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Lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp
Chiều ngày 6/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ
chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần
thứ nhất năm 2018. Các đồng chí: Đoàn Văn
Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn
Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có
đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND
các huyện, thành phố và trên 100 doanh nghiệp

đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Hiện, toàn tỉnh cũng có 7.683 doanh nghiệp
đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 76
ngàn tỷ đồng, số doanh nghiệp tăng bình quân
13,3% mỗi năm, vốn đăng ký tăng 14% mỗi
năm… Để hỗ trợ tối đa các hoạt động của
doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp, Lâm Đồng thường xuyên tổ
chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp,
từ đầu năm 2018 tỉnh đã phát hơn 2.000 phiếu
khảo sát và thu được 76 phiếu phản hồi của

doanh nghiệp, có 15 doanh nghiệp nêu 26 kiến
nghị trên các lĩnh vực và đã được các sở, ngành
liên quan giải đáp kịp thời.
Riêng tại hội nghị đối thoại lần này đã có
17 lượt phát biểu với 14 ý kiến của các doanh
nghiệp phản ánh các lĩnh vực đầu tư nông nghiệp
công nghệ cao, thương mại, du lịch, quản lý đất
đai, vốn đầu tư. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp kiến
nghị tỉnh Lâm Đồng cần có quy hoạch cụ thể
về san ủi mặt bằng để phát triển nông nghiệp
công nghệ cao;...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn
cảnh trong xã hội cũ hạn chế nên số đông thanh
niên công - nông ta ít được học. Muốn xây dựng
chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”.
(BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ III
CỦA ĐOÀN THANH NIÊN LAO ĐỘNG VIỆT NAM, NGÀY 24/3/1961)

SẦU RIÊNG CÔNG NGHỆ CAO

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “BÚA LIỀM VÀNG”

“Làn gió” mới từ Nghị quyết số 18

Những giải pháp đồng bộ
Ngành nông nghiệp Lâm Đồng vừa
thông qua mục tiêu đến năm 2020
tăng thêm 880 ha diện tích sầu riêng
công nghệ cao chuyên canh ở địa bàn
huyện Đạ Huoai. Cùng với đó, những
giải pháp trọng tâm, trọng điểm trên
từng vùng sinh thái đến từng hộ gia
đình sản xuất sầu riêng cũng đặt ra
để phối hợp triển khai đồng bộ, đạt
hiệu quả cao.

TRANG 3

18 ngày cấp Chứng nhận
doanh nghiệp nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tuổi trẻ Phường 3 chung tay
xây dựng đô thị văn minh
TRANG 4

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng làm việc tại huyện Di Linh. Ảnh: N.Brừm

Dạy hè và dạy trước...

TRANG 2

Già làng phát huy phẩm chất người lính
Theo quy định của ngành Giáo dục,
không có khái niệm “dạy thêm - học
thêm” ở bậc tiểu học cũng như không được
dạy kiến thức trong dịp hè. Tuy nhiên, không
ít giáo viên vẫn mở lớp dạy hè, thậm chí dạy
trước chương trình, nhất là dạy học trước
chương trình lớp 1. Theo nhìn nhận, điều này
là “lợi bất cập hại” cho học sinh khi bước vào
năm học mới.
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Quản lý chặt việc nuôi
động vật hoang dã
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Giải pháp nâng cao
chất lượng dạy nghề
TRANG 7

TRANG 4
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“Làn gió” mới từ Nghị quyết số 18
Từ Nghị quyết 39
đến Nghị quyết số 18
Ghi nhận tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, về cơ
cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên
trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh cho
thấy việc bố trí bộ máy vẫn chưa thật sự tinh
gọn, chức năng nhiệm vụ một số phòng, ban
chuyên môn còn chồng chéo hoặc bị bỏ sót dẫn
đến né tránh khi giao nhiệm vụ. Đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức còn thiếu lực lượng
có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng dự
báo, nắm bắt và xử lý tốt những vấn đề phức
tạp nảy sinh từ cơ sở… dẫn đến công tác tham
mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số nội
dung chưa đảm bảo yêu cầu.
Ngay sau khi Nghị quyết số 39 ngày
17/4/2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức” được ban hành, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch thực
hiện nhằm tổ chức lại bộ máy của các cơ quan,
đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày
càng tinh gọn, đồng bộ, có phẩm chất chính
trị, đạo đức, trình độ, năng lực ngày càng cao
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp đó, đầu năm
2018, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành đề án vị trí
việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các
cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp tỉnh Lâm
Đồng (Đề án 02). Từ đó, đề án vị trí việc làm
của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp
việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thành
ủy cũng được phê duyệt và đi vào thực hiện.
Mục tiêu làm giảm biên chế một cách hợp lý
và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức bảo đảm đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản tối
thiểu là 10% tổng biên chế hưởng lương ngân
sách nhà nước.
Cùng với đó, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị
quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
đã được ban hành. Trên cơ sở những kết quả
bước đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 39;
Đề án 02 đã tạo tiền đề quan trọng về các bước
đi “thấu tình đạt lý” trong sắp xếp lại bộ máy,
nhất là vấn đề tư tưởng trong cán bộ, công nhân
viên để Lâm Đồng có nhiều thuận lợi khi bắt
tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 18.
Như vậy, trên địa bàn Lâm Đồng hiện nay
ba nhiệm vụ đã được thực hiện cùng lúc trong
sự chủ động, quyết tâm cao và bằng những
việc làm cụ thể.
“Làn gió” mới
Sau khi Nghị quyết 18 của Trung ương được

Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc sáp nhập văn phòng của tất
cả các ban Đảng cấp tỉnh về Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) để phục vụ hoạt động chung
đã chính thức được triển khai từ ngày 1/6. Đây là “bước đi tiên phong mạnh mẽ,
sự đổi mới quan trọng” nhằm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18
Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo
các Ban xây dựng Đảng làm việc tại huyện Di Linh. Ảnh: NDong Brừm

ban hành, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành kế
hoạch để cụ thể hóa các nội dung triển khai
thực hiện. Lâm Đồng đã chọn thí điểm từ
phương án thực hiện thống nhất văn phòng
cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu,
giúp việc cấp uỷ cấp tỉnh.
Theo đó, Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Lâm Đồng về việc sáp nhập văn phòng của
tất cả các ban Đảng cấp tỉnh về Văn phòng
Tỉnh ủy (VPTU) để phục vụ hoạt động chung
đã chính thức được triển khai từ ngày 1/6.
“Việc lựa chọn VPTU làm đơn vị điểm để
triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương
6 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị, thể hiện sự gương mẫu, đi đầu của
cấp ủy. Đây là bước đi tiên phong mạnh mẽ,
sự đổi mới quan trọng nhằm xây dựng tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả. Các ban Đảng sau khi
bàn giao một số nhiệm vụ cần tập trung chủ
động sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức phù
hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đề án
vị trí việc làm. UBND tỉnh khẩn trương lãnh
đạo, chỉ đạo để triển khai sắp xếp, tinh gọn
bộ máy của các sở, ngành. Các huyện cũng
cần triển khai thực hiện nội dung này nghiêm
túc, hiệu quả. Điều này thể hiện sự quyết
tâm rất cao của Đảng bộ tỉnh trong triển khai
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6” - đồng

chí Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy khẳng định.
Đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm: “Lâm
Đồng là một trong những địa phương đi đầu
trong cả nước về thực hiện sáp nhập văn phòng
của tất cả các ban Đảng cấp tỉnh về VPTU để
phục vụ hoạt động chung. Điều này thể hiện
sự quyết liệt của Lâm Đồng trong thực hiện
Nghị quyết TW6”.
Ông Trần Đình Văn - Chánh VPTU Lâm
Đồng cho biết: Đề án này không chỉ giảm các
công việc kế toán, văn thư - lưu trữ, thủ quỹ
của các ban Đảng, mà ngay tại VPTU cũng đã
giảm được 3 phòng và 13 trưởng, phó phòng.
Sau khi sắp xếp, từ 6 phòng như trước đây
VPTU sẽ còn lại 2 phòng khối Tham mưu Tổng hợp và Nhà khách. Tổng số hợp đồng
lao động sau khi sáp nhập có 58 người. Việc
sáp nhập vẫn giữ nguyên đội ngũ cán bộ, công
chức, nhân viên; tiếp nhận thêm nhiệm vụ kế
toán, thủ quỹ, văn thư - lưu trữ, lái xe các ban
Đảng về VPTU nhưng không tăng biên chế;
chỉ tiếp nhận số hợp đồng lái xe từ các ban
Đảng. Việc sáp nhập được dựa trên nguyên tắc
một cơ quan thực hiện nhiều chức năng, một
người có thể đảm nhận nhiều việc và một việc
chỉ giao cho một người hoặc một bộ phận chủ
trì chịu trách nhiệm chính, nhằm khắc phục

Lãnh đạo tỉnh đối thoại... 
... giải pháp nào để quản lý, bảo vệ môi
trường sinh thái rừng gắn với hoạt động du
lịch; giải quyết tình trạng cò du lịch, cò đặc sản
làm ảnh hưởng hình ảnh thành phố du lịch Đà
Lạt; kiến nghị về giải pháp của tỉnh trong giải
quyết thủ tục đất đai làm chậm tiến độ đầu tư
của các doanh nghiệp... Tất cả những ý kiến
của các doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh,
đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành lần lượt
trả lời trên tinh thần cầu thị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn
Việt khẳng định: Sự phát triển của doanh nghiệp
cũng chính là sự phát triển của địa phương. Kết
thúc 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đã có

những bước phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng
GRDP đạt 8,85%, cao hơn bình quân cả nước,
trong đó có sự đóng góp lớn của doanh nghiệp.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đối thoại với
doanh nghiệp ngày hôm nay, các vấn đề doanh
nghiệp quan tâm có liên quan đến công tác bảo
vệ môi trường, quản lý Nhà nước, các chính
sách hỗ trợ… Về công tác bảo vệ rừng và thực
tế đang diễn ra hiện nay có liên quan đến trách
nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà
nước, đây là vấn đề cần quan tâm thường xuyên
và liên tục. Với lĩnh vực nông nghiệp, cần gắn lợi
ích doanh nghiệp với việc bảo vệ quỹ đất, nguồn
đất sạch, đặc biệt là vấn đề quy hoạch, san ủi đất

tình trạng cồng kềnh, chồng chéo và nhiều
khâu trung gian trong xử lý công việc. Đồng
thời, nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm của
cán bộ công chức”.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy,
VPTU và các ban Đảng họp rút kinh nghiệm
mỗi tuần một lần trong tháng đầu tiên. Chánh
VPTU Trần Đình Văn cho biết: Thời gian
đầu triển khai là giai đoạn khó khăn nhất, đặc
biệt khi đầu việc tăng mà con người vẫn giữ
nguyên, tuy nhiên qua tháng đầu triển khai
đề án đã cho thấy những hiệu quả nhất định.
Qua thực tế tổng hợp đánh giá từ các ban của
Tỉnh ủy và thực tế tại VPTU cho thấy công
tác văn thư và quản trị phục vụ chung cho các
ban Đảng đảm bảo yêu cầu đặt ra. Công tác
tham mưu, tổng hợp được đảm bảo chất lượng,
đồng thời tính chủ động, sáng tạo của từng
chuyên viên cũng được nâng lên. Thời gian
đầu công tác kế toán, thủ quỹ phối hợp chưa
thật nhịp nhàng, song hiện nay đã đi vào quỹ
đạo. Công tác văn thư, lưu trữ cho thấy hiệu
quả rõ rệt, tiết kiệm tối đa về thời gian và văn
phòng phẩm. Trong tháng, hơn 2.600 văn bản
đến và hơn 600 văn bản đi của VPTU và các
ban Đảng đều được thực hiện tốt. Để thực hiện
Đề án 03, VPTU đã áp dụng mạnh mẽ, quyết
liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong điều
hành, xử lý công việc hàng ngày của Thường
trực Tỉnh ủy, VPTU, các ban Đảng của Tỉnh ủy
thông qua phần mềm “Gửi, nhận và xử lý văn
bản trên mạng internet”. Đây là phần mềm tự
thiết kế, xây dựng giúp cho việc xử lý các văn
bản đến và đi nhanh chóng, linh hoạt hơn, góp
phần quan trọng vào thực hiện Đề án.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng
Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá: Sau khi chuyển
mảng hành chính về VPTU phụ trách chung,
mọi việc vẫn được vận hành ổn định. Cán bộ
làm công tác hành chính trước đây nay tập
trung hơn cho chuyên môn. Tư tưởng anh em
ổn định. Bộ máy ban tinh gọn, bớt cồng kềnh.
Cùng với việc thực hiện Đề án 03, hiện các
Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy cũng đã tiến
hành sắp xếp lại bộ máy. Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy là đơn vị đi đầu. Theo đó, hiện Ban Tuyên
giáo chỉ còn lại 3 phòng và thực hiện chế độ
chuyên viên tham mưu trực tiếp, không còn
trưởng phòng, phó phòng. Tại Ban Dân vận
Tỉnh ủy cũng đã thực hiện xóa các phòng, thay
vào đó là chế độ chuyên viên trực tiếp và lãnh
đạo ban phụ trách các mảng…
Nghị quyết Trung ương 6 đã thực sự thổi
“làn gió” mới để Lâm Đồng mạnh mẽ, quyết
liệt hơn trong sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu
lực, hiệu quả. Cả hệ thống chính trị tỉnh cùng
vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhưng
cũng đầy thận trọng, để tạo ra bước đột phá
mới trong việc sắp xếp tinh giản, nâng cao
chất lượng hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị.
NGỌC NGÀ

TIẾP TRANG 1

rừng làm nông nghiệp cũng như tác động của
nông nghiệp công nghệ cao với môi trường…
Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng
mặt bằng như doanh nghiệp phản ánh, đồng chí
Đoàn Văn Việt khẳng định, UBND tỉnh sẽ rà
soát và xử lý đúng, sớm các trường hợp kiến
nghị, giải quyết thỏa đáng, tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp. Với vấn đề về công nghiệp, cụm
công nghiệp cũng cần rà soát, thu hút đầu tư,
nâng tỉ lệ lấp đầy, phát huy hiệu quả hoạt động
tại các khu, cụm công nghiệp. Giao thông cũng
là vấn đề cần quan tâm, việc kẹt xe cục bộ đang
được tỉnh xây dựng kế hoạch mở rộng không
gian đô thị để giải quyết bài toán giao thông. Về

môi trường quan tâm nhiều đến rác thải nông
nghiệp và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật,
đây là vấn đề đáng lo vì nó ảnh hưởng đến môi
trường chung và sức khỏe của người dân.
Về vấn đề chính sách, cơ chế, điều chỉnh giá
cả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh
nghiệp thường xuyên theo dõi trên các trang
thông tin, truyền thông, các văn bản mang tính
pháp quy trên cổng thông tin của tỉnh để tiếp
cận kịp thời các thông tin. Tỉnh cũng sẽ tiếp
tục tiếp thu các ý kiến đóng góp của doanh
nghiệp, đồng thời đưa ra nhiều kế hoạch, chính
sách để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp.
D.THƯƠNG

KINH TẾ

18 ngày cấp Chứng nhận
doanh nghiệp nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao

SẦU RIÊNG CÔNG NGHỆ CAO

Những giải pháp đồng bộ
Nhãn hiệu “Sầu riêng
Đạ Huoai” tiêu thụ
500 tấn/năm
Theo Sở NN&PTNT Lâm
Đồng, huyện Đạ Huoai sản
xuất sầu riêng công nghệ cao
từ năm 2014 đến nay với tổng
diện tích gần 330 ha, gồm các
giống mới như: Mon Thong,
Ri6, Chín Hóa, Dona... Đến
năm 2015 đã được Cục Sở hữu
trí tuệ cấp quyền sử dụng độc
quyền nhãn hiệu Chứng nhận
“Sầu riêng Đạ Huoai” với diện
tích 38 ha, hàng năm tiêu thụ ổn
định 500 tấn. Riêng sầu riêng
VietGAP hiện có hơn 160 ha
với 85 hộ sản xuất, đạt thu nhập
trung bình 730 triệu đồng/ha,
cao hơn 2,4 lần so với sản xuất
sầu riêng theo phương pháp cũ.

Đánh giá mức độ áp
dụng công nghệ cao
trong sản xuất sầu
riêng Đạ Huoai cho
thấy hầu hết diện tích
đều chủ động nguồn
nước tưới, trong đó
80% tưới phun mưa và
20% tưới xả tràn.
Thời điểm tưới từ tháng 11
năm trước đến tháng 4 năm sau
(80 - 100 lít nước/gốc), mỗi
năm tưới từ 16 - 20 lần. Trên
địa bàn huyện Đạ Huoai có 2
cơ sở và 11 cửa hàng cung ứng
các loại phân bón, đáp ứng cơ
bản nhu cầu sản xuất. Tùy theo
đặc điểm đất đai từng vùng
chuyên canh sầu riêng ở các xã
Hà Lâm, Phước Lộc của huyện
Đạ Huoai, nông dân áp dụng
công thức sử dụng phân bón
kết hợp với tưới nước bổ sung
dinh dưỡng cho cây. “Nông
dân huyện Đạ Huoai trồng sầu
riêng đang sử dụng phân bón
hữu cơ với tỷ lệ 2 - 5 tấn/ha/
năm. Ngoài ra, nông dân còn
sử dụng phân bón lá MKP;
KNO3... để bổ sung dinh dưỡng
cho cây thời kỳ ra hoa đậu trái
(từ 2 - 4 lần/năm). Các loại
phân bón ảnh hưởng đến chất
lượng sầu riêng thu hoạch được
khuyến cáo kịp thời cho nông
dân không sử dụng...”, Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Lâm Đồng thông tin.

Ngành nông nghiệp Lâm Đồng vừa thông qua mục tiêu đến năm 2020 tăng thêm 880 ha diện
tích sầu riêng công nghệ cao chuyên canh ở địa bàn huyện Đạ Huoai. Cùng với đó, những giải
pháp trọng tâm, trọng điểm trên từng vùng sinh thái đến từng hộ gia đình sản xuất sầu riêng
cũng đặt ra để phối hợp triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa phát hành
văn bản thông báo đến doanh nghiệp trên
địa bàn có thể gửi hồ sơ giải quyết trực
tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ
Sở NN&PTNT để được cấp Chứng nhận
doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
theo nhu cầu.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành các tiêu chí công nhận doanh nghiệp
ứng dụng công nghệ cao gồm: đạt ít nhất
60% sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao;
trích từ 0,5% doanh thu phục vụ nghiên
cứu; trình độ đại học của người lao động
chiếm 2,5% trở lên.
Thời gian cấp Chứng nhận doanh nghiệp
nông nghiệp công nghệ cao trong vòng
18 ngày, trong đó 15 ngày thẩm định hồ
sơ do Sở NN&PTNT Lâm Đồng chủ trì,
phối hợp các sở, ngành liên quan và 3 ngày
UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, ban hành
quyết định giải quyết.
VŨ VĂN

Phát triển mới 5 chợ nông thôn

Một vườn sản xuất giống sầu riêng ghép Mong Thong, Ri6 tại Bảo Lộc được nông dân Đạ Huoai chọn mua về trồng
theo hướng công nghệ cao. Ảnh: V.Việt

Đáng kể huyện Đạ Huoai có
1 vườn sản xuất 2 giống sầu
riêng ghép Ri6, Mon Thong đầu
dòng với diện tích gần 6.000 m2
tại xã Hà Lâm; và 1 vườn ươm
khác sản xuất giống sầu riêng
Musaking (Malaysia), cung
ứng khoảng 100.000 cây/năm.
Ngoài ra, các cơ sở cung ứng
cây giống sầu riêng ghép, chất
lượng và năng suất cao từ các
vùng nông nghiệp trong tỉnh
Lâm Đồng như Bảo Lộc, Di
Linh... cũng được người nông
dân Đạ Huoai chọn mua về sản
xuất theo hướng công nghệ cao.
Cùng thời điểm năm 2014 bắt
đầu sản xuất sầu riêng công nghệ
cao, cơ sở Hoàng Minh Khôi ở
xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai
đi vào vận hành dây chuyền chế
biến sầu riêng cấp đông, sản
phẩm sử dụng thời hạn 1 năm.
Ước trong một năm vừa qua, cơ
sở này đã chế biến đến 20 tấn
múi sầu riêng đóng hộp cung
ứng thị trường trong nước, giá
bán trung bình 240.000 đ/kg.
Bên cạnh đó, huyện Đạ Huoai
có gần 20 hợp tác xã, tổ hợp
tác và cơ sở thu mua phần lớn
sản lượng sầu riêng phân phối
cho người tiêu dùng trong tỉnh
Lâm Đồng và các chợ đầu mối
tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí

Minh, Tiền Giang và xuất khẩu
sang Trung Quốc...

Nhân rộng thêm
880 ha sầu riêng ứng
dụng công nghệ cao
Trong hơn 2 năm tới, ngành
nông nghiệp Lâm Đồng phát
triển thêm 880 ha sầu riêng sản
xuất theo hướng công nghệ cao
tại huyện Đạ Huoai. Cụ thể, xây
dựng 8 - 10 mô hình (1ha/mô
hình) ứng dụng công nghệ tưới
nước và bón phân tiết kiệm,
quản lý dịch hại tổng hợp, xử
lý ra hoa tập trung,... tại các
xã trọng điểm về canh tác sầu
riêng. Tiếp tục thành lập các câu
lạc bộ sầu riêng mới (mỗi câu
lạc bộ từ 15 - 20 nông dân) bên
cạnh duy trì sinh hoạt 1 - 2 tuần/
lần của 11 câu lạc bộ hiện có,
qua đó thường xuyên chia sẻ,
nhân rộng việc ứng dụng khoa
học kỹ thuật và kinh nghiệm sản
xuất sầu riêng; tổ chức 30 cuộc
tập huấn, hội thảo sản xuất sầu
riêng công nghệ cao, thu hút
khoảng 50 người/cuộc; hỗ trợ
chứng nhận sản xuất sầu riêng
VietGAP và sử dụng nhãn hiệu
“Sầu riêng Đạ Huoai” trên diện
tích 880 ha; thành lập 10 - 15 tổ
hợp tác, hợp tác xã để liên kết
sản xuất và tổ chức tiêu thụ sầu

riêng công nghệ cao cho nông
dân, mở rộng thêm mô hình sản
xuất và chế biến sầu riêng đóng
hộp đạt công suất từ 50 - 100
tấn/năm.
Những nhóm giải pháp cần
phối hợp đồng bộ giữa các cơ
quan chuyên trách với doanh
nghiệp cùng các đơn vị kinh
tế hợp tác, hộ gia đình để đạt
được các mục tiêu sản xuất sầu
riêng nông nghiệp công nghệ
cao ở huyện Đạ Huoai đến năm
2020 cần rà soát, đánh giá các
diện tích sầu riêng năng suất,
chất lượng để bình tuyển cây
đầu dòng nhân giống; đồng
thời đặt hàng các đề tài nghiên
cứu về ứng dụng công nghệ
cao trong sản xuất, bảo quản
và chế biến sầu riêng để hoàn
thiện quy trình kỹ thuật, tổng
kết nhân rộng phù hợp với từng
vùng sinh thái địa phương. Đặc
biệt, huyện Đạ Huoai cùng các
sở, ngành chức năng tỉnh Lâm
Đồng cần tăng cường các nhóm
giải pháp chính sách hỗ trợ,
khuyến khích phát triển doanh
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,
trang trại liên kết với nông dân
mở rộng sản xuất và tiêu thụ
sầu riêng công nghệ cao theo
hướng ổn định lâu dài...
VĂN VIỆT

Đà Lạt truy thu hơn 1,3 tỷ đồng tiền thuê đất
Nhằm thực hiện dứt điểm
các nội dung kết luận của
Thanh tra Bộ Tài chính,
từ nay đến trước ngày
15/7/2018, Chi cục Thuế
thành phố Đà Lạt rà soát,
truy thu hơn 1,3 tỷ đồng tiền
thuê đất, thuế phí và phạt nộp

3

THỨ BA 10 - 7 - 2018

chậm đối với Công ty TNHH
Khang Phú (gần 540 triệu
đồng) và Công ty Cổ phần
Đầu tư công nghệ giải trí Én
Việt (hơn 740 triệu đồng).
Bên cạnh đó, Chi cục Thuế
thành phố Đà Lạt tiếp tục
phát hành thông báo thu nộp

các khoản tiền vào ngân sách
nhà nước gồm: hơn 670 triệu
đồng phạt nộp chậm tiền mua
nhà sở hữu nhà nước đối với
Công ty Cổ phần Phát triển
Hùng Hậu; gần 1,5 tỷ đồng
tiền thuế nộp thay nhà thầu
nước ngoài của Ban Quản

lý Dự án Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng; hơn 28 triệu
đồng phí thẩm định chất
lượng an toàn thực phẩm của
Chi cục Quản lý chất lượng
nông lâm sản và thủy sản
Lâm Đồng.
MẠC KHẢI

Theo báo cáo của Sở Công thương, trong
6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng đã phát triển mới 5 chợ nông thôn.
Trong đó, huyện Đam Rông phát triển
mới 2 chợ (Chợ Đạ K’Nàng và Chợ Phi
Liêng), huyện Cát Tiên phát triển mới 2 chợ
(Chợ xã Quảng Ngãi và Chợ xã Đồng Nai
Thượng) và huyện Di Linh phát triển mới
1 chợ (Chợ xã Tam Bố), nâng tổng số chợ
trong toàn tỉnh lên 82 chợ. Trong 82 chợ
trên địa bàn toàn tỉnh, phân theo hạng chợ
có 6 chợ hạng 1, 5 chợ hạng 2 và 71 chợ
hạng 3; phân theo khu vực có 32 chợ thành
thị và 50 chợ nông thôn.
Bên cạnh mạng lưới chợ, hiện Lâm Đồng
có 4 siêu thị, trong đó có 3 siêu thị tổng hợp
quy mô hạng 2, 1 siêu thị chuyên doanh (điện
tử) quy mô hạng 2; và 2 trung tâm thương
mại quy mô hạng 2 (Trung tâm thương mại
Big C Đà Lạt và Vincom Plaza Bảo Lộc).
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
hiện có 271 cửa hàng xăng dầu và 475 cửa
hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng.
LHT

ĐƠN DƯƠNG: Phấn đấu đến năm

2020 đạt chuẩn huyện nông thôn
mới kiểu mẫu
UBND huyện Đơn Dương đã tổ chức Hội
nghị sơ kết 6 tháng thực hiện chương trình
xây dựng huyện nông thôn mới, đồng thời
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại của
năm 2018. Theo đó, các tiêu chí về văn hóa,
y tế, giáo dục, nhà ở, đường giao thông tiếp
tục phát triển, đăc biệt nhân dân đã đóng
góp 2 tỷ 067 triệu đồng để xây dựng cơ sở
hạ tầng và xóa nhà tạm cho các hộ nghèo…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt
được trong phong trào xây dựng nông thôn
mới thì nhìn lại trong thời gian qua cũng còn
một số tồn tại, đó là một số ít đơn vị chưa
thật sự quan tâm đến việc nâng cao chất
lượng xã nông thôn mới, tình hình vệ sinh
môi trường, rác thải còn gây ảnh hưởng đến
vệ sinh môi trường. Tại hội nghị, lãnh đạo
huyện cũng đã trả lời các kiến nghị của các
xã, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chung
quanh việc thực hiện các tiêu chí về nâng
cao chất lượng xã nông thôn mới, đồng thời
đặt ra quyết tâm phấn đấu đến năm 2020
huyện Đơn Dương là huyện đầu tiên của cả
nước đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu.
NGỌC THANH
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Già làng phát huy phẩm chất người lính

G

ià làng K’Tòi được sinh ra
và lớn lên ở Xã 5 (nay là xã
Đinh Trang Thượng) trong
một gia đình có truyền thống cách
mạng. Trong thời kỳ kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, già K’Tòi đã
chứng kiến cảnh giặc Mỹ dồn dân
lập ấp, mở nhiều trận đánh càn
quét, tàn phá các căn cứ cách mạng
và buôn làng.
Theo chân cha ông đi trước,
những năm 1960, già K’Tòi cùng
nhiều thanh niên trai tráng trong xã
đã sớm giác ngộ cách mạng, hăng
hái cống hiến sức trẻ tham gia vào
lực lượng kháng chiến; các chàng
trai thì ghi tên vào lực lượng du
kích, còn những cô gái làm những
công việc nuôi giấu cán bộ, làm
giao liên, tiếp tế lương thực, tiếp
đạn, góp sức lực hòng bẻ gãy, chặn
đứng các đợt hành quân, càn quét
của quân địch.
Già K’Tòi cho biết: “Cả nhà tôi,
từ bố mẹ đến các con đều tham gia
cách mạng. Từ năm 1961 - 1969,
vợ chồng tôi và em trai tham gia
đội du kích. Chúng tôi là người
trực tiếp cầm súng chiến đấu, còn
vợ tôi làm công tác tải đạn, lo hậu
cần nuôi quân”.
Già K’Tòi nhớ lại, trong những

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, tuy sức khỏe già yếu bởi vết thương chiến
tranh, nhưng già làng K’Tòi ở bon Ng’ràng Dờng, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh vẫn phát huy
tốt vai trò của già làng, tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực lao động sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
năm tháng chiến đấu, mà ác liệt
nhất là vào những năm 1968,
1969. Trong trận đánh ấy, nhiều
đồng đội và em trai út của ông
là K’Prơk đã hy sinh tại trận địa,
còn bản thân già K’Tòi hai lần bị
thương nặng ở đùi trái, nên việc đi
lại, sinh hoạt cũng gặp nhiều trở
ngại và khó khăn.
Sau khi kết thúc chiến tranh và
trở về với đời thường, già K’Tòi
cũng như bao bà con trong xã bắt
tay vào lao động sản xuất, xây
dựng cuộc sống mới. Với uy tín
của mình, già cùng cấp ủy, chính
quyền địa phương tiếp tục vận
động bà con xây dựng đời sống
văn hóa; tích cực áp dụng khoa
học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng vật nuôi, nên đời sống
của người dân ở xã anh hùng Đinh
Trang Thượng đã có nhiều khởi
sắc, không còn tình trạng đói khát
như trước kia. Với gia đình già
K’Tòi, do không có con cái, vợ

Hàng ngày, già K’Tòi chỉ ở nhà chăm sóc cho người vợ bởi căn bệnh hành hạ. Ảnh: L.P

già bị tai biến gần 10 năm nay và
bị cắt mất một chân, nên sức khỏe
yếu và ngày nào cũng vật vã, gào

thét bởi cơn đau của bệnh tật, nhất
là mỗi khi trái gió trở trời. Vì vậy,
già chỉ biết ở nhà để chăm sóc cho

vợ, không có thời gian lao động sản
xuất, nên 1,5 ha cà phê già chia cho
các cháu và hiện tại vợ chồng già
K’Tòi sống phụ thuộc bằng tiền
chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà
nước với mức 6 triệu đồng/tháng”.
Theo ông Noale Tiên - nguyên
Chủ tịch UBND xã Đinh Trang
Thượng: Vào năm 1978, xã Đinh
Trang Thượng được công nhận là
xã Anh hùng. Trong những năm
kháng chiến, toàn xã có khoảng
29 liệt sĩ, nhiều gia đình được
Nhà nước tặng nhiều huân, huy
chương kháng chiến như ông
K’Ré, bà Ka Àng, ông K’Brền...
Riêng gia đình già K’Tòi, ngoài
bố K’Tòi được Nhà nước tặng
Huân chương kháng chiến hạng
Nhất thì bản thân già K’Tòi có 3
huân chương, trong đó có 2 Huân
chương Kháng chiến hạng Ba và
1 Huân chương Kháng chiến hạng
Nhì; vợ già K’Tòi cũng được tăng
Huân chương Kháng chiến hạng
Nhì. Tuy cuộc sống khó khăn bởi
bệnh tật, nhưng già K’Tòi luôn
tích cực tham gia công tác xã hội
tại địa phương và giữ phẩm chất
người lính năm xưa, góp sức xây
dựng bon làng được bình yên.
LAM PHƯƠNG

Tuổi trẻ Phường 3 chung tay xây dựng đô thị văn minh
Với nhiều thành tích nổi trội,
Đoàn Phường 3 (Đà Lạt) đã
khẳng định năng lực hoạt
động và đem lại nhiều hiệu
quả thiết thực, xứng đáng là
cánh tay phải đắc lực của Đảng
bộ Phường 3, được Đảng ủy
phường đánh giá cao.

N

ăm 2018, Đoàn Phường
3 được đánh giá cao về
hoạt động tình nguyện
với nội dung trọng tâm
là “Tuổi trẻ Phường 3 chung tay xây
dựng đô thị văn minh, nông thôn
mới”, góp phần vào sự phát triển
chung của thành phố Đà Lạt hướng
đến toàn diện, bền vững, văn minh,
hiện đại.
Phường 3 hiện có 1.300 đoàn
viên, trong đó 175 đoàn viên do
Đoàn phường trực tiếp quản lý.
Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Thị
Như Linh - Bí thư Đoàn Phường 3
chia sẻ: Ngay từ đầu năm, Đoàn
phường đã đăng ký và thực hiện
công trình thanh niên, phần việc
thanh niên: ra quân vệ sinh tuyến
đường, nhận chăm sóc 2 gia đình
chính sách và hỗ trợ 6 em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt
động đều thu hút rất đông các bạn
đoàn viên tham gia. Hàng tháng
Đoàn phường triển khai ra quân
vệ sinh môi trường, “Ngày thứ
bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật
xanh”, cạo xóa các biển quảng cáo
sai quy định ở các tuyến đường
trên địa bàn phường, từ đầu năm
đến nay đã tổ chức 5 đợt ra quân
cạo xóa các biển quảng cáo sai quy
định với hơn 100 lượt đoàn viên,

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn rác bảo vệ môi trường. Ảnh: N.T

thanh niên tham gia... Bí thư Đoàn
phường cho biết thêm: Thể hiện
tinh thần xung kích, tình nguyện
vì cuộc sống cộng đồng, cùng với
các đơn vị bạn; Đoàn Phường 3
đã tích cực thực hiện chương trình
hoạt động của đoàn cấp trên cũng
như luôn duy trì tốt hoạt động tại cơ
sở. Đoàn phường đã tham gia hoạt
động ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
tại Khu Du lịch thác Prenn với 100
đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ
trợ các hoạt động trong dịp lễ. Đồng
thời, phối hợp cùng Hội Khuyến
học, Hội Chữ thập đỏ phường tổ
chức phát quà cho học sinh nghèo
trên địa bàn toàn phường. Ngoài
ra, Đoàn phường cùng với các đội
tình nguyện của thành phố tổ chức
cho các đoàn viên tham gia các

buổi tình nguyện như đi thăm các
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại
các xã trong thành phố. Phối hợp
với Chi đoàn Cục Hải quan đi tặng
quà tết cho 12 hộ nghèo, cận nghèo
trên địa bàn phường trong chương
trình “Ấm áp mùa xuân 2017” với
12 suất quà tổng trị giá 6.000.000
đồng. Vận động đoàn viên tham gia
hiến máu tình nguyện với 30 đoàn
viên tham gia hiến 30 đơn vị máu.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo
của Đảng ủy và Thành đoàn, Đoàn
phường luôn chú trọng đến công tác
giáo dục chính trị tư tưởng cho lực
lượng cán bộ Đoàn và đoàn viên,
thanh niên, tuyên truyền 6 bài học
lý luận chính trị của Đoàn, phối
hợp với phường đội tuyên truyền
và quán triệt về Luật Dân quân tự

vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong
đợt giao quân đầu năm 2017, Đoàn
phường đã phối hợp cùng phường
đội và các ban, ngành, đoàn thể tổ
chức giao lưu gặp mặt 15 thanh niên
trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tại
phường, 100% thanh niên lên đường
nhập ngũ là đoàn viên có đơn tình
nguyện. Vận động ĐVTN tham gia
tốt phong trào “Thanh niên với văn
hóa giao thông”, Đội Thanh niên
xung kích an toàn giao thông phối
hợp với Công an phường thường
xuyên trực đảm bảo an toàn giao
thông vào các giờ cao điểm tại tuyến
đường Xuân An - Nhà Chung, cũng
như theo sự điều động của Đoàn cấp
trên. Tuyên truyền, giáo dục đoàn
viên, thanh niên có ý thức trách
nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền

biển đảo, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao
cảnh giác và kiên quyết đấu tranh
chống lại âm mưu “Diễn biến hòa
bình” của các thế lực thù địch thông
qua các trang mạng xã hội, các đoạn
phim ngắn trình chiếu qua các buổi
họp giao ban hàng tháng.
Đoàn phường triển khai, tuyên
truyền cho đoàn viên, thanh niên
tích cực tham gia phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận
động “Thanh niên xây dựng văn
minh đô thị”; xây dựng văn hóa
học đường, văn minh công sở. Cán
bộ đoàn nghiêm túc thực hiện đúng
theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc
“Cấm uống rượu, bia trong giờ làm
việc vào các buổi trưa những ngày
làm việc”.
Ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng
ủy Phường 3 cho biết: Các hoạt
động phong trào của Đoàn Phường
3 nhiều năm qua đã thể hiện được
tinh thần xung kích của thanh niên
trên mọi mặt trận, mọi phong trào.
Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết
thực, được nhân dân trong phường
và được thành phố ghi nhận, biểu
dương. Nhất là các hoạt động chăm
sóc, phụng dưỡng người có công,
giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học;
ngoài ra, Đoàn phường còn làm tốt
công tác từ thiện - an sinh xã hội,
bán sữa gây quỹ từ thiện, tặng quà,
phục vụ bữa ăn miễn phí cho nhiều
người nghèo, khó khăn trong cuộc
sống... Đặc biệt, nổi lên nữa là hoạt
động bảo vệ môi trường, trong đó
trọng tâm là các hoạt động gắn với
mục tiêu xây dựng đô thị văn minh
được Đoàn Thanh niên Phường 3
rất nỗ lực thực hiện, được Đảng ủy
phường đánh giá rất cao.
NGUYỆT THU
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Dạy hè và dạy trước...
Mở lớp từ đầu hè
Mới kết thúc năm học được 10
ngày, chị Thanh Hà - Phường 5, Đà
Lạt vội vã tìm cô giáo để gửi học cho
con trai út chuẩn bị vào lớp 1. Chị
cho hay: “Tôi rút kinh nghiệm đứa
đầu, cứ nghe bảo ở trường mầm non
không được tập viết cho trẻ mà để
lên lớp 1 trẻ sẽ được học. Tôi cũng
không cho cháu đi học vào dịp hè.
Thế nhưng khi vào lớp 1, do các
bạn được học trước từ hè nên con
tôi luôn bị cô giáo phàn nàn là học
chậm. Đến đứa sau, ngay khi nghỉ
hè tôi đã đi tìm cô giáo để gửi”.
Nhu cầu gửi con vào dịp hè của
nhiều phụ huynh là có thật. Cũng
có phụ huynh vì không có thời gian
trông con nên gửi nhà cô giáo và chỉ
cần cho con vui chơi chứ không cần
học tập. Nhưng cũng có phụ huynh
sốt ruột muốn con vững kiến thức khi
vào năm học mới. “Không cho con đi
học hè cũng không được, vì hầu như
bạn nào cũng đều học hè. Nếu con
không học hè thì sẽ không theo kịp
các bạn. Tôi cho các con về quê chơi
2 tuần, vậy mà khi đi hỏi lớp, cô giáo
nói các bạn đã học được hơn 10 ngày.
Vậy là tôi phải nhờ cô kèm thêm cho
con để kịp với các bạn”, chị Thùy
Linh - Phường 9, Đà Lạt chia sẻ.
Còn bà Hoa - Lạc Dương phải
chấp nhận chở cháu chuẩn bị vào
lớp 1 đến nhà cô giáo học từ 6 - 8
giờ tối, vì lớp buổi ngày đã đông
học sinh nên cô giáo không nhận
nữa. “Cháu học giờ này cũng tội,
mình đưa đón cũng cực nhưng biết
làm sao được, không học sẽ không
theo kịp bạn bè”, bà Hoa cho biết.
Cho con đi học hè ở tiểu học đã
trở thành một việc đương nhiên của
nhiều gia đình mỗi khi hè về. Mặc
dù ngành Giáo dục quy định ở tiểu
học không được tổ chức dạy kiến
thức trong dịp hè, như lời đại diện
Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo
dục và Đào tạo: 2 tháng nghỉ hè là
thời gian các trường và giáo viên
tiểu học tạm dừng việc dạy học. Chỉ
một số trường thuộc vùng đồng bào
DTTS đầu tháng 7 có tổ chức mở
lớp tăng cường tiếng Việt cho học
sinh DTTS chuẩn bị vào lớp 1. Và

ĐAM RÔNG:

Gần 240 tỷ đồng
xây dựng nông thôn mới

Theo quy định của ngành Giáo dục, không có khái niệm “dạy thêm - học thêm” ở bậc tiểu học cũng
như không được dạy kiến thức trong dịp hè. Tuy nhiên, không ít giáo viên vẫn mở lớp dạy hè, thậm
chí dạy trước chương trình, nhất là dạy học trước chương trình lớp 1. Theo nhìn nhận, điều này là “lợi
bất cập hại” cho học sinh khi bước vào năm học mới.

ĐẠ HUOAI:

Không được dạy kiến thức trong dịp hè đối với học sinh tiểu học. Ảnh: V.H

các lớp này học sinh DTTS được
học hoàn toàn miễn phí.

Khó quản lý dạy hè?
Hiệu trưởng một trường tiểu học ở
Đà Lạt khẳng định: “Ngay khi tổng
kết năm học, nhà trường đã quán
triệt đến tất cả giáo viên không được
tổ chức dạy học trong dịp hè. Giáo
viên chỉ được nhận trông giữ trẻ khi
phụ huynh có nhu cầu. Việc này phải
đăng ký với nhà trường, với phường
và trạm y tế trong vấn đề đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy,
khi trông coi học sinh vào dịp hè,
đến ôn lại kiến thức cũng không
được chứ đừng nói đến dạy trước
chương trình. Ban giám hiệu nhà
trường cũng thường xuyên đi kiểm
tra để thăm nắm tình hình”.
Tuy nhiên, theo ý kiến từ phụ
huynh và theo ghi nhận của chúng
tôi thì hầu như lớp hè của cô giáo
tiểu học nào cũng có dạy kiến thức.
Thậm chí, một vài cô còn dạy gần
hết quyển sách của học kì I chỉ trong
2 tháng hè. Theo cô T.N.H - giáo
viên lớp 4, cô đã từng gặp nhiều

trường hợp học sinh khi vào lớp cô
cứ ung dung lấy quyển vở học hồi
hè để chép lại. Đến khi cô ra bài tập
nâng cao thì số học sinh này hầu
như không làm được. “Việc dạy
trước chương trình là không tốt cho
học sinh, vì điều này sẽ làm cho các
em thụ động, không phát huy được
tính sáng tạo và phát triển tư duy
độc lập. Khi trong lớp có học sinh
đã học trước cũng sẽ gây khó khăn
hơn cho giáo viên trong việc giảng
dạy, vì những em này sẽ không tập
trung do chủ quan rằng mình đã học
rồi”, cô H cho biết.
Thực tế, một số giáo viên cho
rằng sẽ thoải mái hơn khi đầu năm
học, vào lớp học sinh đã biết sơ kiến
thức, nhất là học sinh lớp 1 đã biết
đọc, biết viết. Đây cũng là nghịch
lý khi quy định ở trường mầm non
chỉ cho trẻ 5 tuổi làm quen với bảng
chữ cái chứ không được tập viết, tập
đọc. Và chính nghịch lý này khiến
phụ huynh phải cho con học hè để
không bị cô giáo phàn nàn khi vào
năm học mới.
Trong văn bản hướng dẫn tổ chức

hoạt động hè hàng năm của các
phòng GDĐT luôn có nội dung:
“Thực hiện nghiêm túc Thông
tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày
16/5/2012 của Bộ GDĐT và văn
bản hướng dẫn của các cấp ban
hành quy định về dạy thêm, học
thêm; Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT
của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh
tình trạng dạy học trước chương
trình lớp 1”. Theo Phòng GDĐT
Đà Lạt, trong các đợt đi kiểm tra
thì Phòng chưa phát hiện tình trạng
dạy kiến thức trong lớp hè, Phòng
cũng chưa từng nhận được đơn thư
khiếu nại về tình trạng dạy hè hay
dạy trước chương trình. Nếu có,
Phòng sẽ tổ chức kiểm tra và xử lý
khi có vi phạm.
Quy định đã có, nhà trường cũng
quán triệt, nhưng công tác quản lý,
giám sát các lớp hè do giáo viên mở
hầu như rất khó khăn. Và việc đăng
ký trông giữ trẻ chỉ là hình thức đăng
ký, còn việc dạy học, thậm chí dạy
trước chương trình hiện vẫn là thực
trạng rất đáng lưu tâm!
VIỆT HÀO

bạn đọc; lý thuyết về nghiệp vụ thư
viện, các quy định của Nhà nước về
công tác thư viện trong văn bản quy
phạm pháp luật; sân khấu hóa thực
hành tuyên truyền giới thiệu sách và
trả lời ứng xử.
Bên cạnh phần viết sáng kiến
về phát triển văn hóa đọc, thí sinh
Phạm Thị Hải Yến và đội tuyển Thư
viện Lâm Đồng đã mang đến hội

thi chương trình sân khấu hóa được
dàn dựng công phu, hấp dẫn kết hợp
hài hòa giữa phần ca múa nhạc, âm
thanh, hình ảnh phụ họa với phần
giới thiệu sách.
Tác phẩm “Duyên nợ Đà Lạt”
của tác giả Trần Ngọc Trác do NXB
Văn học ấn hành viết về những
danh nhân, chính khách, những
chân dung văn nghệ sĩ tiêu biểu góp

phần tạo nên diện mạo của Đà Lạt từ
những năm đầu thế kỷ XX đến nay.
Xuất sắc đoạt giải ba Hội thi, đội
ngũ cán bộ Thư viện Lâm Đồng đã
khẳng định lòng yêu nghề, sự năng
động, sáng tạo, không ngừng rèn
luyện kỹ năng chuyên môn, phát
triển văn hóa đọc, đưa kho tàng tri
thức tới độc giả.
QUỲNH UYỂN

30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban
hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND
công bố danh mục thủ tục hành chính
lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực thương mại
quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết
của Ban Quản lý các Khu Công
nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, có 30 thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của

Tổng nguồn vốn huy động xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn
huyện Đam Rông trong 6 tháng
đầu năm 2018 đạt gần 240 tỷ
đồng, đạt 51,4% kế hoạch. Trong
đó, nguồn ngân sách trung ương
4 tỷ 263 triệu đồng, ngân sách địa
phương 3 tỷ 904 triệu đồng, vốn
lồng ghép gần 80 tỷ đồng, vốn tín
dụng trên 150 tỷ đồng, vốn cộng
đồng dân cư trên 400 triệu đồng.
Nguồn vốn trên được huyện ưu
tiên đầu tư xây dựng các công
trình, dự án mang tính trọng điểm,
nhất là những công trình phúc lợi
xã hội có tác động trực tiếp đến
đời sống của nhân dân, cũng như
chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển
sản xuất, qua đó góp phần hoàn
thành chỉ tiêu giảm nghèo mang
tính bền vững ở địa phương.
LÊ TUẤN

Thư viện Lâm Đồng đoạt giải ba Hội thi Cán bộ thư viện giỏi toàn quốc
Trong 3 ngày qua, Hội thi Cán bộ
thư viện giỏi toàn quốc 2018 do Bộ
VH-TT-DL tổ chức diễn ra tại Cần
Thơ với sự tham dự của 24 cán bộ
thư viện đại diện cho 24 thư viện
tỉnh, thành, trường đại học, cao đẳng
trên cả nước.
Hội thi đã diễn ra với 3 phần thi:
viết sáng kiến trong cải tiến hoạt
động thư viện và công tác phục vụ
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Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 26 thủ
tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu
tư và 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh
vực thương mại quốc tế. Trong số
26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực
đầu tư, có 3 thủ tục giải quyết ngay,
20 thủ tục có thời hại giải quyết từ
3 đến 30 ngày, 3 thủ tục có thời hạn

giải quyết từ 32 đến 47 ngày và
100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh
vực đầu tư được giải quyết miễn phí.
Riêng 4 thủ tục hành chính thuộc
lĩnh vực thương mại quốc tế có thời
hạn giải quyết từ 5 đến 7 ngày và lệ
phí từ 1,5 đến 3 triệu đồng.
Quyết định số 1231 có hiệu lực
từ ngày ký (20/6) và thay thế Quyết

định số 2191/QĐ-UBND ngày
7/10/2016 của UBND tỉnh Lâm
Đồng về công bố danh mục thủ tục
hành chính mới ban hành, thủ tục
hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục
hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền
giải quyết của Ban Quản lý các Khu
Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
TỨ KIÊN

6 tháng - không có hồ sơ
thủ tục hành chính
giải quyết quá hạn
UBND huyện Đạ Huoai cho biết,
trong 6 tháng đầu năm 2018, trên
địa bàn huyện không có hồ sơ thủ
tục hành chính giải quyết quá hạn.
Cụ thể, tổng số hồ sơ tiếp nhận
tại bộ phận một cửa UBND huyện
trong 6 tháng đầu năm là 781 hồ
sơ, trong đó huyện đã giải quyết
692 hồ sơ, toàn bộ số hồ sơ này
đều được giải quyết đúng hạn; số
hồ sơ còn lại đang trong thời hạn
giải quyết.
Với cấp xã, trong toàn huyện
cấp xã, thị trấn đã tiếp nhận 6.680
hồ sơ, trong đó đã giải quyết 6.650
hồ sơ, tất cả hồ sơ giải quyết đều
trong hạn; số hồ sơ còn lại đang
trong thời hạn giải quyết.
Hiện Đạ Huoai đã đưa 6 thủ tục
hành chính vào giải quyết dịch vụ
công điện tử ở mức độ 4, 48 thủ
tục giải quyết ở mức độ 3 và 242
thủ tục còn lại ở mức độ 2.
VT

Lượng khách đến
Khu Du lịch rừng
Mađagui gia tăng
Nhờ tăng cường đầu tư cơ sở vật
chất, tổ chức thêm các loại hình
hoạt động vui chơi, giải trí, nâng
cấp chất lượng hoạt động nên Khu
Du lịch rừng Mađagui trong 6
tháng đầu năm đã thu hút trên 65,5
nghìn lượt khách đến tham quan,
vui chơi, nghỉ dưỡng tại đây. Con
số này tăng 10,6% so với cùng kỳ
năm ngoái; tổng doanh thu ước đạt
khoảng 25 tỷ đồng, tăng 11% so
với cùng kỳ.
Hiện Đạ Huoai đang tiếp tục tạo
mọi điều kiện thuận lợi để các dự
án du lịch lớn trên địa bàn huyện
đẩy nhanh tiến độ thi công, đi vào
hoạt động như dự án Trung tâm
Huấn luyện ngựa đua và Trường
đua Thiên Mã tại xã Đạ Oai; dự án
Khu Du lịch văn hóa tâm linh Đại
Tùng Lâm của Tập đoàn Hoa Sen
tại xã Đạ M’ri.
GIA KHÁNH
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Quy hoạch gần 215 ha
nông trường nông nghiệp
công nghệ cao Cầu Đất
Dự án nông trường nông nghiệp công
nghệ cao Cầu Đất vừa được UBND tỉnh
Lâm Đồng thỏa thuận quy hoạch gần 215
ha tại thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành,
Đà Lạt.
Trong đó gồm gần 192 ha đất sản xuất
cà phê, chè và rau công nghệ cao, hơn 21
ha xây dựng các công trình có mái che
(xây dựng không quá 3 tầng, lộ giới cách
Quốc lộ 20 hơn 15 m) và công trình không
mái che, còn lại gần 2 ha xây dựng hệ
thống thủy lợi từ ao hồ, suối tự chảy…
Chức năng chính của nông trường nông
nghiệp công nghệ cao Cầu Đất là: nghiên
cứu thực nghiệm và nhân rộng các mô
hình sản xuất chè, cà phê, rau công nghệ
cao gắn với chế biến, bảo quản đóng gói,
giảm tỷ lệ hao hụt, đảm bảo chất lượng an
toàn thực phẩm cung cấp cho thị trường
trong và ngoài nước; thi công các hạng
mục phát triển mô hình du lịch canh
nông, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị
diện tích đất và đóng góp nguồn thu cho
ngân sách nhà nước.
Được biết, chủ đầu tư dự án nông trường
nói trên là Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất,
Đà Lạt.
VĂN VIỆT

Đạ Huoai bổ sung 6 công trình
xây dựng nông thôn mới
Nằm trong Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2018 - 2020, huyện Đạ Huoai vừa được
phê duyệt bổ sung danh mục 6 công trình
mới thuộc 6 xã trên địa bàn, tổng kinh phí
gần 5,5 tỷ đồng.
Công trình đầu tiên là xây dựng sân vận
động ở Thôn 3, xã Mađaguôi với tổng
mức đầu tư 2,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân
sách nhà nước, thời gian thi công và hoàn
thành trong năm 2018. Tiếp theo, công
trình đường giao thông Thôn 4 đi Đá Bàn
(xã Đoàn Kết) dài 1.500 m, khởi công và
khánh thành với thời gian từ nay đến năm
2020, tổng kinh phí hơn 940 triệu đồng
(gần 660 triệu đồng vốn Nhà nước và hơn
280 triệu đồng vốn nhân dân đóng góp).
Còn lại 4 công trình đầu tư 100% kinh
phí Nhà nước gồm: khu nhà “một cửa”
ở thôn Phước Dũng, xã Phước Lộc (700
triệu đồng); cổng hàng rào xung quanh
sân trụ sở làm việc của UBND xã Đạ Ploa
(gần 680 triệu đồng); hội trường, cổng,
hàng rào, nhà xe trụ sở làm việc UBND
xã Đạ Oai (650 triệu đồng) và 300 m
đường vào nghĩa trang Thôn 3, xã Đạ Tồn
(400 triệu đồng).
MẠC KHẢI

Xây nhà không phép
bị phạt 25 triệu đồng
UBND thành phố Đà Lạt vừa ra quyết
định xử phạt hành chính đối với ông
Hoàng Cao Nguyễn (trú tại Tổ 10, Phường
4, TP Đà Lạt) với số tiền 25 triệu đồng về
hành vi xây dựng công trình không có giấy
phép xây dựng một phần thửa đất số 303,
tờ bản đồ số 3, Phường 4, TP Đà Lạt.
Đồng thời yêu cầu ông Hoàng Cao
Nguyễn phải ngưng thi công công trình,
lập thủ tục để đề nghị cấp giấy phép theo
quy định…
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập
biên bản vi phạm hành chính, ông Hoàng
Cao Nguyễn không xuất trình được giấy
phép xây dựng, hoặc giấy phép xây dựng
được điều chỉnh thì buộc phải tháo dỡ
công trình, phần thi công vi phạm.

TIẾN DÂN

Quản lý chặt việc nuôi động vật hoang dã

S

ở NN&PTNT cho biết,
hiện nay, trên địa bàn tỉnh
có 18 loài (trừ gấu), với
727 cá thể đang được nuôi tại 18
trại và cơ sở. Riêng đối với Gấu
có 06 cá thể đang nuôi tại 3 cơ sở.
Còn đối với động vật rừng thông
thường hiện có 14 loài với 6.164
cá thể, đang được nuôi tại 184 trại
và cơ sở. Dĩ nhiên, những số liệu
này luôn biến động tăng, giảm
theo từng tháng.
Trao đổi với phóng viên, Chi
cục phó Kiểm lâm Lâm Đồng,
ông Phạm Văn Huy cho biết, qua
nắm bắt của lực lượng kiểm lâm,
trên địa bàn huyện Đơn Dương và
thành phố Đà Lạt cơ quan chức
năng đã phát hiện 2 cá thể Gấu
ngựa được người dân nuôi không
đảm bảo điều kiện theo quy định
của luật pháp. Thực hiện Quyết
định số 96/QĐ-KL-ĐT ngày
1/6/2018 của Cục Kiểm lâm, ngay
trong tháng 6, Chi cục Kiểm lâm
đã phối hợp với hai Hạt Kiểm lâm
vận động 2 hộ dân nuôi Gấu nhốt
này tự nguyện nộp cho Nhà nước.
Cùng đó, kiểm lâm đã hoàn tất các
thủ tục và chuyển giao 2 cá thể
Gấu ngựa này cho Trung tâm Cứu
hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật,
Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Về hiện tượng nuôi nhốt ĐVHD
không đảm bảo điều kiện theo quy
định đang diễn ra tại Khu Du lịch
thác Prenn, ông Phạm Văn Huy
cho biết thêm: Theo quy định về
chức năng, ngành NN&PTNT nói
chung, đơn vị kiểm lâm nói riêng
có trách nhiệm xác định nguồn gốc
của loài ĐVHD nuôi nhốt, ngành
TN&MT có trách nhiệm giám sát,
quản lý về các điều kiện nuôi nhốt
ĐVHD. Vì vậy, đối với số cá thể
ĐVHD đang nuôi nhốt tại Khu
Du lịch thác Prenn, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S

Báo cáo gần đây từ Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 7.207 cá
thể với 35 loài động vật hoang dã (ĐVHD) được nuôi tại 210 trại và cơ sở. Vấn đề đặt ra là cần
phải thực hiện nghiêm việc quản lý chặt chẽ và yêu cầu các điều kiện đảm bảo đời sống theo
quy định đối với ĐVHD.

Một cá thể Voọc do người dân nuôi nhốt được vận động tự nguyện nộp
cho Nhà nước. Ảnh: M.Đ

đã chỉ đạo cụ thể: “Sở TN&MT
hướng dẫn thực hiện ngay các
biện pháp cải tạo, nâng cấp, mở
rộng diện tích chuồng nuôi, nhốt
đảm bảo điều kiện sinh sống của
ĐVHD theo quy định; bố trí khu
vực cách ly để chăm sóc, chữa
trị các cá thể bị bệnh, không để
lây lan dịch, bệnh; đảm bảo an
toàn cho người quản lý, chăm sóc
ĐVHD và du khách tham quan;
thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
với cơ quan chức năng theo quy
định”. Đồng thời, UBND tỉnh

cũng chỉ đạo Sở TN&MT chủ
trì, phối hợp với Sở NN&PTNT,
UBND các huyện, thành phố tiếp
tục kiểm tra, rà soát các cơ sở,
trại gây nuôi, nhốt động vật rừng
thông thường, động vật nguy cấp,
quý, hiếm căn cứ quyết định hiện
hành để có giải pháp, biện pháp
xử lý phù hợp. Hướng dẫn các cơ
quan được phép tồn tại phải đảm
bảo chuồng trại, chế độ ăn uống,
chăm sóc phù hợp không để xảy ra
dịch bệnh, an toàn cho người nuôi
dưỡng và du khách tham quan…

Tinh thần nêu trên cũng nhằm
triển khai thực hiện bảo tồn các
loài Linh trưởng trên địa bàn tỉnh
theo Quyết định số 628/QĐ-TTg
ngày 10/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ “Phê duyệt kế hoạch
hành động khẩn cấp bảo tồn các
loài Linh trưởng ở Việt Nam đến
năm 2025, tầm nhìn 2030”. Để
tiếp tục nâng cao nhận thức của
cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và nhân dân về vai
trò của đa dạng sinh học (ĐDSH)
đối với phát triển kinh tế - xã hội,
ngày 7/3/2018, UBND tỉnh Lâm
Đồng tiếp tục ban hành Văn bản
số 1220/UBND-LN “Yêu cầu cán
bộ, công chức, viên chức, người
lao động và nhân dân trên địa bàn
chấp hành nghiêm các quy định
về bảo tồn ĐDSH, bảo vệ các loài
ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được
ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị
định số 160/2013/NĐ-CP ngày
12/11/2013 của Chính phủ; không
mua, bán, sử dụng, tặng cho hay
nhận quà biếu là các loài ĐVHD
nguy cấp, quý, hiếm và các bộ
phận của chúng; không mua,
bán, phóng sinh các loại ngoại
lai xâm hại vào môi trường tự
nhiên. Mặt khác, lực lượng kiểm
lâm, công an, quản lý thị trường
tăng cường phối hợp liên ngành,
thường xuyên kiểm tra các nhà
hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh,
khu/điểm du lịch để kịp thời phát
hiện, ngăn chặn các vi phạm liên
quan đến ĐVHD nguy cấp, quý,
hiếm; xử lý nghiêm các vi phạm
theo quy định.
MINH ĐẠO

Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất ở Bảo Lâm
Theo thống kê, tính đến thời
điểm hiện tại, toàn huyện Bảo
Lâm có 246 hộ đồng bào dân tộc
thiểu số thiếu đất sản xuất với
tổng diện tích hơn 93 ha. Số hộ
này tập trung chủ yếu tại các xã
Lộc Bắc, Lộc Lâm, B’Lá, Lộc
Phú và thị trấn Lộc Thắng. Riêng
tại xã Lộc Bảo, có 176 hộ đồng
bào dân tộc thiểu số sinh sống
tại thôn 2, thôn 3 không thuộc
diện thiếu đất sản xuất nhưng do
diện tích đất hiện có xấu khiến
cho năng suất và thu nhập thấp.
Do đó, các hộ này cũng đề nghị
được bố trí đất sản xuất tại nơi
thuận lợi hơn. Trước thực tế

này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Sở Tài nguyên
và Môi trường, Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh và
UBND huyện Bảo Lâm kịp thời
đưa ra các biện pháp giải quyết
tình trạng thiếu đất, hỗ trợ cho
bà con phát triển sản xuất, giảm
nghèo bền vững gắn với xây
dựng nông thôn mới. Theo đó,
đối với các hộ thiếu đất sản xuất
tại Lộc Bắc sẽ được bố trí khoảng
10 ha đất trống nằm trong tổng
diện tích gần 97 ha đất đã thu
hồi và giao cho UBND huyện
Bảo Lâm quản lý; đối với xã Lộc

Bảo thì sử dụng diện tích 24,3
ha đất đã chuyển mục đích sử
dụng, đã khai thác tận dụng lâm
sản thuộc một phần diện tích đất
đã thu hồi, chuyển đổi mục đích
sử dụng sang đất nông nghiệp đã
giao cho UBND huyện Bảo Lâm
quản lý; còn tại xã B’Lá, UBND
tỉnh thống nhất thu hồi 6,5 ha
đất đã khai thác trắng rừng trồng
kế hoạch năm 2017 của Công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo
Lâm để chuyển mục đích sử dụng
và bố trí cho các hộ thiếu đất. Đối
với các địa phương chưa có quỹ
đất để bố trí và các hộ tại Thôn
2, Thôn 3 (xã Lộc Bảo), UBND

huyện Bảo Lâm tiếp tục chỉ đạo
các phòng ban liên quan, phối
hợp với chính quyền các xã, thị
trấn và các đơn vị chủ rừng khẩn
trương rà soát, tổng hợp và lựa
chọn diện tích đất phù hợp để bố
trí cho các hộ dân. Diện tích đất
này bao gồm đất trống, đất không
có rừng, đất đã thu hồi từ các dự
án của doanh nghiệp, đất thuộc
kế hoạch khai thác trắng rừng
trồng năm 2018… Trong trường
hợp không còn quỹ đất để bố trí,
UBND huyện Bảo Lâm thực hiện
các biện pháp hỗ trợ khác theo
quy định.

tích rừng được chi trả. Để triển
khai, Quỹ BV&PTR Việt Nam
phối hợp với Viện Sinh thái rừng
và Môi trường đã biên soạn Sổ tay
kỹ thuật hướng dẫn xây dựng bản
đồ chi trả DVMTR và vừa tổ chức
thảo luận góp ý. Bản đồ này nhằm
truyền tải thông tin về số tiền được
chi trả tương ứng với mỗi không

gian địa lý (mỗi lô rừng) và các đối
tượng chủ rừng được thụ hưởng;
được xây dựng trên cơ sở đơn giá
chi trả cho từng lưu vực và hiện
trạng rừng, chủ rừng quản lý của
từng tỉnh. Hiện Sổ tay này đang
khẩn trương hoàn thiện và triển
khai cho các địa phương trong
thời gian sớm nhất.
M.Đ

ĐÔNG ANH

Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng
Kế hoạch năm 2018, chi
trả dịch vụ môi trường rừng
(DVMTR) trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng dự toán gần 272 tỷ đồng;
trong đó, kinh phí ủy thác chi trả
cho chủ rừng để quản lý, bảo vệ
rừng hơn 238,276 tỷ đồng, với
tổng diện tích 380.332 ha; kinh
phí chi trả trồng rừng, trồng cây

phân tán hơn 9,917 tỷ đồng.
Theo Thông tư 22/2017/TTBNNPTNT ngày 15/11/2017 của
Bộ NN&PTNT quy định, Quỹ
BV&PTR tỉnh phối hợp với Chi
cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm,
UBND xã... xây dựng bản đồ chi
trả DVMTR phù hợp với từng đối
tượng chủ rừng để xác định diện
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Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề

T

heo số liệu báo cáo của
Bộ LĐ - TB và XH,
tính đến tháng 3/2018,
cả nước có 1.954 cơ
sở giáo dục nghề nghiệp, gồm:
394 trường cao đẳng; 515 trường
trung cấp, 1.045 trung tâm. Các
trường tư thục hiện chiếm khoảng
1/5 tổng số trường trung cấp và
cao đẳng, cơ bản hoạt động tuyển
sinh tốt nhưng cơ sở vật chất chưa
tốt. Bước đầu có một số trường
được đầu tư bởi các doanh nghiệp
tư nhân lớn có bước tiến về chất
lượng như Cao đẳng (CĐ) Y
Dược Phú Thọ, CĐ ASEAN, CĐ
FLC, CĐ Việt Mỹ, CĐ FPT... Sắp
tới, Bộ LĐ - TB và XH sẽ hỗ trợ
các tập đoàn Vingroup, Sungroup,
Mường Thanh,... thành lập một số
trường cao đẳng chất lượng cao
và thu hút một số trường quốc
tế. Có 73.612 nhà giáo, trong đó:
40.246 người dạy trong trường
CĐ, 19.454 trong các trường
trung cấp và 13.912 nhà giáo dạy
trong các trung tâm giáo dục nghề
nghiệp (GDNN).
Tuyển sinh năm 2017 là
2.204.400 người, đạt 100,2% so
với kế hoạch. Tỷ lệ có việc làm
trung bình đạt 80,5%; một số
trường đạt trên 90%, có trường
đạt 100%; lao động nông thôn
được hỗ trợ học nghề có việc làm
đạt 80,2%.
Về chương trình đào tạo: đã
áp dụng phương pháp mới trong
xây dựng chương trình với sự
tham gia của doanh nghiệp. Các
trường đã được chủ động trong
việc thiết kế chương trình, giáo
trình phù hợp với yêu cầu tối thiểu
về kiến thức, kỹ năng và năng lực
thực hiện. Đã thực hiện chuyển
giao đồng bộ 34 bộ chương trình
theo chuẩn quốc tế (8 bộ từ
Malaysia, 12 bộ từ Australia, 14
bộ từ Đức). Hiện đang đào tạo
thí điểm tại 25 trường.
Hoạt động quản lý chất lượng
bao gồm công tác thanh tra, công
tác kiểm định, công nhận kết quả
kiểm định chất lượng dạy nghề
phát triển nhanh. Đã thí điểm
xây dựng hệ thống quản lý chất
lượng ở một số trường cao đẳng
nghề được tập trung đầu tư thành
trường chất lượng cao với sự hỗ
trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc
tế như Tổ chức Hợp tác phát
triển Đức, Hội đồng Anh. Đã lựa
chọn 45 trường để hỗ trợ đầu tư
tập trung đồng bộ theo tiêu chí
trường chất lượng cao đến năm
2020. Phấn đấu đến năm 2020
có khoảng 40 trường nghề chất
lượng cao đủ năng lực đào tạo

Một trong 4 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm và đại biểu đăng đàn chất vấn đó là việc nâng
cao chất lượng dạy nghề tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo ra những người thợ có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
và tạo việc làm, thu nhập cao cho người lao động.
(Trong hình: Công nhân làm việc tại xưởng cắt kính trong Khu Công nghiệp Phú Hội - Đức Trọng, Lâm Đồng). Ảnh: N.Thu

một số nghề được các nước tiên
tiến trong khu vực ASEAN hoặc
quốc tế công nhận.
Thực hiện thí điểm tự chủ tại
3 trường là CĐ Kỹ nghệ II TP
HCM, CĐ Lilama 2 Đồng Nai,
CĐ Bình Định. Ba trường đến
nay có sự tăng trưởng mạnh mẽ
về số lượng và chất lượng; đầu tư
cơ sở vật chất được cải thiện, số
lượng doanh nghiệp tìm đến hợp
tác nhiều. Có thể nói tự chủ là chìa
khóa để đổi mới và nâng cao chất
lượng giáo dục nghề nghiệp.
Phân tích về hạn chế, nguyên
nhân, Theo Bộ trưởng Bộ LĐ TB và XH Đào Ngọc Dung trả
lời tại phiên chất vấn: Do cơ cấu
tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp
(GDNN) còn bất cập, chủ yếu vẫn
là trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng,
tình trạng mất cân đối trong cơ cấu
ngành nghề đào tạo, giữa các vùng
miền chậm được khắc phục; tuyển
sinh GDNN khó khăn, đặc biệt ở
những ngành, nghề nặng nhọc,
độc hại, ngành nghề năng khiếu.
Chưa quan tâm đúng mức đến việc
xây dựng và phát triển đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý GDNN.
Ngoài ra, do chương trình, giáo
trình đào tạo còn nhiều nội dung
mang tính hình thức, chưa được
thường xuyên cập nhật, bổ sung;
sự kết hợp với các doanh nghiệp,
người sử dụng lao động trong xây
dựng, biên soạn chương trình, giáo
trình chưa chặt chẽ. Chất lượng,

hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở
GDNN còn thấp, chưa gắn bó hữu
cơ với nhu cầu nhân lực của từng
ngành, từng địa phương; số học
sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa có
việc làm vẫn còn khá lớn (khoảng
30%) và có xu hướng gia tăng.
Nguyên nhân của những hạn
chế nêu trên, theo Bộ LĐ - TB và
XH một phần do nhận thức của
nhiều cấp ủy, chính quyền, cơ sở
GDNN, doanh nghiệp và cộng
đồng về vị trí, vai trò, tầm quan
trọng của GDNN, đào tạo nhân
lực có tay nghề cao chưa đầy đủ,
thiếu thống nhất. Trong thực tế,
tư tưởng coi trọng bằng cấp còn
phổ biến trong xã hội.
Trong giai đoạn tới, Bộ LĐ TB và XH cần phải đổi mới và
nâng cao chất lượng giáo dục
nghề nghiệp theo hướng mở, linh
hoạt; bảo đảm thống nhất với đổi
mới căn bản và toàn diện giáo
dục, đào tạo; đồng bộ về cấu trúc
hệ thống giáo dục nghề nghiệp,
quản lý nhà nước, hoạt động đào
tạo và quản trị nhà trường. Nâng
cao hiệu quả đào tạo và tạo cơ hội
tiếp cận giáo dục nghề nghiệp với
mọi người dân; gắn kết chặt chẽ
đào tạo với thị trường lao động,
việc làm bền vững và an sinh xã
hội, phù hợp với các giai đoạn
phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước và hội nhập quốc tế.
Có 3 nhóm giải pháp đột phá để
thực hiện được mục tiêu đổi mới

và nâng cao chất lượng GDNN
đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030, theo những nhà chức
trách Bộ LĐ - TB và XH đó là:
Trao quyền tự chủ đầy đủ cho các
cơ sở GDNN gắn với trách nhiệm
giải trình, cơ chế đánh giá độc lập,
sự kiểm soát của nhà nước, giám
sát của xã hội; nâng cao năng lực
quản trị của các cơ sở GDNN;
chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm
chất lượng, gắn kết GDNN với
thị trường lao động, việc làm bền
vững và an sinh xã hội.
Phát triển, mở rộng hệ thống
đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng
nghề quốc gia gắn với các cơ sở
GDNN đào tạo các ngành, nghề
trọng điểm, các doanh nghiệp,
đơn vị sử dụng lao động lớn. Cần
định hướng đào tạo theo nhu cầu
xã hội và đặt hàng của doanh
nghiệp. Muốn vậy, phải có cơ
chế, chính sách cho doanh nghiệp
khi tham gia GDNN. Đưa doanh
nghiệp trở thành một trong những
chủ thể tham gia đào tạo nghề
nghiệp. Doanh nghiệp chủ động
tích cực tham gia vào hệ thống
giáo dục nghề nghiệp với vai trò
là nhà đầu tư và đồng thời cũng
là đối tác khách hàng cho chính
“sản phẩm” của mình. Xây dựng
mô hình “Trường trong doanh
nghiệp” - mô hình được thực hiện
từ lâu ở nhiều nước công nghiệp
cần được học tập.
ĐỨC KHIÊM

Điểm hở trong việc xác định nguồn gốc lâm sản khai thác
Như Báo Lâm Đồng đã phản
ánh về thực tế khi thực thi nhiệm
vụ của ngành Kiểm lâm là không
thể xác định nguồn gốc lâm sản
khai thác từ rừng trồng trong quá
trình vận chuyển, bởi hiện các cơ
quan có thẩm quyền của trung
ương chưa có quy định phải xác
nhận nguồn gốc nếu chủ rừng

không có nhu cầu. Vừa qua, Sở
NN&PTNT Lâm Đồng đã đề nghị
UBND tỉnh xem xét kiến nghị cấp
có thẩm quyền ban hành hướng
dẫn thực hiện một số thủ tục trong
xác nhận lâm sản khai thác từ rừng
trồng đối với một số loài cây có tên
trùng với loài cây có trong rừng
tự nhiên, như loài thông 3 lá rất

dễ bị lẫn lộn và lợi dụng. Hiện,
trên địa bàn Lâm Đồng, diện tích
rừng lá kim tự nhiên (rừng thông)
là 95.273 ha; rừng hỗn giao lá kim
là 31.618 ha; phân bố hầu hết địa
bàn các huyện, thành phố (trừ Cát
Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai).
Theo ông Võ Danh Tuyên - Phó
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh,

tổng sản lượng lâm sản được xác
nhận, nghiệm thu trong 6 tháng
đầu năm 2018 của Lâm Đồng
là gần 16.716 m3; trong đó, gỗ
lớn hơn 3.374 m3 và gỗ nhỏ gần
13.342 m3. Trong khối lượng gỗ
này, khai thác tận dụng hơn 542
m3 và khai thác tỉa thưa rừng trồng
là gần 16.174 m3. MINH ĐẠO
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Đà Lạt thử nghiệm gieo hạt
trồng rừng
Triển khai kế hoạch trồng rừng
thay thế mùa mưa năm 2018,
Ban Quản lý rừng Lâm Viên vừa
được UBND thành phố Đà Lạt
thống nhất biện pháp gieo hạt
giống trực tiếp trên diện tích hơn
7.280 m2 thuộc Lô A4, Khoảnh 4,
Tiểu khu 151A, Phường 12.
Đây là diện tích đất rừng đã bị
các đối tượng lấn chiếm, san gạt
trái phép 5 băng đất vào tháng
4/2017, Ban Quản lý rừng Lâm
Viên đã hoàn tất hồ sơ vi phạm,
làm căn cứ cho UBND thành phố
Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan chức
năng trực thuộc tiến hành điều tra,
xử lý thu hồi.
UBND thành phố Đà Lạt hỗ trợ
toàn bộ kinh phí mua hạt giống để
thử nghiệm trồng rừng trên tổng
diện tích nói trên. Đồng thời, giao
Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính
- Kế hoạch và Hạt Kiểm lâm đôn
đốc, hướng dẫn Ban Quản lý rừng
Lâm Viên khẩn trương triển khai
trước khi mùa mưa năm 2018 kết
thúc, tăng cường quản lý bảo vệ
chặt chẽ diện tích trồng rừng hạt
giống bằng thử nghiệm vừa nêu.
V. VĂN

Lò đốt rác tại nhà góp phần
giảm ô nhiễm môi trường

Nhằm nâng cao ý thức giữ vệ
sinh tại gia đình, giảm ô nhiễm
môi trường nông thôn, Hội
LHPN xã Đạ Pal đã tổ chức ra
mắt mô hình “Lò đốt rác tại nhà”
tại thôn Xuân Thượng với 32
thành viên tham gia.
Toàn bộ rác thải trong gia
đình được thu gom và tiến hành
phân loại chuyển vào những lò
đốt rác mini (xem ảnh) được
đặt ngay tại từng gia đình. Tổng
chi phí cho một lò đốt khoảng
150.000 đến 200.00đ/lò, trong
đó hội viên bỏ ra 120.000 đồng,
số còn lại do chi hội hỗ trợ.
Nếu các gia đình ở gần nhau
thì 2-4 gia đình có thể sử dụng
chung một lò đốt rác.
Hiện thôn Xuân Thượng có
trên 60 hộ dân, 57 hội viên phụ
nữ đang tham gia sinh hoạt hội.
Sau khi 32 gia đình hội viên đưa
vào sử dụng thì các hộ trong thôn
đã thấy được hiệu quả và trong
thời gian tới sẽ xây dựng lò đốt
rác tại gia đình mình.
Chị Phạm Thị Oanh - Chủ tịch
Hội Phụ nữ xã Đạ Pal cho biết,
trong 6 tháng cuối năm 2018 sẽ
tiếp tục triển khai mô hình tại
thôn Giao Yến và nhân rộng ra
toàn xã vào năm 2019.
PHẠM YẾN
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WORLD CUP 2018: Bóng đá Nam Mỹ -

Bao giờ mới có ngày mai?

K

Italy vô địch năm 1934 và 1938,
thời điểm của nhiều tranh cãi liên
quan đến chính trị.
Cứ mỗi khi một đại diện châu
Âu đăng quang, thì bóng đá Nam
Mỹ lặp lại trật tự ở kỳ tiếp theo với ngọn cờ đầu Brazil.
Sự thắng thế của nền bóng đá
Nam Mỹ đã là quá khứ, cho dù
khu vực này vẫn duy trì được việc
“xuất khẩu” cầu thủ sang châu Âu.
World Cup 2018 đánh dấu cột
mốc kỳ thứ 4 liên tiếp người châu
Âu chiến thắng. Thế kỷ 21 mở ra
với tỷ số 9-8 nghiêng về Nam Mỹ.
Nhưng sau giải đấu mà Nga là chủ
nhà, châu Âu sẽ vươn lên 12-9.
Trong ba kỳ World Cup gần nhất,
có đến hai trận chung kết là nội bộ
châu Âu. Italy-Pháp năm 2006,
và Tây Ban Nha-Hà Lan sau đó 4
năm. Ngày 15/7 tới, ở Luzhniki,
Moskva, sẽ là cuộc nội chiến khác
của những người châu Âu.
Bốn năm trước, ở Brazil, Đức
đánh bại Argentina trong trận đấu
cuối cùng. Đó là lần đầu tiên một
đại diện châu Âu vô địch ngay tại
Nam Mỹ. Trước khi vào chung
kết, người Đức còn gieo kinh
hoàng cho lịch sử bóng đá Brazil
bằng chiến thắng 7-1 ở bán kết.
Tương lai nào cho bóng đá
Nam Mỹ? Không nhiều hứa hẹn,
và châu Âu có thể sẽ kéo dài sự
thống trị ít nhất là đến giải đấu

2022 ở Qatar.
Brazil, đội giữ kỷ lục 5 lần vô
địch thế giới, chưa thể tìm lại
chính mình kể từ sau vinh quang
năm 2002. Ở Nga 2018, Brazil là
tập thể già nua, với 9 cầu thủ đã
bước qua sinh nhật thứ 30. Cặp
trung vệ Miranda-Thiago Silva
thậm chí sắp 34 tuổi.
Bóng đá Brazil từ lâu không
còn sản sinh ra những cá nhân
kiệt xuất, đến mức trong 2 kỳ liên
tiếp gần nhất họ chỉ biết trông vào
Neymar - một gương mặt chỉ mang
đến nỗi thất vọng ở thời điểm
mang tính quyết định.
Argentina thì chẳng hy vọng gì.
World Cup 2018 là dấu chấm hết
cho một thế hệ vàng luôn gục ngã
của Argentina. Sau 4 năm nữa,
Lionel Messi sẽ 35 tuổi, và bao
quanh đội bóng “Xứ Tango” là
những hoài nghi.
Thời Uruguay lên đỉnh thế giới
đã qua lâu rồi, và ngay cả Copa
America giờ đây cũng là một
danh hiệu mà họ rất khó vươn tới.
Uruguay không có sự đồng đều,
và việc chỉ biết trông vào sự bùng
nổ của một vài cá nhân là hạn chế
quá lớn.
Bốn năm không ngắn, tính từ lúc
này đến giải đấu ở Qatar, nhưng
có lẽ chưa đủ dài để bóng đá Nam
Mỹ trỗi dậy.
TTXVN

Huấn luyện viên Fernando Hierro chia tay đội tuyển Tây Ban Nha
Huấn luyện viên trưởng tạm quyền
của đội Tây Ban Nha Fernando
Hierro ngày 8/7 đã quyết định ra đi
sau khi La Furia Roja phải xách vali
về nước sớm sau khi thất bại trước
đội chủ nhà Nga ở vòng 1/8.
Một thông cáo của Liên đoàn
bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho
biết: “Sau một thời gian đồng hành
cùng nhau, RFEF và Fernando
Hierro đã quyết định chấm dứt mối
quan hệ sau khi đội tuyển Tây Ban
Nha kết thúc hành trình của mình

tại World Cup”.
Ông Hierro cũng sẽ không tiếp
tục đảm đương công việc giám đốc
kỹ thuật mà ông nắm giữ trước đó
vì muốn tìm kiếm những chân trời
mới, cũng như đối mặt với những
thách thức mới trong sự nghiệp.
Sau khi được bổ nhiệm làm giám
đốc kỹ thuật lần thứ 2 vào năm
2017, ông Hierro bất ngờ được
lựa chọn vào vị trí huấn luyện
viên trưởng đội tuyển Tây Ban
Nha ít giờ trước khi World Cup

V/v mất hồ sơ, tài liệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thông
báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công
ty như sau:
Phiếu thu tiền số: 10000127472;
Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui
lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Phòng nghiệp vụ
Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam
Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh
Điện thoại: (08) 39149100
Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ
không có giá trị sử dụng.
Trân trọng.

Vẻ mặt đau đớn của Neymar sau khi bị cầu thủ Mexico giẫm lên chân trong trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Mexico.

ỳ World Cup thứ 4 liên
tiếp bóng đá Nam Mỹ phải
nhìn người châu Âu bước
lên đỉnh cao, và điều này hứa hẹn
sẽ còn tiếp diễn trong tương lai, ở
Qatar 2022.
Năm 2002, Brazil đăng quang ở
kỳ World Cup đầu tiên mà châu Á
tổ chức (đồng chủ nhà Hàn Quốc
-Nhật Bản), bằng sức mạnh áp đảo
so với phần còn lại.
Trên đường đến với đỉnh vinh
quang, Brazil đặt dưới chân mình
những đại diện châu Âu. Kể từ vòng
1/8, các đối thủ mà “Selecao” vượt
qua lần lượt là Bỉ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ
và Đức, với tổng cộng 7 bàn thắng,
và chỉ để lọt lưới 1 bàn (Anh).
Ngày ấy, Brazil áp đảo đến
mức sau khi vô địch, người hâm
mộ nước này chê đội tuyển dưới
sự dẫn dắt của huấn luyện viên
Scolari chơi thứ bóng đá thực
dụng, không đẹp mắt. Họ còn dọa
tẩy chay đội tuyển nếu không theo
đuổi khái niệm “Jogo Bonito”
(bóng đá đẹp).
Chiến thắng của Brazil năm
2002 giúp Nam Mỹ vượt lên châu
Âu về số lần vô địch thế giới: 9-8.
Cũng từ năm 2002 trở về trước,
bóng đá Nam Mỹ không bao giờ
để cho đối thủ châu Âu thống trị
thế giới, với nhiều hơn 2 lần đăng
quang liên tiếp. Chính xác là chỉ
có một trường hợp duy nhất, khi

THÔNG BÁO

khởi tranh để thay thế huấn luyện
viên Julen Lopetegui bị sa thải vì
bí mật ký hợp đồng với câu lạc bộ
Real Madrid.
Dưới sự dẫn dắt của cựu hậu vệ
Real Madrid này, đội tuyển Tây
Ban Nha đã khó khăn vượt qua
vòng bảng với 1 trận thắng và 2
trận hòa nhưng đã bất ngờ dừng
bước sau loạt sút luân lưu ở vòng
1/8 trước chủ nhà Nga bị đánh giá
yếu hơn.

THÔNG BÁO

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.
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