ kết World Cup với
Croatia ở sân vận động Fisht ở
thành phố Sochi, nơi từng tổ
chức Olympic mùa Đông năm
2014.
Hiện tại, đội tuyển Nga vẫn
tập luyện tại Moskva trong khi
Croatia đã di chuyển đến Sochi
để chuẩn bị cho trận đấu này.
Đi theo các đội tuyển là
khoảng 10.000 cổ động viên
Croatia và hàng chục nghìn
cổ động viên Nga, trong khi
sức chứa của sân Fisht chỉ có
47.000 chỗ.
TTXVN

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
đăng ký nhận QSD đất của ông Hoàng Văn Học và bà Nguyễn Thị Kim Oanh
+ Thửa đất số 152, diện tích: 2.238 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ 43-4, xã
Lộc Đức.
- Thời hạn sử dụng đất: 10/2043.
- Giấy CNQSD đất số hiệu: L 176530 số vào sổ cấp giấy: 01318/QSDĐ của bà Vũ Thị
Chung do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 23/4/1998.
Ngày 2/5/2007, bà Vũ Thị Chung sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông Hoàng Văn
Học và bà Nguyễn Thị Kim Oanh nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định cho
ông Hoàng Văn Học và bà Nguyễn Thị Kim Oanh;
Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm thông báo: bà Vũ Thị Chung ở đâu
đề nghị ông, bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để được hướng
dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông,
nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các thửa đất nêu trên; thì
đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để
giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện
nào liên quan đến thửa đất trên, thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm sẽ lập
thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Hoàng Văn Học và bà Nguyễn Thị Kim Oanh tại
thửa đất nêu trên.

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.
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