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HĐND huyện Lạc Dương khóa X họp kỳ thứ 6
Ngày 6/7, HĐND huyện Lạc Dương khóa
X đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá
tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã
hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; xem
xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện,
Thường trực HĐND, các ban của HĐND
huyện và các cơ quan liên quan.
Theo báo cáo của UBND huyện Lạc
Dương, trong 6 tháng đầu năm 2018, tiến

độ và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh
tế - xã hội đều chuyển biến tích cực, các
lĩnh vực chính trong sản xuất nông nghiệp,
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều tăng
và phát triển theo định hướng; thu ngân sách
nhà nước đạt 52,5% kế hoạch, thu ngân sách
địa phương đạt 60% kế hoạch; xây dựng
cơ bản, thi công và giải ngân đảm bảo yêu
cầu đề ra, ước thực hiện giải ngân đạt 79 tỷ
đồng, bằng 57% kế hoạch vốn; vi phạm về

NHỚ LỜI BÁC DẠY

lâm luật giảm sâu cả 3 mặt; các ngành dịch
vụ tăng trưởng khá, đặc biệt dịch vụ du lịch
duy trì hoạt động ổn định với doanh thu ước
đạt trên 48 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ;
trên địa bàn huyện hiện có 68 dự án/5.698
triệu đồng/6.327 ha, vốn các dự án đã thực
hiện đầu tư đạt 52% vốn đăng ký đầu tư;
giao thông đi lại cho nhân dân được quan
tâm thực hiện…

Gạo đem vào giã bao đau đớn,
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông,
Sống ở trên đời người cũng vậy,
Gian nan rèn luyện mới thành công.
(NGHE TIẾNG GIÃ GẠO, T. 3, TR. 350)

XEM TIẾP TRANG 2

Ứng dụng du lịch thông minh
cho Đà Lạt

Chuyển biến mới
ở Đảng bộ huyện Di Linh
Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14, Bí
thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh
khẳng định: “Để thực hiện tốt các
chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ 14 đã đề
ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh
đã tập trung lãnh đạo và kịp thời
ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị
và chương trình hành động… nhằm
cụ thể hóa, sát với tình hình thực
tiễn của địa phương. Chính nhờ vậy,
nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong
nửa nhiệm kỳ đều thực hiện đạt và
vượt; tạo chuyển biến mới trong toàn
Đảng bộ và kinh tế, xã hội của địa
phương có nhiều khởi sắc”.
TRANG 2

Sát cánh cùng công tác
kiểm tra, giám sát Đảng
TRANG 7

Các doanh nghiệp có thể liên kết tạo ra chuỗi cung ứng dịch vụ: vận tải, lưu trú, ăn uống, mua sắm... thông qua ứng dụng thông minh này. Ảnh: H.T

TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phát huy hiệu quả của các
phong trào thi đua

GƯƠNG SÁNG ĐỜI THƯỜNG

Người Bí thư chi bộ có nghệ thuật
vận động quần chúng nhân dân

Khi thanh niên vùng sâu
khát khao lập nghiệp

Ông Vũ Ngọc Kim - Bí thư Chi bộ Tổ
21, Phường 2, thành phố Đà Lạt được
biết đến với tác phong “miệng nói, tay làm”.
Ông luôn là tấm gương mẫu mực trong công
tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia
các phong trào thi đua và các cuộc vận động
xây dựng văn minh đô thị, cuộc vận động vì
người nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường
xanh, sạch, đẹp…
TRANG 5

TRANG 4
TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Giữ vững an ninh trật tự
gắn với xây dựng
nông thôn mới ở Ka Đô
TRANG 6
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Chuyển biến mới ở Đảng bộ huyện Di Linh

T

ừ sau Đại hội Đảng
bộ huyện lần thứ 14
(nhiệm kỳ 2015 2020), Đảng bộ huyện
Di Linh tiếp tục tập trung củng
cố, xây dựng Đảng và xây dựng
cả hệ thống chính trị; sắp xếp
lại tổ chức bộ máy, trên cơ sở
bố trí, luân chuyển, điều động
và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán
bộ; cải tiến lề lối làm việc và
phương thức chỉ đạo, điều hành
gắn với việc thực hiện cải cách
hành chính. Nhờ vậy, trong nội bộ
Đảng và bộ máy công quyền tạo
được bước chuyển biến tích cực.
Để triển khai Nghị quyết đại
hội Đảng các cấp khóa mới, Ban
Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã
ban hành 9 nghị quyết, 20 chỉ thị,
nhiều chương trình hành động
và các văn bản chỉ đạo triển khai
nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã
hội của địa phương. Mặt khác, để
vững mạnh trên cả 3 mặt (chính
trị, tư tưởng và tổ chức), bên cạnh
việc tổ chức học tập, quán triệt
và triển khai Nghị quyết đại hội
Đảng các cấp, Đảng bộ huyện
Di Linh đã thực hiện một cách
nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị (khóa 12) về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” và Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa 12) về “Tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống
và những biểu hiện tự diễn biến,
tự chuyển hóa trong nội bộ”.
“Trong công tác tổ chức, xây
dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã tập
trung chỉ đạo việc củng cố các tổ
chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nhất
là các TCCSĐ có những vấn đề
còn “nổi cộm”, yếu kém; chỉ đạo
việc xây dựng chương trình làm
việc toàn khóa và quy chế làm
việc… nhằm nâng cao năng lực,
sức chiến đấu, vai trò hạt nhân

Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
14, Bí thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh khẳng định: “Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14 đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã tập trung
lãnh đạo và kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động… nhằm cụ thể
hóa, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Chính nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong
nửa nhiệm kỳ đều thực hiện đạt và vượt; tạo chuyển biến mới trong toàn Đảng bộ và kinh tế, xã hội
của địa phương có nhiều khởi sắc”.

Trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ huyện Di Linh được tổ chức long trọng. Ảnh: X.Long

lãnh đạo trong hệ thống chính
trị của địa phương; đồng thời,
thường xuyên quan tâm đến công
tác phát triển đảng viên mới và
công tác kiểm tra, giám sát, giữ
nghiêm kỷ luật trong Đảng” - Bí
thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn
Canh cho biết.
Đối với công tác phát triển
đảng viên mới, Ban Thường vụ
Huyện ủy chú trọng đến những
chi bộ thôn hiện có số lượng đảng
viên ít (dưới 5 đảng viên), phát
triển đảng viên trong lực lượng
dân quân và trong lực lượng
thanh niên xét tuyển nghĩa vụ
quân sự hàng năm. Từ đầu nhiệm
kỳ đến nay, Đảng bộ Di Linh đã
mở nhiều lớp bồi dưỡng nhận
thức về Đảng cho quần chúng
ưu tú và đã kết nạp được 531

đảng viên mới, vượt 9% so với
kế hoạch nửa nhiệm kỳ; trong đó,
có trên 20% đảng viên là người
dân tộc thiểu số, gần 50% đảng
viên nữ, gần 55% đảng viên trẻ
ở lứa tuổi Đoàn.
Công tác tổ chức, xây dựng
Đảng thường xuyên gắn với công
tác kiểm tra, giám sát, giải quyết
đơn thư khiếu tố và xử lý, thi
hành kỷ luật trong Đảng. Từ đầu
nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường
vụ Huyện ủy Di Linh đã tiến hành
16 cuộc kiểm tra (8 cuộc kiểm
tra tổ chức Đảng và 8 cuộc kiểm
tra đảng viên) và đã tiến hành 20
cuộc giám sát (9 cuộc giám sát
tổ chức Đảng và 11 cuộc giám
sát đảng viên). Ủy ban kiểm tra
các cấp cũng đã thực hiện tốt vai
trò, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

theo quy định của Điều lệ Đảng;
trong đó, tập trung kiểm tra tổ
chức Đảng và đảng viên khi có
dấu hiệu vi phạm. Qua đó, trong
Đảng bộ huyện đã có 39 đảng
viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm
khuyết điểm, bị thi hành kỷ luật.
Nhờ vậy, ý thức tổ chức kỷ luật
trong Đảng được giữ nghiêm;
chất lượng đảng viên và TCCSĐ
không ngừng được củng cố và
nâng cao hơn. Qua kiểm điểm,
đánh giá và phân loại hàng năm,
trong Đảng bộ huyện chỉ có
0,03% đến 0,42% số đảng viên
yếu kém, vi phạm khuyết điểm,
không hoàn thành nhiệm vụ; từ
56,3% đến 68,5% TCCSĐ đạt
trong sạch vững mạnh; năm 2015
có 1 TCCSĐ yếu kém; năm 2016
và 2017 không còn TCCSĐ nào

yếu kém.
Theo đánh giá của Huyện ủy
Di Linh, nhờ tập trung công tác
xây dựng Đảng và xây dựng cả hệ
thống chính trị, Đảng bộ huyện
Di Linh đã tạo bước chuyển biến
tích cực trên nhiều mặt, giữ gìn
mối đoàn kết nhất trí trong Đảng
và tạo được sự đồng thuận cao
trong xã hội, là yếu tố quyết định
cho việc lãnh đạo, điều hành và
triển khai hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị, kinh tế và xã hội ở
địa phương.
Trong nửa nhiệm kỳ 2015 2020, cơ cấu kinh tế của huyện
tiếp tục chuyển dịch theo hướng
tích cực. Riêng ngành sản xuất
nông nghiệp có bước chuyển
dịch rõ nét về chất và đạt mức
tăng trưởng bình quân hàng năm
là 4,5%. Hầu hết các chỉ tiêu về
trồng trọt, chăn nuôi đều vượt so
với kế hoạch đã đề ra. Nhiều loại
cây trồng, con vật nuôi có giá
trị kinh tế cao được đưa vào sản
xuất. Mức thu nhập bình quân đạt
132 triệu đồng/1 ha đất sản xuất
nông nghiệp (năm 2017). Kinh tế
tập thể, kinh tế trang trại và các
loại hình liên kết sản xuất, kinh
doanh từng bước phát triển, mang
lại hiệu quả cao. Sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
thương mại, dịch vụ; việc quản
lý đô thị, quản lý tài nguyên và
môi trường, thu hút đầu tư; các
hoạt động trên các lĩnh vực xã
hội, văn hóa, y tế, giáo dục và an
ninh, quốc phòng… luôn ổn định
và từng bước tăng trưởng. Việc
thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới,
Chương trình giảm nghèo… đạt
kết quả khả quan. Hiện nay, tỷ lệ
hộ nghèo trong huyện (theo chuẩn
nghèo đa chiều) còn 6,14%. Toàn
huyện đã có 9 xã đạt chuẩn “xã
nông thôn mới”; 2 xã đạt 16 tiêu
chí và 7 xã đạt 11 - 14 tiêu chí
nông thôn mới.  XUÂN LONG

Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2018

HĐND huyện Lạc Dương... 

Chiều 5/7, tại Hội nghị giao
ban báo chí tháng 7/2018 do Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp
với Sở Thông tin Truyền thông
và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, đại
diện các cơ quan thông tấn báo
chí đã được nghe thông tin liên
quan tới tình hình kinh tế - xã hội
toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và
tình hình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2018. Đồng thời, dịp
này, đại diện lãnh đạo huyện Đạ
Tẻh đã có mặt tại hội nghị để trả
lời về vấn đề phá rừng, lấn chiếm
đất rừng, mua bán lâm sản trái
phép trên địa bàn một số xã thuộc
huyện Đa Tẻh.
Theo ông Nguyễn Mậu Tuấn
- Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ
Tẻh, báo chí phản ảnh về vấn đề
liên quan tới rừng xảy ra trên địa
bàn huyện Đạ Tẻh có nhiều chi
tiết không chính xác. Lãnh đạo
địa phương này đã làm việc với

... Cùng với đó, các chương
trình, dự án mục tiêu quốc gia
được chú trọng quan tâm; một số
chỉ tiêu văn hóa - xã hội thực hiện
theo kế hoạch đề ra; an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội được giữ
vững ổn định, công tác cải cách
hành chính tiếp tục được thực hiện
tốt rộng khắp từ huyện đến xã…
Bên cạnh những kết quả đạt
được vẫn còn một số tồn tại, hạn
chế như: công tác giải phóng mặt
bằng, thi công một số công trình
còn chậm; tình hình san ủi đất,
khai thác khoáng sản bất hợp pháp
còn xảy ra; công tác dạy nghề gắn
với giải quyết việc làm cho lao
động địa phương chưa có sự đổi
mới; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế
còn thấp; lãnh đạo, công chức một
số cơ quan, đơn vị, địa phương
chưa thực sự chủ động trong công
tác chuyên môn được giao…
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo

các đơn vị liên quan cấp tỉnh bao
gồm Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, kiểm lâm… để
xác định lại các vấn đề liên quan,
đồng thời đã có phản hồi với cơ
quan báo chí đăng tải bài viết liên
quan đến vấn đề trên.
Về nội dung trên, đại diện các
cơ quan thông tấn báo chí cho
rằng việc khai thác rừng trái
phép là có xảy ra trên địa bàn
huyện Đạ Tẻh nói riêng và nhiều
địa bàn khác trong tỉnh. Mặc dù
trong quá trình tác nghiệp, phóng
viên viết bài gặp phải một số lỗi
nghiệp vụ, tuy nhiên lãnh đạo địa
phương cũng cần nhìn nhận lại
trách nhiệm của mình trong việc
để xảy ra các vụ việc liên quan
đến rừng. Từ đó, địa phương cần
có nhiều thay đổi trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề
quản lý và bảo vệ rừng.
Bên cạnh đó, đại diện các cơ

quan báo chí cũng đã đặt nhiều
câu hỏi cho người phát ngôn
UBND tỉnh cũng như các đơn vị
liên quan nhiều vấn đề như: Tại
huyện Cát Tiên, việc khai thác
cát đe dọa sự an toàn của Di tích
Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia
Cát Tiên. Tại thành phố Bảo Lộc,
vấn đề xây dựng các công trình
và hoạt động du lịch trái phép
trên núi Đại Bình xử lý ra sao?
Tại thành phố Đà Lạt, nhiều nhà
ở, biệt thự trái phép mọc lên trên
đất rừng, có hay không sự bảo kê,
bao che đối với việc xây dựng các
công trình này. Phương hướng
xử lý đối với các công trình này
sắp tới...
Ông Phùng Khắc Đồng - Chánh
Văn phòng UBND tỉnh, người
phát ngôn UBND tỉnh đã trực tiếp
trả lời một số vấn đề báo chí đặt
ra tại hội nghị.
NGỌC NGÀ

TIẾP TRANG 1

luận các báo cáo, tờ trình của các
cơ quan liên quan, trong đó, một
số vấn đề được đưa ra như: định
hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng
phù hợp với tập quán sản xuất của
người dân, tránh tình trạng mở
rộng diện tích ồ ạt; tiến độ cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho người dân còn chậm; phụ
cấp cho công an viên các thôn,
xã thấp, không đáp ứng được khi
tình hình trật tự an toàn xã hội có
những phức tạp…
Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn
và nghe trả lời chất vấn tại hội
trường. Đồng thời, thông qua các
nghị quyết kỳ họp như: Nghị quyết
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội 6 tháng cuối năm 2018; Nghị
quyết phê chuẩn tổng quyết toán
ngân sách năm 2017; Nghị quyết
chương trình giám sát của HĐND
huyện năm 2019…
TUẤN HƯƠNG

KINH TẾ
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Khi thanh niên vùng sâu khát khao lập nghiệp
Chọn chăn nuôi
để lập nghiệp
Đang theo học năm thứ 2 tại
một trường cao đẳng ở Đà Lạt,
nhưng do bố mẹ tuổi cao hay
đau ốm nên Vũ Minh Thắng (24
tuổi, ngụ tại Thôn 7, xã Lộc Nam)
đành “lỡ hẹn” với con đường học
vấn để về nhà làm kinh tế phụ
giúp gia đình. Tháng 7/2017, từ
nguồn vốn để dành của gia đình
và vay mượn thêm, Thắng đã
đầu tư chuồng trại và mua 20 dê
giống boer về nuôi. Thắng chia
sẻ: “Qua tìm hiểu từ nhiều nguồn
thông tin, thì dê là loài gia súc dễ
nuôi, vốn đầu tư không cao và
cho thu nhập ổn định. Vì thế, tôi
đầu tư gần 150 triệu đồng làm
chuồng trại và mua dê giống về
nuôi để phát triển kinh tế”.
Theo Thắng, dê có 3 loại bệnh
là bệnh phổi (ho), tiêu chảy và
nấm cần phải lưu ý để phòng
tránh. Để phòng bệnh phổi, người
nuôi cần phải thiết kế chuồng
trại mát về mùa khô, ấm về mùa
đông và tiêm thuốc phòng bệnh
cho dê theo định kỳ hàng tháng.
Đối với bệnh tiêu chảy, ngoài
việc tiêm vắc xin theo định kỳ
thì thức ăn của dê phải khô ráo.
Riêng đối với bệnh nấm thì chỉ
cần vệ sinh, sát trùng chuồng trại
thường xuyên là được. “Sau gần
một năm chăm sóc đến nay, đàn
dê của tôi đã sinh sản được 20
con, nâng tổng số đàn lên 40 con
và hiện còn nhiều con đang mang
bầu sắp sinh. Thời gian qua, tôi
đã xuất bán được 10 con dê thịt
với giá từ 90 - 110 ngàn đồng/kg
và thu được gần 30 triệu đồng.
Tôi dự tính thời gian tới sẽ mở
rộng chuồng trại để gây đàn lên
từ 80 - 100 con dê sinh sản” - anh
Thắng cho biết thêm.
Cũng chọn chăn nuôi để phát
triển kinh tế, anh Huỳnh Tấn (32
tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Nam)
đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi
gà. Điều đặc biệt, 2 loại gà anh
Tấn chọn nuôi là những giống
gà quý là Đông Tảo và gà khổng
lồ Brahma. Hiện tại, anh Tấn có
2 trại chăn nuôi gà, một trại ở xã
Lộc Nam và một trại ở quận Thủ
Đức (TP Hồ Chí Minh). Trong
đó, trại gà ở Lộc Nam luôn dao
động từ 150 - 200 con gà Đông
Tảo và 20 con gà Brahma. Còn
trại tại TP Hồ Chí Minh có từ
500 - 600 con gà Đông Tảo và

Phong trào khởi nghiệp đang từng ngày lan rộng, thể hiện khát khao thay đổi cuộc sống,
vươn lên làm giàu chính đáng của tuổi trẻ xã vùng sâu Lộc Nam, huyện Bảo Lâm với nhiều mô
hình kinh tế mới bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

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

Mô hình nuôi dê của anh Vũ Minh Thắng. Ảnh: K.Phúc

70 - 100 con gà Brahma. Anh Tấn
chia sẻ: “Hiện nay, Đông Tảo và
Brahma là 2 giống gà thịt có giá
trị nhất trên thị trường. Suốt 5
năm gắn bó với 2 giống gà này,
để có thành công như ngày hôm
nay, tôi đã trải qua không ít thất
bại. Sau những lần vấp ngã, tôi
tiếp tục đúng dậy ra tận Hưng
Yên để học hỏi kinh nghiệm và
tìm mua những con giống Đông
Tảo tốt nhất về gây đàn. Rồi tìm
đến những trại gà Brahma lớn
nhất tại TP Hồ Chí Minh để học
hỏi kinh nghiệm. Ưu điểm của
2 giống gà này là có kích cỡ và
trọng lượng lớn từ 4 - 6 kg/con
trưởng thành đối với gà Đông
Tảo và từ 8 - 14 kg/con đối với
gà Brahma nên chúng có sức đề
kháng tốt, ít dịch bệnh. Sau khi
trừ chi phí, mỗi năm mang lại cho
tôi nguồn lợi nhuận từ 800 triệu
đến 1 tỷ đồng từ tiền bán gà”.

Những mô hình
xen canh hiệu quả
Ngoài những mô hình chăn
nuôi mới, tại Lộc Nam còn xuất
hiện nhiều mô hình trồng trọt
theo hướng xen canh cho hiệu
quả kinh tế cao.
Anh Chánh Xuân Mểnh (28
tuổi, ngụ Thôn 6, xã Lộc Nam),
có 2,8 ha chỉ trồng độc canh mỗi
cây cà phê nên thu nhập cũng

chỉ đạt từ 250 - 300 triệu đồng/
năm. Nhưng từ năm 2015, anh
đã chủ động đưa một số giống
cây trồng có giá trị kinh tế cao
vào trồng xen với cà phê như sầu
riêng, mắc ca và bơ 034. Nhờ áp
dụng các tiến bộ khoa học - kỹ
thuật vào chăm sóc nên năng
suất vườn cà phê của gia đình anh
không ngừng tăng lên và các loại
cây trồng xen cũng phát triển tốt.
Theo anh Mểnh, năm nay, ngoài
vườn cà phê cho thu hoạch từ 10
- 11 tấn nhân thì hơn 200 cây mắc
ca của anh cũng đã cho thu hoạch
vụ đầu tiên và ước đạt khoảng 1
tấn. Còn sầu riêng và bơ thì cây
phát triển rất tốt và hứa hẹn qua
năm 2019 sẽ cho trái bói.
Cũng là một thanh niên
tiêu biểu của địa phương, anh
Nguyễn Ngọc Tân (đoàn viên
Thôn 8, xã Lộc Nam) đã thực
hiện thành công mô hình trồng
xen canh cây bơ 034 vào vườn cà
phê. Theo anh Tân, gia đình có
1,7 ha cà phê nên hiệu quả kinh
tế mang lại không cao, do đó anh
đã mạnh dạn đưa vào trồng xen
450 gốc bơ giống 034. Sau 5 năm
vườn bơ đã cho thu hoạch vụ thứ
hai và nhờ áp dụng các biện pháp
kỹ thuật vào chăm sóc và xử lý
cho cây ra bông và đậu trái nên
vườn bơ của anh luôn cho năng
suất cao, chất lượng tốt. Năm

2018, chỉ tính riêng 450 gốc bơ
vừa thu hoạch và chồi đã mang
về cho anh Tân nguồn thu nhập
khoảng 600 triệu đồng. “Chỉ tính
riêng bơ đã giúp gia đình tôi có
thêm nguồn thu nhập hơn 300
triệu đồng và năm nay con số
này đã tăng lên gấp đôi. Thực
tế cho thấy, ngoài việc có thêm
nguồn thu nhập cao thì trồng xen
bơ trong vườn cà phê không ảnh
hưởng đến sự phát triển và năng
suất của cà phê mà bơ còn tạo
bóng mát giúp cà phê phát triển
tốt hơn” - anh Tân chia sẻ.
Anh Trần Đình Tịnh, Bí thư
Đoàn xã Lộc Nam cho biết:
“Hiện, địa phương đang có hơn
1.000 đoàn viên, thanh niên,
trong đó, có gần 300 người
sinh hoạt và làm kinh tế tại địa
phương. Từ các mô hình lập
nghiệp của thanh niên thực sự
đã thổi một luồng gió mới làm
thay đổi thói quen sản xuất nông
nghiệp độc canh cây cà phê của
người dân địa phương. Điều đó
cho thấy, tư duy, nhận thức của
thanh niên tại địa phương có sự
thay đổi rõ nét. Đây là những
thanh niên tiêu biểu thể hiện khát
khao và quyết tâm làm giàu trên
mảnh đất quê hương để các bạn
trẻ khác học tập, phấn đấu vươn
lên trong thời gian tới”.
KHÁNH PHÚC

Hội thảo “Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua du lịch tại Lâm Đồng”
Hội thảo được tổ chức ngày
5/7, trong khuôn khổ Đề tài
“Đánh giá thực trạng và đề
xuất các giải pháp nâng cao
hiệu quả xuất khẩu hàng hóa
tại chỗ qua du lịch tại Lâm
Đồng” của Viện Khoa học
Môi trường và Xã hội, thu
hút các đại biểu là các nhà
khoa học và lãnh đạo cơ quan
quản lý Nhà nước thuộc sở,
ngành Văn hóa - Thể thao và
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Du lịch, Công thương, Khoa
học - Công nghệ, Thống kê,
Công an; và lãnh đạo các địa
phương Đơn Dương, Lạc
Dương và Đà Lạt…
Đề dẫn của chủ nhiệm
đề tài - Ths Nguyễn Trung
Thành cho biết: Với việc
đánh giá lượng khách du
lịch đến Lâm Đồng tăng
khoảng 3 lần trong 10 năm
qua, đồng thời, với các loại

hàng hóa đặc trưng tại Lâm
Đồng rất phong phú, đề tài
muốn tác động để phát huy
thế mạnh của địa phương
trong chuỗi giá trị toàn cầu,
qua tham khảo các mô hình
của Hàn Quốc và Thái Lan…
để khẳng định vị trí, vai trò
của du lịch trong việc xúc
tiến, quảng bá văn hóa và lưu
thông hàng hóa…
Hội thảo mới dừng ở bước

xác định đề tài mang tính liên
ngành, được các sở, ngành,
địa phương hỗ trợ cung cấp
thông tin và số liệu cần thiết
liên quan về lượng khách, số
ngày lưu trú, mức độ chi tiêu
của du khách quốc tế… khi
đi du lịch Việt Nam có đến
Lâm Đồng; đồng thời, gợi ý
các giải pháp để kích cầu chi
tiêu của du khách...
NHẬT QUÂN

13 đơn vị đang sử dụng
nhãn hiệu cà phê Đà Lạt
Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho
biết, hiện UBND thành phố đã cấp
quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
Cà phê Cầu Đất Đà Lạt cho 13 doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể. Các đơn
vị, cá nhân trên được quyền sử dụng
nhãn hiệu Cà phê Cầu Đất Đà Lạt trên
sản phẩm cà phê bột, cà phê nhân được
sản xuất, chế biến tại Đà Lạt, đảm bảo
những tiêu chí theo yêu cầu về an toàn
vệ sinh thực phẩm. Được biết, thành
phố Đà Lạt có 4.066 ha cà phê, chủ
yếu là cà phê Arabica, một dòng cà
phê có chất lượng cao được người tiêu
dùng ưa chuộng.
D.Q

Hạt sầu riêng có giá từ
40.000 - 80.000 đồng/kg
Ông K’Tôn (ngụ xã Đinh Trang
Hòa, huyện Di Linh), người sở hữu
hơn 1,2 ha sầu riêng cho biết: “Nếu
như năm trước, giá sầu riêng hạt chỉ ở
mức 15.000 - 18.000 đồng/kg, thì năm
nay tăng lên 23.000 đồng/kg. Chưa kể,
hạt của loại sầu riêng này cũng được
thương lái thu mua với giá rất cao
40.000 đồng/kg. Do đó, bà con trồng
sầu riêng hạt rất phấn khởi”. Một số
người trồng sầu riêng ở phường Lộc
Tiến, thành phố Bảo Lộc cũng cho
biết, họ bán hạt sầu riêng cho thương
lái với giá 58.000 đồng/kg. Trong khi
đó, tại thủ phủ sầu riêng Đạ Huoai,
giá hạt sầu riêng rất cao từ 60.000 80.000 đồng/kg.
Theo ông Trần Văn Thành, một người
trồng sầu riêng ở xã Đạ Oai, huyện Đạ
Huoai, giá hạt sầu riêng tăng cao như
vậy là do nhu cầu cây giống lớn. Các
vườn ươm thu mua hạt sầu riêng để
ươm giống. Ưu điểm của sầu riêng hạt
là sinh trưởng tốt nên các vườn ươm sử
dụng để lấy chồi ghép với những loại
sầu riêng hạt lép.
Được biết, mỗi cây sầu riêng giống
hiện có giá từ 120.000 - 200.000 đồng
tùy từng nơi và từng thời điểm.
TRỊNH CHU
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HỘI KHUYẾN HỌC LÂM ĐỒNG:

Hỗ trợ nhà trường
chống bỏ học, thất học
Thực hiện Chương trình “Chung tay
vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại
phía sau”, 6 tháng đầu năm 2018, Hội
Khuyến học (HKH) tỉnh Lâm Đồng
đã hỗ trợ các nhà trường chống bỏ
học, thất học. Trong đó, hỗ trợ Trường
Khiếm thính Lâm Đồng 20 triệu đồng,
phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Giáo
dục đặc biệt trao tặng 120 xe đạp trị giá
168 triệu đồng cho học sinh 6 huyện
phía Nam, phối hợp với Công ty Bảo
hiểm Nhân thọ Sun Life trao 10 suất
học bổng cho học sinh nghèo hiếu học
huyện Đức Trọng. Bên cạnh đó, HKH
và các đơn vị phối hợp cùng Hội Chữ
thập đỏ thực hiện chương trình nuôi
heo đất, các chương trình thiện nguyện,
các dòng họ, hội đồng hương, cựu học
sinh, các cơ quan, doanh nghiệp, tập
thể, cá nhân... tặng quà, hiện vật, trợ
cấp thường xuyên, đột xuất với 9.209
suất học bổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng,
171 xe đạp, hơn 17 ngàn cuốn vở, 570
bộ sách giáo khoa. TUẤN HƯƠNG

ĐƠN DƯƠNG: Đa dạng hóa

các hình thức tuyên truyền
cải cách hành chính
UBND huyện Đơn Dương cho biết
đã từng bước đa dạng hóa các hình
thức tuyên truyền cải cách hành chính
(CCHC) trên địa bàn huyện.
Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban
chuyên môn cấp huyện, UBND các
xã, thị trấn trên địa bàn triển khai công
tác tuyên truyền CCHC thông qua
nhiều hình thức như lồng ghép công
tác CCHC vào các cuộc họp cơ quan;
sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai
hằng tuần; qua các buổi sinh hoạt chi
bộ và các cuộc họp dân; tại các buổi
tiếp dân định kỳ của huyện; qua công
tác phổ biến pháp luật; qua cổng thông
tin điện tử của huyện và qua hệ thống
đài huyện...
Trong tháng 9/2018 sắp đến, lãnh
đạo huyện sẽ trực tiếp tham gia chương
trình gặp gỡ, đối thoại CCHC do tỉnh tổ
chức trên sóng phát thanh truyền hình
tỉnh Lâm Đồng.
VT

Tuyên truyền phổ biến
pháp luật cho hơn
78.000 lượt người
Theo Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, 6
tháng đầu năm 2018, các cấp hội ở địa
phương đã tuyên truyền phổ biến pháp
luật trên 200 buổi cho hơn 78.000 lượt
người tham dự và cấp phát 216 cuốn
sách, 96 văn bản, hơn 134.000 tờ gấp,
9 băng đĩa hình. Trong đó, Hội Luật
gia các huyện tổ chức 188 buổi tuyên
truyền phổ biến pháp luật cho hơn
69.000 người là cán bộ, nhân dân trên
địa bàn và phối hợp tập huấn 4 buổi
cho 37 cán bộ của 10 xã về việc xử lý
vi phạm trên lĩnh vực xây dựng. Các
chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh và các
huyện lồng ghép thông qua hoạt động
chuyên môn tổ chức 23 buổi tuyên
truyền phổ biến pháp luật cho 700
người, ngoài ra tuyên truyền cho hơn
7.000 người về các nội dung luật liên
quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động
của cơ quan, đơn vị.
VIỆT HÙNG

Phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua
Những năm qua, các phong
trào thi đua yêu nước của
cán bộ, đoàn viên, công nhân
viên chức lao động (CNVCLĐ)
trong tỉnh đã góp phần quan
trọng để thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương. Từ phong trào đã
xuất hiện nhiều sáng kiến, kỹ
thuật có giá trị kinh tế cao.

N

hững năm gần đây, các
cấp công đoàn (CĐ)
trong tỉnh đã quan tâm
tổ chức thực hiện các
phong trào thi đua với chất lượng
ngày càng được cải thiện. Cụ thể,
CĐ các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp đã gắn phong trào thi
đua “Lao động giỏi, lao động sáng
tạo” với việc “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” và xây dựng người cán
bộ công chức, viên chức “Trung
thành, sáng tạo, tận tụy, gương
mẫu”. Cùng đó, phong trào thi đua
mang tính chất ngành nghề tiếp
tục được phát huy hiệu quả như:
CĐ ngành Y tế với phong trào thi
đua nghiên cứu khoa học, áp dụng
những đề tài, sáng kiến, thu hút
đông đảo cán bộ, viên chức, người
lao động tham gia, đem lại hiệu
quả thiết thực trong công tác chăm
sóc sức khỏe nhân dân; CĐ ngành
Giáo dục với phong trào “Dạy tốt,
học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm
gương đạo đức, tự học và sáng
tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy
và học”; ngành Du lịch với phong
trào “Nụ cười du lịch”; ngành Thuế
với phong trào 80/20...
Bên cạnh đó, đoàn viên ở các
doanh nghiệp (DN) với các phong
trào thi đua “Lao động giỏi” gắn
liền với năng suất, chất lượng,
hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao
thu nhập, đảm bảo an toàn vệ sinh
lao động, xây dựng và giữ vững
thương hiệu, lấy đó làm mục tiêu
kế hoạch phấn đấu. Đồng thời, các
cấp CĐ đã chủ động phối hợp, tác
động với người sử dụng lao động
giải quyết hài hòa, lợi ích trong tổ
chức phong trào thi đua, góp phần
xây dựng DN phát triển bền vững,
nâng cao thu nhập cho đoàn viên
qua thi đua lao động sản xuất. Chị
Nguyễn Thị Minh (đoàn viên CĐ

Từ phong trào thi đua yêu nước, đã có nhiều công trình xây dựng nông thôn mới được trao tặng.

Trong ảnh: Công đoàn ngành Giáo dục trao nhà công vụ cho tập thể giáo viên Trường PTTH Đạ Tông
(huyện Đam Rông). Ảnh: N.M

Công ty Đà Lạt Tự nhiên (Phú
Hội, Đức Trọng) cho biết: “Thời
gian qua, các phong trào thi đua do
Công ty phát động chúng tôi đều
hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua
các phong trào thi đua, đoàn viên
CĐ làm việc hăng say hơn, hiệu
quả hơn và cuối năm, Công ty lại
có phần thưởng xứng đáng”.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh,
qua các phong trào thi đua, các
cuộc vận động của từng ngành,
từng đơn vị với những phong
trào thi đua liên kết phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp và nông thôn
gắn với cuộc vận động “Cùng cả
nước, Lâm Đồng chung sức xây
dựng nông thôn mới”, xây dựng
đô thị văn minh được đông đảo
quần chúng nhân dân hưởng ứng
tích cực. Phong trào thi đua “Giỏi
việc nước, đảm việc nhà” trong nữ
CNVCLĐ được nâng cao; phong
trào xây dựng đời sống văn hóa,
thể thao ở cơ sở, tập trung đầu tư
cho cơ sở tự tổ chức các phong trào
gắn với cuộc vận động làm theo tư
tưởng đạo đức và phong cách Hồ
Chí Minh bằng việc làm và hành
động cụ thể, thiết thực trong đoàn
viên, CNVCLĐ.
Điểm nổi bật trong phong trào
thi đua nhiệm kỳ vừa qua, đó là
hưởng ứng phong trào “Dân vận
khéo trong xây dựng nông thôn
mới” do Ban Dân vận Tỉnh ủy

Theo số liệu báo cáo, chỉ tính riêng từ năm 2013-2017, toàn tỉnh đã có
10.054 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, với giá trị làm lợi lên đến 20.911 triệu
đồng; có 1.113 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng giá trị làm lợi lên tới
9.533 triệu đồng; số công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải
thưởng tại các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh được tổ chức 2 năm/lần
là 80 đề tài; số công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đoạt giải
thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Khoa học công nghệ Việt Nam là 14 đề tài...
Bên cạnh đó, còn có hàng trăm đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ
thuật được áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh và cả nước, mang lại hiệu
quả kinh tế cao, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm thời gian và giải phóng sức
lao động của CNLĐ.

phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ
tỉnh đã triển khai sâu rộng trong
toàn hệ thống, phát động phong
trào thi đua xây dựng nông thôn
mới. Đặc biệt là xây dựng các
công trình sản phẩm trong xây
dựng nông thôn mới chào mừng
Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại
hội CĐ tỉnh Lâm Đồng lần thứ
IX, nhiệm kỳ 2018-2023, với chủ
trương mỗi đoàn viên CNVCLĐ
thực hành tiết kiệm 5 ngàn đồng/
tháng trong năm 2017 để đóng
góp xây dựng các công trình,
góp phần xây dựng nông thôn
mới. Qua phong trào, đã có 15
công trình hoàn thành với tổng
giá trị 3.663 triệu đồng, trong đó,
CNVCLĐ đóng góp 12.470 triệu
đồng. Bên cạnh đó, các CĐ cấp
trên trực tiếp cơ sở và công đoàn
cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh hàng
năm đã chủ động đăng ký xây

dựng và được LĐLĐ tỉnh gắn biển
công nhận 25 công trình sản phẩm
mới chào mừng kỷ niệm các ngày
lễ lớn hàng năm, với tổng giá trị
trên 52 tỷ đồng.
Qua các phong trào thi đua do
các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức,
phát động, đã có nhiều danh hiệu,
thương hiệu sản phẩm được công
nhận. Kết quả phong trào thi đua
đã làm tăng năng suất lao động, tạo
sự gắn bó, chia sẻ giữa các DN và
NLĐ. Năm 2014, CĐ cơ sở Khách
sạn Sài Gòn - Đà Lạt và CĐ cơ sở
Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt là 2
DN của Lâm Đồng được Báo Lao
động bình chọn “Doanh nghiệp vì
người lao động”; năm 2016 Lâm
Đồng có 5 DN được Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ
niệm chương “Doanh nghiệp vì
người lao động”...
NHẬT MINH

LÂM HÀ: Tuyên dương 112 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ
Hội Đồng đội huyện Lâm Hà
vừa tổ chức thành công Đại hội
Cháu ngoan Bác Hồ huyện Lâm
Hà lần thứ VII, năm 2018, với sự
có mặt của 112 đại biểu ưu tú nhất
đại diện cho hơn 12.000 đội viên
được bầu chọn từ 16 cơ sở đội, 56
liên đội trong toàn huyện.
Về dự Đại hội, các đại biểu được
nghe các em báo công với Đại hội
về những thành tích rực rỡ nhất
của thanh, thiếu nhi toàn huyện
trong phong trào thi đua “Thiếu
nhi Lâm Hà thi đua làm nghìn
việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ

dạy, phấn đấu trở thành con ngoan,
trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan
Bác Hồ”. Hai năm qua, thiếu nhi
huyện Lâm Hà đã đạt được nhiều
thành tích nổi bật trong 4 chương
trình của Đội như: “Tự hào truyền
thống - tiếp bước cha anh”, “Rèn
luyện tri thức - vững bước tương
lai”, chương trình “Vui khỏe an
toàn - Học ngàn điều hay”; “Đội
ta vững mạnh cùng tiến bước lên
đoàn”, “Khăn hồng tình nguyện
- chắp cánh yêu thương”. Các
phong trào thi đua được triển
khai sâu rộng, thu hút đông đảo

các em đội viên tham gia hưởng
ứng. Toàn huyện có 120 mô hình
“bạn giúp bạn”, 1.150 “nhóm học
tập”, 2.800 “đôi bạn cùng tiến”;
vận động quyên góp được hơn
4.000 cuốn vở, gần 1.700 bộ quần
áo cũ, 530 khăn quàng, 200 cặp
sách mới, nhằm giúp đỡ các đội
viên, nhi đồng vùng khó khăn. Các
phong trào, hoạt động Đội đã giúp
cho các em đội viên phấn đấu và
rèn luyện để trở thành con ngoan,
trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan
Bác Hồ, tạo điều kiện để thanh,
thiếu niên, nhi đồng toàn huyện

ra sức thi đua xây dựng tổ chức
Đội ngày càng vững mạnh. Hiện
nay, toàn huyện có 56 liên đội,
kết nạp được 4.340 đội viên mới,
cháu ngoan Bác Hồ là 16.312 em.
Đại hội đã tuyên dương, khen
thưởng 112 đại biểu cháu ngoan
Bác Hồ; đồng thời trao 26 suất
học bổng “Thắp sáng ước mơ
thiếu nhi Lâm Hà” cho 26 đội
viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn
lên trong học tập và rèn luyện của
16 xã, thị trấn. Mỗi suất trị giá
500.000 đồng.
CẨM TÚ - HUY TOẢN

VĂN HÓA - XÃ HỘI
GƯƠNG SÁNG ĐỜI THƯỜNG

Ông Vũ Ngọc Kim - Bí thư Chi bộ
Tổ 21, Phường 2, thành phố Đà
Lạt được biết đến với tác phong
“miệng nói, tay làm”. Ông luôn
là tấm gương mẫu mực trong
công tác tuyên truyền, vận
động nhân dân tham gia các
phong trào thi đua và các cuộc
vận động xây dựng văn minh
đô thị, cuộc vận động vì người
nghèo, xây dựng cảnh quan
môi trường xanh, sạch, đẹp...

Ô

ng nhập ngũ vào tháng
2/1968, đến tháng
10/1996 được Nhà nước
cho nghỉ chế độ hưu trí,
trước đó ông từng công tác tại Quân
khu VI và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Sau khi về nghỉ hưu, ông được tín
nhiệm bầu làm Khu phố trưởng Khu
phố 8 - Phường 2, thành phố Đà Lạt.
Với 22 năm làm cán bộ tổ dân phố
và 4 nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ
Tổ 21, ông hầu như ít có thời gian
ở nhà. Hẹn gặp ông khi ông vừa
kết thúc một buổi họp chi bộ đầu
tháng, buổi sơ kết hoạt động cựu
chiến binh; tôi cảm nhận được tinh
thần nhiệt huyết, trách nhiệm trong
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Người Bí thư chi bộ có nghệ thuật
vận động quần chúng nhân dân
dân mà ông Vũ Ngọc Kim là đầu tàu
gương mẫu. Chỉ 2 tháng sau khi vận
động, ông Kim và Ban cán sự Tổ 21
đã vận động được 300 triệu đồng từ
nhân dân, cùng với nguồn Nhà nước
hỗ trợ là 700 triệu đồng để thi công
công trình đường trị giá 1 tỷ đồng...
Tiếp tục đến công trình xây dựng
hội trường tổ dân phố. Ông lại bàn
bạc trong chi bộ và Ban Điều hành
tổ dân phố tìm cách vận động bà con
đóng góp. Sau khi tính toán, mỗi hộ
cần ủng hộ ít nhất 600 ngàn đồng
mới xây được hội trường để sinh
hoạt. Ông đề nghị cán bộ, đảng viên
gương mẫu đóng trước, đóng nhiều
hơn. Tùy theo điều kiện của từng hộ
dân để có cách vận động phù hợp.
Với hộ còn khó khăn, ông gợi ý bà
con có thể chia làm 2 - 3 lần đóng
góp, miễn là đóng đủ mức quy định
để hoàn thành công trình hội trường.
Về bàn ghế, ông Kim đi xin bàn ghế
cũ của Trường THCS Tây Sơn. Thế
là, sau 6 tháng, ông và Ban điều hành
tổ đã vận động đủ số tiền, trong đó
Tổ 21 vận động được 161 triệu đồng.
Đến nay, hội trường đã hoàn thành và
đi vào hoạt động, có nơi khang trang
để bà con họp hành, sinh hoạt. Bà
con nơi đây cho biết, trong các hoạt
động từ việc thu thuế, thu các loại
quỹ đến việc hòa giải trong dân, hay
kể cả hoạt động thi văn nghệ của tổ,

hoạt động nào cũng có mặt ông Kim
và hầu như đều thành công.
Với nghệ thuật vận động chân
tình, linh hoạt và một phần nhờ vào
năng khiếu thuyết phục mà Bí thư
chi bộ Vũ Ngọc Kim đã hoạt động
thành công. Đặc biệt, ông luôn
nghiêm túc thực hiện theo đúng quy
chế dân chủ ở cơ sở. Mọi nội dung
đều được công khai và họp dân để
lấy ý kiến, từ việc nhỏ nhất. Nhiều
hộ dân nơi đây đều công nhận rằng
nhờ cách vận động của Bí thư chi bộ
cùng tập thể cán bộ địa phương có
lý có tình, cho dân thấy lợi ích lâu
dài nên khi người dân hiểu ra vấn đề
thì sẽ tự nguyện đóng góp, có ý thức
xây dựng tập thể, cộng đồng đoàn
kết hơn, văn minh hơn.
Từ đó, trong nhiều năm liền, địa
phương đã vận động nhân dân đóng
góp xây dựng các công trình hạ tầng
tại tổ dân phố trên 3 tỷ đồng, làm tốt
công tác vận động giải tỏa mặt bằng
mở rộng đường Thông Thiên Học.
Bản thân ông đã được các cấp, các
ngành khen thưởng vì thành tích
xuất sắc trong lãnh đạo chi bộ nhiều
năm liền đạt trong sạch vững mạnh
tiêu biểu cấp phường, cấp thành phố.
Bản thân ông là đảng viên xuất sắc
nhiều năm liền, gia đình đạt gia đình
văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền.

Trong mục tiêu chung xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, đòi hỏi con người, hệ
thống phải được kết nối bằng các phương tiện, công cụ tiện ích. Và tất nhiên, du lịch là một phần
không thể thiếu. Một ứng dụng du lịch thông minh sẽ giúp du khách, người dân, các doanh nghiệp
và cơ quan quản lý Nhà nước được kết nối với nhau trong một thể thống nhất.

về du lịch tỉnh và có những dự báo
quan trọng về xu hướng du lịch
trong tương lai để có thể ra những
quyết định và đầu tư đúng hướng.
Đối với các doanh nghiệp, cơ hội
quảng bá sản phẩm dịch vụ gần hơn
với khách hàng trở nên dễ dàng hơn,
qua đó thể hiện trách nhiệm cũng
như ý thức xây dựng thương hiệu
dịch vụ riêng. Đồng thời, các doanh
nghiệp có thể liên kết tạo ra chuỗi
cung ứng dịch vụ: vận tải, lưu trú,
ăn uống, mua sắm,...; mở ra môi
trường hợp tác phát triển lành mạnh,
bền vững.
Ghi nhận tại các địa phương mà
VNPT đã triển khai, ứng dụng giải
pháp du lịch thông minh được đánh
giá là công cụ hỗ trợ hữu hiệu, cung
cấp thông tin đa dạng, chính xác
cho du khách, doanh nghiệp và cơ
quan quản lý.
Cũng theo nhóm tác giả, trước
những cơ hội và thách thức của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 đối với
xã hội nói chung, với ngành du lịch
nói riêng; cùng với việc tham chiếu
các mô hình ứng dụng thành công
của các nước trên thế giới như Tây
Ban Nha, Đài Loan, Hàn Quốc...
sẽ giúp Đà Lạt có thể áp dụng và
triển khai nhanh ứng dụng du lịch
thông minh này. Qua đó, góp phần
định hướng xây dựng Đà Lạt trở
thành thành phố thông minh để thu
hút, nâng cao chỉ số hài lòng của
du khách, kết nối các doanh nghiệp
dịch vụ du lịch và nâng cao năng
lực quản lý của cơ quan nhà nước.

Ông Kim và con đường Hẻm 56 - Thông Thiên Học nay đã khang trang, sạch đẹp
nhờ cách vận động thuyết phục trong nhân dân của vị Bí thư chi bộ tổ dân phố. Ảnh: N.T

công việc của ông. Ông hồn hậu nói:
không làm thì thôi, nhưng đã làm là
phải làm cho bằng được, miệng nói
nhưng tay phải làm thì dân mới tin.
Ngay khi làm đường, bản thân gia
đình ông cũng đã lùi vào 2 m đất để
cho đường rộng hơn. Ông nói: Đảng
đã chỉ đạo là mình chấp hành và phải
gương mẫu thì dân mới nghe.
Hoặc như trong cách vận động
nhân dân làm đường, có hộ cô Yến
từ một hộ khó khăn, chồng mất, nuôi
2 con ăn học, khi có chủ trương làm
đường cô Yến nhất định không chịu
giải tỏa 180 m2 đất. Nhưng khi nghe
bác Kim vận động có lý, có tình,
cô đã đồng ý và kết quả đúng như

bác Kim thuyết phục, gia đình cô
đã khá hơn rất nhiều. Cô Yến được
Nhà nước bồi thường 3,2 tỷ đồng,
lại xây được vài kiot cho thuê kinh
doanh sau khi đường làm xong đẹp
hơn, khang trang hơn. Cô Yến rất
phấn khởi và tâm phục, khẩu phục
bác Bí thư chi bộ Vũ Ngọc Kim.
Chi bộ Tổ 21 hiện là chi bộ đông
nhất của Phường 2 với 56 đảng viên,
dân số 271 hộ với 1.253 nhân khẩu.
Công trình làm đường tại Hẻm 56
- Tổ 21 là công trình dân sinh được
đánh giá rất cao trong công tác vận
động. Đây là công trình khởi đầu,
mở ra thuận lợi cho chi bộ trong
công tác vận động quần chúng nhân

NGUYỆT THU

Ứng dụng du lịch thông minh cho Đà Lạt
Chính xác, tiện ích
Du lịch thông minh là một thành
phần của đô thị thông minh mà TP
Đà Lạt đang đặt mục tiêu xây dựng,
sử dụng công nghệ thông tin (CNTT)
và truyền thông để hình thành hệ sinh
thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ
giữa 3 đối tượng chính là du khách,
chính quyền và doanh nghiệp. Đặc
biệt, với sự bùng nổ của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, sự phổ biến
của thiết bị đầu cuối (các thiết bị di
động thông minh) và sự sẵn sàng về
hạ tầng viễn thông CNTT, nếu các
giải pháp du lịch thông minh được
triển khai đồng bộ sẽ phục vụ nhu
cầu tra cứu thông tin, hỗ trợ du khách
trong hành trình trải nghiệm du lịch
rất hiệu quả. Từ đó, góp phần xây
dựng du lịch chất lượng cao phục
vụ du khách, đóng góp vào việc phát
triển kinh tế bền vững.
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp
tác về Đề án “Xây dựng thành phố
Đà Lạt trở thành thành phố thông
minh (Smart City)” của UBND tỉnh
Lâm Đồng và Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam (VNPT), đội
ngũ kỹ sư của VNPT vừa hoàn
thành triển khai cung cấp giải pháp
du lịch thông minh. Hiện nay, ứng
dụng này cũng đã và đang được triển
khai tại 12 tỉnh, thành phố như Ninh
Bình, Phú Quốc (Kiên Giang), Sa Pa
(Lào Cai), Vũng Tàu... và sắp tới sẽ
là nhiều thành phố khác, trong đó dự
kiến có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,...
Thạc sỹ Hoàng Thế Đăng - Giám
đốc Trung tâm CNTT VNPT Lâm
Đồng, Trưởng nhóm giải pháp cho

biết, ứng dụng được hoàn thành
sau khoảng thời gian hơn 18 tháng
nghiên cứu và nhiều lần thử nghiệm.
Khi đưa vào sử dụng, với sự quản lý
của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
thì chắc chắn đây sẽ là nguồn thông
tin chính thống và có độ chính xác
cao, giúp du khách có thể dễ dàng
tra cứu thông tin mình mong muốn.
Với định hướng xây dựng du
lịch thông minh lấy con người (nhà
quản lý, doanh nghiệp, người dân
và khách du lịch) làm trọng tâm,
việc triển khai ứng dụng CNTT cần
căn cứ vào trải nghiệm thực tế của
khách du lịch và sự tương tác giữa
ba đối tượng trong hệ sinh thái du
lịch thông minh.
Theo đó, chỉ với một vài thao tác
đơn giản, người dùng, đặc biệt là
du khách có thể dễ dàng tra cứu,
tìm kiếm thông tin một cách nhanh
chóng và chính xác nhất. Toàn
bộ thông tin cần tìm kiếm của du
khách về địa điểm nổi tiếng, cơ sở
lưu trú du lịch, địa điểm ăn uống...
sẽ được trả lời chỉ với 1 chiếc điện
thoại thông minh có kết nối internet
hoặc những cú nhấp chuột đơn giản
- giống như một hướng dẫn viên du
lịch luôn đồng hành bên cạnh.

Lợi ích “3 trong 1”
Một trong những ưu tiên hàng

Các doanh nghiệp có thể liên kết tạo ra chuỗi cung ứng dịch vụ: vận tải, lưu trú,
ăn uống, mua sắm... thông qua ứng dụng thông minh này. Ảnh: H.T

đầu mà ứng dụng hướng đến là du
khách. Trước khi đến các địa điểm
du lịch, du khách có thể tra cứu đầy
đủ, chi tiết thông tin về điểm đến,
tự tạo lịch trình theo sở thích cá
nhân. Trong hành trình khám phá
Đà Lạt, du khách sẽ được hỗ trợ
bởi ứng dụng thông minh trên thiết
bị di động với tính tương tác cao,
tăng cường tính trải nghiệm, khám
phá của du khách. Kết thúc chuyến
đi, du khách sẽ có một nhật ký hành
trình được sắp xếp, lưu lại một cách
khoa học và thông minh, giữ lại
những khoảnh khắc đẹp trong lòng
mỗi du khách. Đặc biệt, du khách
còn nhận được những thông báo về

sự kiện mới; thông tin khuyến mãi,
giảm giá; dịch vụ mới;... để giới
thiệu cho bạn bè, người thân hoặc
chính mình có kế hoạch quay trở lại
Đà Lạt trong tương lai.
Tiếp theo, chính quyền thành phố
sẽ quản lý được tài nguyên du lịch
như điểm đến, khu di tích lịch sử,
danh lam thắng cảnh; theo dõi liên
tục các hoạt động lễ hội, sự kiện
trong tỉnh; quản lý các hoạt động
kinh doanh dịch vụ du lịch như lưu
trú, cơ sở ăn uống, giải trí, vận tải,
các nhận xét, đánh giá, cảm nhận
của du khách về các sản phẩm du
lịch của tỉnh... Ngoài ra, chính quyền
có thể thấy được bức tranh tổng thể
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Ngành Thuế triển khai diện rộng
ứng dụng Hỗ trợ kê khai theo
kiến trúc và công nghệ mới
Chương trình tập huấn được tổ chức
ngày 6/7, cho công chức thuộc các phòng,
đội liên quan trong toàn ngành Thuế để
tiếp nhận các ứng dụng, nội dung, kế hoạch
triển khai từ Tổ chỉ đạo Cục Thuế để thực
hiện trong phạm vi toàn ngành và tuyên
truyền đến doanh nghiệp biết, tải ứng dụng
về cài đặt, nghiên cứu và sử dụng. Việc
thực hiện triển khai phải hoàn thành trước
ngày 25/7/2018.
Từ năm 2005-2006, thực hiện chức năng
tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT)
trong việc kê khai thuế nhanh chóng, chính
xác và giảm thủ tục hành chính, ngành thuế
đã xây dựng và cung cấp miễn phí cho
NNT phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK)
để kê khai tờ khai, quyết toán các loại thuế,
lập báo cáo tài chính doanh nghiệp, lập các
báo cáo về hóa đơn, biên lai, lệ phí… đem
lại hiệu quả cho NNT trong việc thực hiện
nghĩa vụ khai thuế.
10 năm qua, phần mềm đã có hạn chế
về khả năng và tốc độ xử lý dữ liệu, chưa
hỗ trợ tra cứu lịch sử tờ khai trong trường
hợp thay đổi biểu mẫu…, Tổng cục Thuế
vừa hoàn thành việc nâng cấp công nghệ
và kiến trúc ứng dụng HTKK, với nhiều
ưu điểm mới, như tự động cập nhật phiên
bản mới, hỗ trợ thao tác tải và kết xuất dữ
liệu, tăng tốc độ tải hoặc kết xuất dữ liệu và
giảm bộ nhớ hệ thống khi tải và kết xuất dữ
liệu, bổ sung mã hóa lên dữ liệu… Vì vậy,
Tổng cục Thuế tiến hành triển khai diện
rộng ứng dụng HTKK theo kiến trúc và
PHẠM LÊ
công nghệ mới.

BẢO LỘC: TNGT giảm sâu

về số vụ và số người chết
Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn TP
Bảo Lộc xảy ra 50 vụ phạm pháp hình sự,
tăng 21 vụ so với cùng kỳ; trong đó, có 2
vụ trọng án (giảm 1 vụ so với cùng kỳ).
Kết quả điều tra phá án chung đạt 48%
(24/50 vụ), số vụ trọng án khám phá đạt
100%. Trong khi đó, tình hình TNGT trên
địa bàn giảm sâu về số vụ và số người chết.
Trong 6 tháng, toàn TP Bảo Lộc xảy ra 15
vụ TNGT làm 13 người chết và 6 người bị
thương, so với cùng kỳ thì số vụ giảm 4,
số người chết giảm 7 và bằng về số người
bị thương. Qua tuần tra kiểm soát và xử lý
vi phạm, đã có hơn 2.000 trường hợp bị
phát hiện lập biên bản, tạm giữ 139 xe ô
tô và mô tô. Đến nay, cơ quan chức năng
đã xử lý 1.673 trường hợp, xử phạt hơn
550 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 54
ĐÔNG ANH
trường hợp.

PHẢN HỒI

Giữ vững an ninh trật tự gắn với xây dựng
nông thôn mới ở Ka Đô

M

ột trong những giải pháp mới,
đạt hiệu quả cao trong công
tác bảo đảm ANTT là việc
UBND xã Ka Đô đã cho lắp
đặt 20 camera an ninh trên các trục đường
chính, ngã tư, ngã ba của xã vào cuối năm
2017. Ông Nguyễn Quốc Phong, Phó
Trưởng Công an xã Ka Đô cho biết, nhờ
hệ thống camera an ninh được truyền trực
tiếp 24/24 về trụ sở, Công an xã đã phát
hiện và xác minh được một số vụ trộm cắp,
tai nạn giao thông trên địa bàn. Cụ thể là
vụ một đối tượng trộm cắp nông sản của
người dân với giá trị trên 4 triệu đồng vào
đầu năm 2018. Qua trích xuất hình ảnh từ
camera, các công an viên đã xuống hiện
trường phục kích và truy bắt được kẻ trộm
là một thanh niên trong xã Ka Đô. Hay như
một số vụ trộm xe gắn máy của người dân,
Công an xã đã truy vết thành công và bắt
được một số đối tượng ngoài địa phương
cũng nhờ một phần người dân tố giác tội
phạm và qua trích xuất camera an ninh.
Theo đánh giá, so với trước thời điểm lắp
đặt hệ thống camera, an ninh trên địa bàn
xã đã có tiến triển rất tốt.
Theo UBND xã Ka Đô, số liệu thống kê
hiện nay xã có diện tích hơn 8.820 ha, dân
số toàn xã 2.929 hộ với 12.552 nhân khẩu
được phân làm 9 thôn.

Ka Đô hiện là xã có gần 100 nhà trọ, hơn 2.000 công nhân ngoại tỉnh làm việc
trong lĩnh vực nông nghiệp nên công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) có nhiều
yếu tố phức tạp so với một số xã trên địa bàn huyện Đơn Dương. Để tiếp tục giữ
các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM) và tiến tới NTM kiểu mẫu, chính
quyền xã Ka Đô đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ gắn với tình hình thực tế
địa phương trong công tác ANTT, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Về mặt ANTT, cả xã còn có 42 đối
tượng chính trị; 3 đối tượng sưu tra
hình sự; 16 đối tượng tệ nạn xã hội.

ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm.
Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động
người dân tham gia xây dựng thôn, xóm
bình yên, không tệ nạn xã hội; tổ chức ký
cam kết cho người dân không vi phạm pháp
luật; lập danh sách phân loại các đối tượng
để theo dõi… Trong đó, chính quyền xã Ka
Đô đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân tham gia phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn phong
trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Tiếp
tục triển khai đề án giữ vững và nâng cao
chất lượng các tiêu chí xã NTM giai đoạn
2016 - 2020 trên địa bàn xã.
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo
UBND xã Ka Đô nhấn mạnh: Phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động
có hiệu quả thời gian qua không những góp
phần giữ vững tình hình an ninh trật tự mà
còn tạo điều kiện cho các phong trào xây
dựng nông thôn mới như: xây dựng cơ sở
hạ tầng; phong trào toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa; duy trì tổ nhân dân
tự quản… phát triển, duy trì đạt kết quả tốt.

Trong 6 tháng năm 2018 đã xảy ra 13
vụ vi phạm bao gồm: đánh nhau gây mất
ANTT 1 vụ; trộm cắp 2 vụ; cờ bạc 1 vụ; tai
nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị
thương nặng; tự tử xảy ra 5 vụ làm 5 người
chết (2 vụ uống thuốc bảo vệ thực vật, 3 vụ
treo cổ tự tử); 1 vụ về ma túy.
Ông Phong cho hay, so với các xã khác
trên địa bàn huyện Đơn Dương, Ka Đô có
gần 100 nhà trọ, chủ yếu đáp ứng cho số
lượng công nhân ngoại tỉnh (trên 2.000
người) làm việc trong lĩnh vực nông
nghiệp. Chính vì vậy, theo ông Phong, tiêu
chí ANTT xã hội mặc dù xã đạt được từ lâu
nhưng đây là tiêu chí dễ “biến động” do
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Để duy trì ổn định tiêu chí ANTT, lực
lượng Công an xã Ka Đô đã tham mưu cho
Đảng ủy, chính quyền xã tập trung công tác
tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao

Công an xã Ka Đô kiểm tra camera an ninh, bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, một bộ phận khác cũng góp
phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc là Ban Tư pháp xã với tổ
hòa giải gồm 7 thành viên là các ban ngành,
đoàn thể, đã phối hợp giải quyết tốt các
tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân
dân. Không để xảy ra phức tạp khiếu kiện
kéo dài. Hay như Hội Phụ nữ xã thành lập
6 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tham gia
phòng chống nạn bạo hành trong gia đình.
Đoàn Thanh niên thành lập câu lạc bộ tuổi
trẻ phòng chống tội phạm với Đội Thanh
niên xung kích “Câu lạc bộ thắp sáng niềm
tin”, gồm có 7 thành viên, góp phần cùng
các lực lượng khác đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Những nỗ lực và cách làm của Đảng
ủy, chính quyền và nhân dân xã Ka Đô
không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật
tự cho mỗi vùng quê mà còn tạo thuận
lợi cho người dân yên tâm phát triển kinh
tế, đóng góp tích cực vào công cuộc xây
dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn
huyện Đơn Dương.
C.THÀNH - T.LINH

“NGANG NHIÊN MANG MÁY XÚC SAN GẠT ĐẤT LÂM NGHIỆP KHAI THÁC THẠCH ANH”

Giao Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc chủ trì làm rõ

L

iên quan đến vụ việc “Ngang nhiên
mang máy xúc san gạt đất lâm nghiệp
khai thác thạch anh” xảy ra tại Tiểu khu
474 (Thôn 2, xã Đại Lào) mà Báo Lâm Đồng
đã phản ánh trong số báo ngày 15/6/2018,
UBND TP Bảo Lộc đã thành lập tổ liên ngành
tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường vụ việc.
Theo kết quả kiểm tra tại Báo cáo số 99/BCTNMT ngày 26/6/2018 của Phòng Tài nguyên
và Môi trường (TNMT) TP Bảo Lộc, cho thấy:
Hiện trạng, có tác động san gạt đất lâm nghiệp
để lấy đá màu trắng, tạo thành hố sâu từ 8 - 12
m, diện tích đã tác động khoảng 200 m2. Qua
xác minh thì vị trí bị tác động nằm trong Dự
án trồng rừng nguyên liệu giấy của Xí nghiệp

Nguyên liệu giấy Tân Mai (Lâm Đồng) liên
kết với Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc. Theo Thông
báo số 69/TB-UBND ngày 22/1/2014 của
UBND TP Bảo Lộc và Quyết định số 639/
QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh
Lâm Đồng thì khu vực đất bị tác động thuộc
quỹ đất lâm nghiệp được quy hoạch để thực
hiện Dự án Nghĩa trang chung TP Bảo Lộc.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra của Phòng
TNMT, ngày 2/7/2018, UBND TP Bảo Lộc
đã ban hành Văn bản số 1347/UBND “Về việc
kiểm tra, xử lý đối tượng khai thác khoáng
sản trái phép tại Tiểu khu 474 (Thôn 2, xã
Đại Lào)” và giao nhiệm vụ cụ thể cho các
cơ quan, đơn vị. Theo đó, UBND TP Bảo Lộc

giao Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc chủ trì phối hợp
với Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Tân Mai (Lâm
Đồng) mời các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên
quan đến trụ sở làm việc nhằm củng cố hồ sơ
xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền
xử lý và hoàn thành trước ngày 6/7/2018. Đề
nghị Công an Bảo Lộc có kế hoạch tuần tra,
mai phục bắt quả tang đối tượng khai thác
khoáng sản trái phép tại khu vực nói trên.
Thông qua đó, đấu tranh, xác định các hành
vi vi phạm để xử lý hoặc đề xuất xử lý theo
quy định. Giao Phòng TNMT chủ trì, thường
xuyên phối hợp với các thành viên tổ công tác
tuần tra, phát hiện tham mưu UBND TP Bảo
Lộc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực

khoáng sản trên địa bàn theo quy định.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu vực khai
thác đá thạch anh này thuộc đất lâm nghiệp,
nằm giữa ranh giới được giao cho ông Nguyễn
Quốc Lân và Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Tân
Mai quản lý, bảo vệ và trồng rừng nguyên liệu.
Trong quá trình quản lý, bảo vệ ông Lân đã
phát hiện tại khu vực này có một khối lượng
lớn đá thạch anh (loại đá bán quý) nên đã liên
kết với một người họ hàng tên Lập để khai thác
trái phép hòng trục lợi. Theo phản ánh, việc
khai phép đá thạch anh tại đây đã diễn ra trong
nhiều năm, nhưng không được cơ quan chức
năng phát hiện để ngăn chặn, xử lý.
HẢI ĐƯỜNG
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Sát cánh cùng công tác kiểm tra,
giám sát Đảng

C

hia sẻ với chúng tôi về
chặng đường sát cánh
cùng công tác kiểm
tra, giám sát của Đảng,
Phó Trưởng Công an, Chủ nhiệm
UBKT Đảng ủy Công an huyện
Đạ Tẻh Võ Văn Thành bộc bạch:
“39 năm gắn bó với nhiệm vụ của
người chiến sỹ Công an Nhân
dân, 27 năm làm công tác kiểm
tra, giám sát của Đảng là cả một
chặng đường không ngừng nỗ lực
rèn luyện, phấn đấu và cống hiến
của bản thân tôi. Đây cũng là môi
trường giúp cho tôi trưởng thành,
vững vàng và kiên định hơn trước
những thử thách của đời sống
sinh hoạt và công tác. Để làm tốt
nhiệm vụ, trước hết mình và gia
đình, người thân phải gương mẫu
thực hiện trước và thực hiện tốt
từ lề lối sinh hoạt đến đạo đức,
tác phong công tác mà cụ thể là
thực hiện đúng 6 điều Bác Hồ
dạy Công an Nhân dân và những
điều đảng viên không được làm.
Khi thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được giao, tôi luôn chủ động
tham mưu cho Đảng ủy về công
tác kiểm tra, giám sát, tích cực
triển khai thực hiện chương trình,
kế hoạch kiểm tra, giám sát gắn
với thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn của cán bộ, đảng viên trong
đơn vị”.
Theo đánh giá của lãnh đạo
Công an huyện Đạ Tẻh, đồng chí
Võ Văn Thành luôn có sự quyết
đoán, cương trực và tâm huyết
trước công việc. Sự chân thành,
cởi mở với đồng chí, đồng đội
và giản dị, khiêm tốn trong cuộc
sống đời thường đã khiến nhiều
anh em trong đơn vị rất yêu mến
và quý trọng. Với cương vị Chủ
nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó
Trưởng Công an huyện, đồng
chí đã kịp thời tham mưu và tổ
chức thực hiện công tác kiểm tra,
giám sát đối với những nội dung,
lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm của
cán bộ, chiến sỹ. Đặc biệt, trong
công tác chuẩn bị đại hội các chi
bộ trực thuộc, thực hiện Chỉ thị
03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, thực hiện Chỉ thị
03 của Bộ trưởng Bộ Công an về
“Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp
hành nghiêm điều lệnh, xây dựng
nếp sống văn hóa vì nhân dân
phục vụ” và chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Trung

ĐƠN DƯƠNG:

Một xã lắp đặt
19 camera an ninh

Tham gia lực lượng Công an Nhân dân từ năm 1979, đồng chí Võ Văn Thành đã hơn 27 năm
sát cánh cùng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại đơn vị với nhiều cương vị từ chi ủy
viên phụ trách của Chi bộ đến Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an huyện Đạ
Tẻh như hiện nay.

Đồng chí Võ Văn Thành - Phó Trưởng Công an, Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Công an huyện Đạ Tẻh.

ương 4 khóa XII của tập thể, cán
bộ, chiến sỹ công an tại đơn vị,
đồng chí Thành luôn đề ra những
chương trình kiểm tra, giám sát
sát với thực tế và mang lại hiệu
quả cao. Qua đó, đã kịp thời phát
hiện những hạn chế, khuyết điểm
của các chi bộ, của đảng viên để
kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải
pháp khắc phục, nâng cao vai trò
của cấp ủy, của người đứng đầu
trong chỉ đạo, điều hành, phòng
ngừa sai phạm.

Theo đồng chí Võ Văn
Thành, vai trò, kinh
nghiệm thực tiễn trong
hơn 27 năm gắn bó với
công tác kiểm tra, giám
sát của Đảng đã có tác
động không nhỏ trong
việc hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ của một
chiến sỹ Công an Nhân
dân nói chung và vai
trò Phó Trưởng Công an
huyện nói riêng.
Đó là sự gắn kết giữa thực hiện
nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám
sát và nắm bắt tư tưởng, việc làm
của cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền,
từ đó, có những giải pháp nhằm
động viên, khích lệ cán bộ, chiến
sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao; đồng thời có điều kiện phát

hiện những khuyết điểm, sai
phạm để xử lý và giải quyết một
cách kịp thời. Cùng sự chủ động,
linh hoạt trong chỉ đạo triển khai
thực hiện nhiệm vụ chính trị của
Đảng ủy, công tác kiểm tra, giám
sát được tổ chức thực hiện đúng
quy trình, có trọng tâm, trọng
điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn của đồng chí Chủ
nhiệm UBKT Đảng ủy. Trong
nhiều năm qua, cán bộ, chiến
sỹ Công an huyện Đạ Tẻh luôn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được ngành và địa phương giao,
thể hiện qua việc chủ động và kịp
thời tham mưu cho Huyện ủy và
UBND huyện về các giải pháp
huy động sức mạnh của cả hệ
thống chính trị tham gia bảo đảm
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội tại địa phương. Trong nhiều
năm liền, tỷ lệ điều tra, khám phá
các vụ án hình sự đạt cao, vượt chỉ
tiêu được giao, tệ nạn xã hội và
tai nạn giao thông được kiềm chế,
phong trào quần chúng bảo vệ an
ninh Tổ quốc được phát huy cả bề
rộng lẫn chiều sâu. Công tác quản
lý hành chính về trật tự xã hội
được chú trọng, góp phần không
nhỏ cho công tác phòng ngừa,
phát hiện, đấu tranh với tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật,
không để xảy ra điểm nóng, tình
trạng bị động, bất ngờ về an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trực tiếp lãnh đạo công tác kiểm
tra, giám sát của Đảng đối với các
tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã

hơn hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng
bộ huyện, đồng chí Trịnh Xuân
Dũng, Chủ nhiệm UBKT huyện
ủy Đạ Tẻh cho biết: “Không chỉ
có thời gian dài gắn bó với công
tác kiểm tra, giám sát của Đảng
tại đơn vị, trong thực hiện chức
trách, nhiệm vụ được giao, đồng
chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Công an huyện Đạ Tẻh Võ Văn
Thành luôn thể hiện sự gương
mẫu, tận tâm với công việc. Do
vậy, công tác kiểm tra, giám sát tại
đơn vị luôn được triển khai thực
hiện đúng yêu cầu và đạt kết quả
cao, góp phần không nhỏ trong
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm
an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, xây dựng chi bộ, đảng bộ
cơ sở trong sạch vững mạnh tại
đơn vị và địa phương”. Ghi nhận
những nỗ lực của cán bộ, chiến
sỹ công an huyện; trong đó, có
sự tác động, lan tỏa từ hiệu quả
công tác kiểm tra, giám sát, Công
an huyện Đạ Tẻh nhiều năm liền
đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến,
Đơn vị quyết thắng; Đảng bộ
nhiều năm liền đạt trong sạch
vững mạnh, Bộ Công an tặng Cờ
thi đua dẫn đầu phong trào Vì an
ninh Tổ quốc, Cờ thi đua 5 năm
liền thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
Công an Nhân dân; trên 250 lượt
cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị
được biểu dương khen thưởng.
Riêng cá nhân đồng chí Võ Văn
Thành, nhiều năm liền đạt danh
hiệu Chiến sỹ tiên tiến, Chiến sỹ
thi đua, Đảng viên hoàn hành xuất
sắc nhiệm vụ, được khen thưởng
trong công tác xây dựng Đảng,
được tặng Kỷ niệm chương, Bằng
khen về sự nghiệp kiểm tra của
Đảng và được trao tặng Huy hiệu
30 năm tuổi Đảng. Những nỗ lực
rèn luyện, phấn đấu và cống hiến
cho sự nghiệp bảo đảm an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội của
người chiến sỹ Công an Nhân dân
trên cương vị Phó Trưởng Công
an huyện, sự tâm huyết, gương
mẫu đầy trách nhiệm trên cương
vị Chủ nhiệm ủy UBKT Đảng ủy
đã và đang là điểm tựa vững chắc,
là hình mẫu để cán bộ, chiến sỹ
Công an huyện Đạ Tẻh tin tưởng
và làm theo.
PHẠM CÔNG TÁM

ĐẠ TẺH: Sáp nhập Đài Truyền thanh Truyền hình với Trung tâm Văn hóa Thể thao
Mới đây, UBND tỉnh Lâm
Đồng ban hành quyết định thành
lập Trung tâm Văn hóa, Thông
tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh
trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền
thanh Truyền hình và Trung tâm
Văn hóa, Thể thao huyện Đạ Tẻh.
Trung tâm Văn hóa, Thông
tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh

chịu sự quản lý trực tiếp, toàn
diện của UBND huyện Đạ Tẻh;
sự hướng dẫn chuyên môn của
Đài Phát thanh Truyền hình Lâm
Đồng. Cơ cấu tổ chức của Trung
tâm gồm giám đốc và không
quá 2 phó giám đốc; tổng số 22
người làm việc (chuyển nguyên
trạng 10 người ở Đài Truyền

thanh Truyền hình và 12 người
ở Trung tâm Văn hóa Thể thao);
4 tổ chuyên môn: Hành chính
tổng hợp, Văn hóa văn nghệ,
Thể dục thể thao và Thông tin
tuyên truyền.
Các nhiệm vụ chính của Trung
tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao huyện Đạ Tẻh là: tổ chức
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hoạt động văn hóa văn nghệ,
tuyên truyền cổ động, nghệ thuật
dân gian, thể thao truyền thống;
sản xuất, phát sóng các chương
trình phổ biến đường lối, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước đi vào triển khai thực hiện
tại địa phương…
VŨ VĂN

Nhằm góp phần giữ gìn tình hình
an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa
phương, đồng thời ngăn chặn được
các tệ nạn trộm cắp tài sản của Nhà
nước và nhân dân, người dân xã Lạc
Lâm đã đóng góp trên 50 triệu đồng
để lắp đặt 19 camera an ninh. Theo
đó, 16 camera được lắp đặt ở dọc
tuyến Quốc lộ 27 và những nơi công
cộng, 1 camera lắp đặt ở cơ quan
và 2 camera lắp đặt để bảo vệ hệ
thống nước sạch của xã. Nhờ trang
bị camera ở dọc quốc lộ và các địa
điểm trọng tâm của xã, do đó tình
hình trộm cắp tài sản của nhân dân
trong thời gian qua đã giảm nhiều so
với những năm trước đây, đặc biệt
có một số vụ án đã được phát hiện từ
hệ thống camera an ninh.
NGỌC THANH

Hỗ trợ tiền ăn học
cho học sinh vùng đặc biệt
khó khăn
Thống kê từ Dự án tăng cường
trợ giúp xã hội Việt Nam tỉnh Lâm
Đồng cho biết, năm học vừa qua có
1.375 học sinh bậc phổ thông trung
học được hỗ trợ tiền ăn học. Theo
đó, các em là người dân tộc thiểu số,
con em hộ nghèo tại vùng có điều
kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó
khăn được Nhà nước hỗ trợ xấp xỉ
605 ngàn đồng/tháng, tương đương
5 triệu đồng/năm học phục vụ cho
việc ăn học. Mức trợ cấp trên được
tăng dần theo mức lương cơ sở. Đây
là hỗ trợ nhằm giúp các em có điều
kiện tới trường, tiếp tục theo đuổi
con đường học vấn, thuận lợi cho
tìm kiếm việc làm và nâng cao dân
trí vùng có điều kiện kinh tế, xã hội
đặc biệt khó khăn.
D.Q

LÂM HÀ: Dân đóng góp

trên 5 tỷ đồng xây dựng
công trình công cộng
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
huyện Lâm Hà cho biết, trong 6 tháng
đầu năm nay, người dân trong huyện
đã đóng góp trên 5 tỷ đồng, gần 5
nghìn ngày công lao động để xây dựng
các công trình phúc lợi công cộng như
đường giao thông nông thôn, nhà sinh
hoạt cộng đồng, khu hoạt động thể
thao, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”
của huyện.
Hiện Lâm Hà đang phát động cuộc
thi ảnh với đề tài: “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa nông thôn
mới” đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người dân trên địa bàn
huyện tham gia.
Được biết, Lâm Hà đang phấn đấu để
thị trấn Nam Ban được công nhận đạt
chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm
nay, 12/14 xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới; 175/188 thôn, tổ dân phố đạt
thôn, tổ dân phố văn hóa; 135/143 cơ
quan, đơn vị đạt cơ quan, đơn vị văn
hóa và 85% cộng đồng dân cư đạt gia
đình văn hóa.
GIA KHÁNH
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Trọng tài Đức Felix Brych bị FIFA loại...
chỉ sau 1 trận bắt chính

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc
xin lỗi cổ động viên nhà
Theo phóng viên TTXVN tại
Seoul, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá
Hàn Quốc Chung Mong-gyu ngày
5/7 đã xin lỗi các cổ động viên nước
nhà về màn trình diễn của “các chiến
binh Taeguk” tại World Cup 2018,
cho rằng đội tuyển cần cải thiện kỹ
thuật chơi bóng.
Đội tuyển Hàn Quốc đã không thể
vào vòng 16 đội, sau khi đứng ở vị
trí thứ ba bảng F với 1 trận thắng và
2 trận thua. Đội bóng do huấn luyện
viên Shin Tae-yong dẫn dắt đã đánh
bại đương kim vô địch Đức 2-0, song
để thua 0-1 trước Thụy Điển và 1-2
trước Mexico.
Phát biểu với các phóng viên tại
trụ sở Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc
ở Seoul, ông Chung Mong-gyu cho
biết: “Trước hết tôi muốn khích lệ các
cầu thủ, những người đã làm nên một
chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển
Đức. Tôi xin lỗi các cổ động viên vì
chúng tôi đã không thể đáp ứng kỳ
vọng của họ khi không lọt được vào
vòng trong”.
Một số cổ động viên đã đổ lỗi
cho chiến thuật của huấn luyện viên
trưởng Shin Tae-yong tại kỳ World
Cup này khi ông bố trí đội hình thậm
chí đã không được sử dụng trong các
trận đấu tập.
Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn

Felix Brych bị Serbia
tố đưa ra nhiều quyết định
có lợi cho Thụy Sĩ.
Chủ tịch Liên đoàn
Bóng đá Hàn Quốc
Chung Mong-gyu.

Bóng đá Hàn Quốc Chung Monggyu đã bảo vệ các quyết định của
ông Shin.
Quan chức này nói: “Tôi hiểu sự
chỉ trích của người dân đối với ông
Shin, song tinh thần vượt qua thử
thách và kinh nghiệm của ông ấy là
đáng biểu dương. Ông đã phát hiện ra
các hậu vệ tài năng như Kim Min-jae
và biết cách sử dụng các cầu thủ như
Jo Hyeon-woo, Lee Seung-woo, Yun
Young-sun và Ju Se-jong để tăng sự
lựa chọn trong chiến thuật”.
Tuy nhiên, ông Chung cũng thừa
nhận rằng, các cầu thủ Hàn Quốc còn
yếu kém về kỹ thuật so với các cường
quốc bóng đá trên thế giới.
Ông nói: “Chiến thắng của chúng
tôi trước đội Đức thực sự là một kỳ
tích, song điều quan trọng đối với
chúng tôi là phải giành chiến thắng

bằng khả năng của mình chứ không
phải bằng sức mạnh tinh thần. Kỹ
thuật là một vấn đề liên quan tới bóng
đá trẻ. Tôi cho rằng các cầu thủ cần
phát triển kỹ thuật chơi bóng một
cách có hệ thống kể từ khi còn trẻ”.
Còn ông Kim Pan-gon, Trưởng
ban bổ nhiệm huấn luyện viên các
đội tuyển quốc gia của Liên đoàn
Bóng đá Hàn Quốc, cho biết ông
cảm thấy các cầu thủ phải chơi bóng
với sức ép đáp ứng kỳ vọng của các
cổ động viên.
Ông chia sẻ: “Son Heung-min là
cầu thủ thường cười khi thi đấu, song
tôi thấy cậu ta đã không nở nụ cười
trong các trận đấu vừa qua. Điều đó
cho thấy có áp lực lớn. Tôi hy vọng
chúng tôi có thể thay đổi thành phần
đội tuyển quốc gia và giải tỏa sức ép
cho các cầu thủ”.
TTXVN

cuộc sau loạt đấu cân não trên chấm
phạt đền.
Thắng lợi trước Colombia giúp
đội tuyển Anh giành vé vào Tứ kết
World Cup 2018 gặp Thụy Điển
và tràn trề cơ hội để lọt vào trận
Chung kết World Cup đầu tiên kể từ
năm 1966.
Tỷ lệ đặt cược tuyển Anh vào
chung kết hiện đứng thứ 2, chỉ xếp
sau Brazil.
Riêng nhà cái William Hill thậm

Europa League 2014 và chung
kết Champions League 2017.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá
Serbia đã chính thức đệ đơn lên
FIFA kiện Felix Brych sau khi vị
trọng tài này từ chối cho Serbia
được hưởng quả phạt đền và nhất
là ông đã từ chối xem lại công
nghệ VAR.
Liên đoàn bóng đá nước này
còn chỉ trích Felix đã nhắm vào
những trụ cột của Serbia để phạt
thẻ trong những hoàn cảnh tương
tự như cầu thủ Thụy Sĩ phạm lỗi
nhưng thoát thẻ.
Thậm chí, Chủ tịch Liên đoàn
Bóng đá Serbia, ông Slavisa
Kokeza khi đó khẳng định: “Rõ
ràng chúng tôi là nạn nhân của
một vụ cướp trắng trợn mà thủ
phạm không ai khác là FIFA. Họ
bổ nhiệm trọng tài người Đức, họ
phớt lờ sử dụng VAR. Vì sao, vì
họ muốn chúng tôi phải thua trận”.

TTXVN

THÔNG BÁO

Trận đấu Anh-Colombia lập kỷ lục về người xem truyền hình
Trận thư hùng giữa 2 đội tuyển Anh
và Colombia đã xác lập kỷ lục về
chương trình có số lượng khán giả
lớn nhất kể từ lễ bế mạc Olympic
London 2012.
Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng
1/8 World Cup 2018 này đã thu hút
khoảng 24,4 triệu người theo dõi qua
màn hình ở Đảo quốc Sương mù.
Không phụ lòng người hâm mộ,
Tam Sư đã có một trận đấu đầy kịch
tính và giành chiến thắng chung

Felix Brych, trọng tài người
Đức đã bị Liên đoàn Bóng đá thế
giới (FIFA) loại khỏi ngày hội
bóng đá lớn nhất hành tinh trên
đất Nga... dù chỉ mới bắt chính
một trận đấu.
Theo giới truyền thông, vị
trọng tài sinh năm 1975 này đã bị
FIFA loại khỏi danh sách sau khi
ông mắc nhiều sai sót về chuyên
môn khi điều khiển trận đấu giữa
Thụy Sĩ và Serbia.
Quyết định của FIFA được đưa
ra sau khi nhận được đơn khiếu
nại từ phía Serbia về những quyết
định của trọng tài Felix Brych.
Việc Felix Brych bị loại sau
khi mới điều khiển một trận đấu
là đều vô cùng bất ngờ khi mà
ông được đánh giá rất cao và có
tên trong danh sách trọng tài ưu
tú của FIFA từ năm 2008.
Vị trọng tài này còn được
UEFA trao tin tưởng khi chỉ định
ông điều khiển trận chung kết

chí còn đánh giá cơ hội đi đến trận
đấu cuối cùng của Tam Sư cao nhất
trong số 8 đội vào Tứ kết là 11/8 (đặt
8 ăn 11), trong khi Brazil chỉ có tỷ lệ
cược 13/8.
Cơ sở để các nhà cái đưa ra nhận
định này là đội tuyển Anh chỉ rơi vào
một nhánh đấu dễ thở với Croatia,
Thụy Điển và Nga, trong khi Brazil
sẽ phải vượt qua Pháp, Uruguay và
Bỉ để tiến vào Chung kết.
TTXVN

V/v mất giấy chứng nhận QSD đất
Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tấn Phát, số 457 Kinh Dương
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
có mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
- Giấy chứng nhận số Đ 176452 ngày 1/5/2004 với diện tích
436,6m2; đất trồng cây lâu năm; thuộc thửa đất số 86, tờ bản đồ số
26; Phường 3, Đà Lạt.
- Giấy chứng nhận số AK 040284 ngày 12/9/2007 với diện tích
205,0 m2; đất ở tại đô thị; thuộc thửa đất số 92, tờ bản đồ số 26; tài
sản gắn liền với đất là nhà ở có diện tích xây dựng 91,6 m2, diện
tích sàn 190,0m2, Phường 3, Đà Lạt.

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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