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KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX

Kinh tế tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đạt khá và tăng so với cùng kỳ

Chủ tọa kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX.

Sáng ngày 10/7, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh
khóa IX chính thức khai mạc. Kỳ họp thường
niên diễn ra trong 2 ngày từ 10 - 11/7, với sự
tham dự của các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến
- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn
Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa
XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Kỳ họp dưới sự
chủ trì của các đồng chí: Trần Đức Quận - Phó

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh; K’Mak - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Triệu Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham
dự kỳ họp còn có các đại biểu HĐND tỉnh khóa
IX; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND
tỉnh Trần Đức Quận nhấn mạnh:...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Chúng ta hay nể nả. Mình chỉ biết mình
thanh liêm là đủ - Quan niệm: Thanh cao tự
thủ không đủ. Tất cả chúng ta phụ trách trước
nhân dân trong anh em phải có phê bình và tự
phê bình... phải mở cửa khuyến khích lãnh đạo
phê bình và tự phê bình.
(LỜI PHÁT BIỂU TRONG PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ,
11/1950. TƯ LIỆU BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH)

XEM TIẾP TRANG 2

Đam Rông nỗ lực cải thiện
chỉ số cải cách hành chính

Cần thiết lắng nghe
ý kiến của nhân dân
Thời gian qua, bên cạnh những mặt
tích cực như tham gia các phong trào
thi đua yêu nước, lao động sản xuất,
đồng thuận với các chủ trương của
Đảng, Nhà nước thì nhân dân cả nước
nói chung, trong đó có nhân dân Lâm
Đồng vẫn chưa thực sự an tâm, còn lo
lắng và bày tỏ tâm tư về nhiều vấn đề
trong xã hội, rất cần các nhà lãnh đạo,
quản lý và ngành chức năng quan
tâm, lắng nghe.

TRANG 2

Cô giáo
tận tâm với học trò
TRANG 4

KINH TẾ

Nỗ lực xây dựng
thương hiệu đặc trưng
địa phương
TRANG 3

Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND huyện Đam Rông. Ảnh: Văn Quang
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VĂN HÓA - XÃ HỘI

Vấn đề dân số và phát triển

Nghiện game online - hậu quả khó lường

Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7
năm nay: “Thành công của kế
hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển
bền vững” một lần nữa khẳng định sự đúng
đắn khi tiếp cận vấn đề dân số gắn với phát
triển bền vững là xu hướng tất yếu mang
tính toàn cầu.

TRANG 5

Đức Trọng thành công
trong việc đưa tỉ số giới tính
khi sinh về mức tự nhiên
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT
CHUYÊN ĐỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Hiệu quả thực hiện
các chính sách

TRANG 7

TRANG 6

BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN
www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383.
VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - Fax: 3720560.

2

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ TƯ 11 - 7 - 2018

Cần thiết lắng nghe ý kiến của nhân dân

V

ề tình hình an ninh
trật tự, tại một số
tỉnh, thành phố
trong cả nước, một
số đối tượng quá khích lợi dụng
dân chủ, lấy cớ phản đối dự Luật
Đơn vị hành chính - kinh tế đặc
biệt đang được Quốc hội thảo
luận, đã đứng ra kích động, xúi
giục, mua chuộc, lôi kéo nhiều
người biểu tình, tụ tập, gây rối,
có những hành vi quá khích gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội, gây tổn hại tài sản của Nhà
nước và người dân.
Tại Lâm Đồng, cũng đã phát
hiện một số đối tượng có hành vi
vi phạm pháp luật, kêu gọi mọi
người tham gia biểu tình… Tuy
nhiên, các cơ quan chức năng đã
ngăn chặn kịp thời, giữ vững an
ninh chính trị. Nhân dân đề nghị
các ngành, các cấp từ trung ương
đến địa phương tiếp tục quan tâm,
xử lý những kẻ cầm đầu, gây rối,
tiếp tục tuyên truyền, vận động
nhân dân không gây rối, không
nghe theo sự xúi giục, kích động
của kẻ xấu.
Về hoạt động tín dụng đen,
người dân hoang mang lo lắng
hoạt động tín dụng đen ngày
càng diễn biến phức tạp trên cả
nước, trong đó có Lâm Đồng.
Các nhóm tội phạm cho vay nặng
lãi đã giăng bẫy người vay bằng
cách phát tán tờ rơi, quảng cáo
trên mạng và gọi điện thoại chào
mời cho vay không tín chấp, nhận
tiền ngay, thủ tục đơn giản, giải
ngân nhanh chóng. Rất nhiều
người đang cần tiền đã sập bẫy,
phải thế chấp bản chính hộ khẩu,
chứng minh nhân dân, giấy tờ xe
để được vay với số tiền từ 1 - 10
triệu đồng, lãi suất 10 - 15%,

Thời gian qua, bên cạnh những mặt tích cực như tham gia các phong trào thi đua yêu nước,
lao động sản xuất, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, Nhà nước thì nhân dân cả nước
nói chung, trong đó có nhân dân Lâm Đồng vẫn chưa thực sự an tâm, còn lo lắng và bày tỏ tâm
tư về nhiều vấn đề trong xã hội, rất cần các nhà lãnh đạo, quản lý và ngành chức năng quan
tâm, lắng nghe.

Các đại biểu
cử tri bày tỏ
tâm tư và kiến nghị
với Đảng, Nhà nước,
chính quyền
địa phương về
những vấn đề
tồn tại, bất cập
trong xã hội.
Ảnh: N.Thu

khi nhận tiền bị trừ lại phần lãi
1 tháng, còn lại chia đều trả góp
mỗi ngày. Thậm chí rất nhiều gia
đình vay với số tiền lớn đã không
có khả năng trả ngay nên bị đòi
nợ theo kiểu khủng bố tinh thần,
đe dọa, cưỡng đoạt tài sản khiến
nhiều hộ gia đình buộc phải bán
đất, bán nhà với giá rất rẻ, gây
thiệt hại khôn lường. Nhân dân
bày tỏ kiến nghị với cơ quan chức
năng cần tăng cường ngăn chặn,
xử lý kịp thời và tạo điều kiện cho
người nghèo, khó khăn được tiếp
cận nguồn vốn vay ngân hàng.
Về sản xuất nông nghiệp, hiện
nay, tại thành phố Đà Lạt và các
huyện: Đơn Dương, Lạc Dương,
Đức Trọng, Cát Tiên, Đạ Tẻh,

Đạ Huoai… là những vùng trọng
điểm sản xuất nông nghiệp của
tỉnh, nhưng sản phẩm sản xuất
ra tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố
trong cả nước chưa bền vững, giá
cả không ổn định, thiếu quy hoạch
chi tiết đầu ra cho từng loại sản
phẩm. Một số mặt hàng nông sản
có thương hiệu của Đà Lạt như
khoai tây đã bị khoai tây Trung
Quốc trà trộn giả nhãn mác gây
thiệt hại cho nông dân. Đề nghị
ngành nông nghiệp quan tâm có
giải pháp đầu ra để nông sản được
ổn định, cơ quan chức năng cần
can thiệp, xử lý khi thương hiệu
Đà Lạt bị xâm phạm.
Về trật tự an toàn giao thông,
người dân quan tâm đến tai nạn

giao thông tuy được kiềm chế
nhưng số vụ tai nạn có tính chất
đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy
ra tại huyện Đức Trọng và thành
phố Đà Lạt, gây tổn thất lớn đến
tính mạng và tài sản người dân…
Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình rằng
bây giờ xe tốt, đường tốt nhưng
đạo đức người lái xe chưa tốt, coi
thường tính mạng người khác. Đề
nghị cơ quan quản lý cần tăng
cường kiểm tra, giám sát và xử lý
nghiêm các đối tượng vi phạm để
đảm bảo an toàn giao thông khi
nhân dân lưu thông trên đường.
Nhân dân đề nghị các cấp, ngành
cần thiết kế thêm vòng xoay tại
Ngã ba Trần Bình Trọng, Hải
Thượng, Phạm Ngọc Thạch,

Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh... 
... Với chủ đề năm công tác 2018
là “Hành động mạnh mẽ và đồng
bộ của cả hệ thống chính trị”, tỉnh
Lâm Đồng đã bước vào thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
2018 với quyết tâm cao của hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở,
6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết
quả tích cực. Kỳ họp thứ 5, HĐND
tỉnh khóa IX có khối lượng công
việc khá lớn với nhiều nội dung
quan trọng; vì vậy tôi đề nghị các
đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh
thần trách nhiệm trước cử tri, tập
trung nghiên cứu kỹ các dự thảo
nghị quyết, báo cáo, tờ trình, tích
cực tham gia góp ý hoàn chỉnh các
nội dung được trình tại kỳ họp.
Ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
đã báo cáo trước kỳ họp về kết quả
thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm 2018. Theo đó, kinh tế
tiếp tục phát triển, hầu hết các
chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch
và tăng so với cùng kỳ. Tổng sản
phẩm (GRDP) ước tăng 8,85% so
với cùng kỳ, trong đó nông - lâm thủy sản tăng 6,66%, công nghiệp

xây dựng tăng 7,65%, dịch vụ tăng
10,42%. Tổng thu ngân sách nhà
nước ước đạt 3.712 tỷ đồng, bằng
55% dự toán, tăng 22,5% so với
cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm
Đồng ước đạt 3.380 ngàn lượt, đạt
52% kế hoạch, tăng 9,6% so cùng
kỳ. Sản xuất nông nghiệp tăng
trưởng khá…
Về chỉ số năng lực cạnh tranh
(PCI) năm 2017 của tỉnh xếp thứ
22/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc
so với năm 2016. Chỉ số cải cách
hành chính năm 2017 tăng 3 điểm
so với năm 2016, xếp thứ 43/63
tỉnh, thành phố, không tăng so với
năm 2016.
Về an ninh trật tự, trong 6 tháng
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 284
vụ, làm chết 9 người, bị thương
50 người, thiệt hại tài sản 67,7 tỷ
đồng, trọng án 10 vụ. Tội phạm
tham nhũng đã phát hiện khởi tố
7 vụ, 6 bị can, tăng 7 vụ so với
cùng kỳ. Về phòng chống tham
nhũng, ngành chức năng đã thực
hiện 3 cuộc thanh tra, ban hành
kết luận thanh tra trách nhiệm đối
với Chủ tịch UBND huyện Đức

Trọng, Giám đốc Sở Y tế và đang
thanh tra trách nhiệm Giám đốc
Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp
Bảo Lâm…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Văn Yên cũng đã nêu lên những
hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu
năm như tăng trưởng một số lĩnh
vực chưa bền vững, việc liên kết
trong sản xuất tiêu thụ nông sản
theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Tình
hình san ủi đất, vi phạm pháp luật
về bảo vệ, phát triển rừng còn diễn
biến phức tạp. Tiến độ giải ngân
dự án đầu tư xây dựng cơ bản một
số nguồn còn chậm. Thực hiện
các chương trình trọng tâm, công
trình trọng tâm tuy có chuyển biến
nhưng chưa đảm bảo yêu cầu đề ra,
thu hút đầu tư gặp khó khăn.
Việc khắc phục sửa chữa khuyết
điểm sau thanh tra, kiểm tra, giám
sát còn hạn chế, việc giải quyết
đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số
nơi còn để kéo dài. An ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm
ẩn yếu tố phức tạp, còn xảy ra một
số vụ việc gây bức xúc, lo lắng
trong nhân dân,…

Triệu Việt Vương - Nguyễn Trung
Trực… vì lưu lượng xe rất lớn và
gây nguy hiểm trong quá trình
lưu thông.
Về quản lý, khai thác bảo vệ
rừng, tình trạng san ủi, phá rừng,
lấn chiếm đất rừng đang có chiều
hướng gia tăng tại các địa phương
như Đạ Tẻh, Đức Trọng, Lâm Hà,
Đam Rông, Lạc Dương, thành
phố Đà Lạt… Đề nghị ngành chức
năng kiểm tra, phát hiện, ngăn
chặn, xử lý kịp thời các hành vi
vi phạm pháp luật trên lĩnh vực
này, góp phần bảo vệ rừng, bảo
vệ môi trường sinh thái và cảnh
quan tươi đẹp của Đà Lạt và các
địa phương trong tỉnh.
Các tầng lớp nhân dân trong
tỉnh cũng quan tâm theo dõi Hội
nghị lần thứ 6 BCH Trung ương
Đảng (khóa XII) và kỳ họp thứ 5
Quốc hội khóa XIV đã quyết sách
nhiều vấn đề quan trọng của đất
nước. Hoan nghênh Trung ương
chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng
chống tham nhũng, đã xem xét kỷ
luật nhiều cán bộ cấp cao, cấp tỉnh
như Quảng Nam, Đà Nẵng… có
nhiều sai phạm trong công tác quy
hoạch, luân chuyển, điều động,
bổ nhiệm, vi phạm nguyên tắc
tập trung dân chủ của Đảng, Nhà
nước về công tác cán bộ. Đồng
tình cao với bản án dành cho
Trịnh Xuân Thanh và các đồng
phạm trong ngành dầu khí, ngân
hàng đã tham ô, cố ý làm trái các
quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,
thất thoát tài sản của Nhà nước,
của nhân dân. Đề nghị Đảng,
Nhà nước tiếp tục xem xét, xử lý
nghiêm khắc các cán bộ khác đã
có sai phạm để củng cố thêm lòng
tin của nhân dân.
NGUYỆT THU
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Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn
Văn Yên cũng đã nêu rõ 13 nhiệm
vụ trọng tâm của UBND tỉnh trong
6 tháng cuối năm 2018.
Kỳ họp thứ 5 sẽ thông qua nhiều
nội dung quan trọng: lấy ý kiến
thông qua 22 báo cáo, 20 tờ trình
để xem xét quyết định nhiều nội
dung như báo cáo tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội 6 tháng đầu năm 2018,
giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh
tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020, kế hoạch sử
dụng đất 5 năm kỳ cuối giai đoạn
2016 - 2020. Quy định mức hỗ
trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp
thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 - 2020. Quy định
phân cấp thẩm quyền quyết định
mua sắm, thuê, xử lý tài sản công
trên địa bàn. Quy định các đối
tượng chính sách khác trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng được vay vốn từ
nguồn vốn ngân sách địa phương
ủy thác qua Ngân hành Chính
sách xã hội. Xem xét chuyển đổi,

chuyển thôn thành tổ dân phố của
thị trấn Phước Cát - huyện Cát
Tiên. Thông qua quy hoạch phát
triển Điện lực Lâm Đồng giai đoạn
2016 - 2025…
Sau phiên khai mạc, các đại biểu
đã được nghe báo cáo về công tác
tham gia xây dựng chính quyền
của UBMTTQ tỉnh, báo cáo kết
quả kiến nghị của cử tri trước kỳ
họp, báo cáo kết quả giám sát và trả
lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ
4, thông qua Tờ trình đề nghị ban
hành nghị quyết về chương trình
hoạt động giám sát của HĐND
tỉnh năm 2019, báo cáo thẩm tra
của các ban HĐND tỉnh…
Kỳ họp cũng đã tiến hành biểu
quyết thống nhất cho thôi làm
đại biểu HĐND tỉnh đối với ông
Huỳnh Ngọc Cảnh; miễn nhiệm
Ủy viên UBND tỉnh khóa IX với
ông Nguyễn Ngọc Phúc, Đỗ Quý
Uy và Lê Văn Minh; bầu bổ sung
Ủy viên UBND tỉnh khóa IX,
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông
Võ Ngọc Hiệp và Phạm Thanh
Quan và tiến hành thảo luận tại
hội trường.
N.THU - V.BÁU
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Nỗ lực xây dựng thương hiệu đặc trưng
địa phương

Đ

ối với Lâm Đồng
cũng không ngoại
lệ. Theo Giám đốc
Sở Công thương Võ
Ngọc Hiệp, tỉnh Lâm Đồng luôn
nhận thức và ý thức rõ về sự cần
thiết phải xây dựng thương hiệu
trong xu thế kinh tế hội nhập hiện
nay. Gần đây nhất, ngày 8/7/2017,
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban
hành Kế hoạch hành động số
5117/KH-UBND về phát triển
và quảng bá thương hiệu “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
giai đoạn 2017 - 2020, đây là chủ
trương lớn của tỉnh nhằm xây
dựng, phát triển các sản phẩm
đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.
Với thương hiệu này, Cục Sở
hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) đã cấp
Giấy chứng nhận nhãn hiệu số
29236 tại Quyết định số 87022/
QĐ-SHTT ngày 8/12/2017 chứng
nhận nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành” cho sản phẩm/
dịch vụ: rau, hoa, cà phê arabica
và du lịch canh nông. Và, tính đến
tháng 6/2018, tỉnh Lâm Đồng đã
công nhận 24 mô hình du lịch
canh nông, đang từng bước thực
hiện chuyển đổi nhãn hiệu “Rau
Đà Lạt” và “Hoa Đà Lạt” sang
nhãn hiệu rau, hoa “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành”.
Giám đốc Sở Công thương cho
rằng, không phải đến bây giờ
Lâm Đồng mới quan tâm đến
việc xây dựng thương hiệu. Hoạt
động xây dựng thương hiệu luôn
được lãnh đạo địa phương quan
tâm, chú trọng từ nhiều năm trước
đây. Cụ thể, ngày 25/11/2014,
UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành
Quyết định số 2556/QĐ-UBND
về Kế hoạch phát triển thương
hiệu các sản phẩm đặc trưng thế
mạnh Lâm Đồng đến năm 2020,
giao Sở KH&CN phối hợp với
các sở, ngành, địa phương tiến
hành xây dựng và xác lập quyền
các nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí
tuệ. Đến nay, Lâm Đồng đã xây
dựng được 24 thương hiệu, trong
đó có 21 nhãn hiệu đã được Cục
Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng
nhận độc quyền, trong đó có 13
nhãn hiệu chứng nhận (Cà phê
Arabica Langbian, Rau Đà Lạt,
Hoa Đà Lạt, Cà phê Cầu Đất Đà
Lạt, Dứa Cayenne Đơn Dương,
Mác mác Đơn Dương, Trà B’Lao,
Cà phê Di Linh, Tơ lụa Bảo Lộc,
Sầu riêng Đạ Huoai, Diệp hạ châu
Cát Tiên, Gạo nếp Quýt Đạ Tẻh,
Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành) và 8 nhãn hiệu tập thể (Lúa

Trong bối cảnh kinh tế hội nhập hiện nay, thương hiệu đóng vai trò quan trọng, quyết định đến
sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển thương hiệu luôn nhận được
sự quan tâm của chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, bởi thương hiệu là một trong
những công cụ giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.

Túi đeo gấp nhiều ngăn, Viên
nén nhiên liệu gỗ tạp, Gỗ thông,
Rượu nếp nương hạ thổ, Bộ tranh
Tứ quý, Sữa chua dâu tây, Lụa tơ
tằm, Máy gieo hạt chân không
6 trong 1 tự động, Mắc ca sấy,
Cà phê phin giấy, Cà phê Chim
Vàng - Golden Birds Coffee, Bộ
sản phẩm Trà Olong, Hạt mắc ca
Việt, Gạo nếp Quýt, Tương ớt Đại
Bình Dương, Trà xanh nguyên
chất, Máy tách vỏ xanh trái mắc
ca. Ngoài ra, có 1 đơn vị là Công
ty Cổ phần Dược Lâm Đồng với
sản phẩm trà và cao atiso được
tôn vinh và trao giải thưởng “Sản
phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt
tiêu biểu năm 2017”.
Bên cạnh các hoạt động xây
dựng và phát triển thương hiệu,
Sở Công thương còn chủ trì phối
hợp với UBND các địa phương
tổ chức chương trình “Đưa hàng
Việt về nông thôn”. Chỉ trong 6
tháng đầu năm 2018, đã có hai
Phiên chợ hàng Việt về nông
thôn được tổ chức tại xã Đinh
Trang Hòa (Di Linh) từ ngày
1 - 3/6/2018 và tại xã Lộc Châu

(Bảo Lộc) từ ngày 6 - 8/6/2018.
Tham gia các phiên chợ có từ
18 - 23 doanh nghiệp với 32 - 46
gian hàng, đã thu hút trên 8.000
lượt người đến tham quan mua
sắm, doanh thu đạt trên 600 triệu
đồng. Ngoài ra, Sở Công thương
đã phối hợp với các huyện, thành
phố hướng dẫn, tạo điều kiện và
hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện
hoạt động bán hàng Việt về nông
thôn. Trong đó, Công ty TNHH
Sài Gòn Coop Bảo Lộc đã thực
hiện 10 chuyến bán hàng lưu động
về địa bàn 5 xã thuộc các huyện
Bảo Lâm, Di Linh, thành phố Bảo
Lộc và 5 đợt bán hàng cho công
nhân Công ty Scavi Bảo Lộc. Tại
phiên chợ, hay các chuyến bán
hàng lưu động, các doanh nghiệp
bán hàng trực tiếp cho người tiêu
dùng với chất lượng đảm bảo,
giá cả phù hợp và đã thực hiện
nhiều hình thức khuyến mại như
tặng quà, giảm giá… Qua đó, đã
tạo điều kiện cho người tiêu dùng
nông thôn tiếp cận trực tiếp với
hàng Việt.
Thương hiệu là tài sản vô hình
quý giá - thể hiện toàn diện và tập
trung nhất những thế mạnh của
doanh nghiệp để tạo ra sự khác
biệt so với đối thủ cạnh tranh.
Trong khi phần lớn doanh nghiệp
tại Lâm Đồng có quy mô nhỏ và
rất nhỏ, hầu hết chưa có điều kiện
đầu tư cho hoạt động xây dựng
thương hiệu thì việc hỗ trợ xây
dựng thương hiệu cho sản phẩm,
dịch vụ của doanh nghiệp để tăng
giá trị, cũng như tăng cường khả
năng nhận biết hàng hóa, dịch vụ
trên thị trường là điều vô cùng
cần thiết trong giai đoạn hiện
nay. Mặt khác, trong xây dựng
thương hiệu, không ai có thể làm
thay, mà chính doanh nghiệp giữ
vai trò trọng yếu và quyết định.
Thương hiệu mạnh nhờ chữ tín và
cũng chính chữ tín làm nên giá trị
thương hiệu. Khi thương hiệu có
những khiếm khuyết cũng đồng
nghĩa với việc đổ vỡ niềm tin nơi
khách hàng. Vì vậy, để xây dựng
thương hiệu mạnh, doanh nghiệp
phải hướng đến phát triển bền
vững, xác định chất lượng sản
phẩm là yếu tố quyết định thắng
lợi trong cạnh tranh và chiếm lĩnh
thị trường.
LÊ HỮU TÚC

Ban; nhóm atichux liên kết giữa
Hội Phụ nữ và Công ty TNHH
Vĩnh Tiến.
Bên cạnh đó, Hiệp hội còn tổ
chức ký kết, triển khai chương
trình hợp tác với tổ chức PUM
Hà Lan về hỗ trợ kỹ thuật, xây
dựng thương hiệu cho các doanh

nghiệp Lâm Đồng; phối hợp với
Sở Công thương vận động doanh
nghiệp tham gia chương trình kết
nối hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận
thị trường thế giới thông qua sàn
thương mại điện tử tại Đà Lạt do
Viện Nghiên cứu Phát triển Mê
Kông tổ chức… VIỆT HÙNG

Cà phê Lâm Đồng hướng đến những thương hiệu mạnh. Ảnh: L.H.T

gạo Cát Tiên, Rượu cần Langbian,
Chuối Laba, Nấm Đơn Dương,
Cá nước lạnh Đà Lạt, Bánh tráng
Lạc Lâm, Mây tre đan Madaguil,
Cồng chiêng Langbian). Ngoài
ra, còn 2 nhãn hiệu chứng nhận
(Dâu tây Đà Lạt, Hồng Đà Lạt)
và 1 nhãn hiệu tập thể (Rượu Cát
Quế Bảo Lâm) đã được trình hồ
sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ
và đang trong thời gian xem xét
để cấp giấy chứng nhận.
Ngoài những thương hiệu đã
và đang được Cục Sở hữu trí tuệ
cấp giấy chứng nhận, đến nay,
tỉnh Lâm Đồng đã công nhận và
cấp Giấy chứng nhận sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cho 27 sản phẩm của các tổ chức,
cá nhân trong tỉnh với nhiều sản
phẩm đã tạo được “chỗ đứng” trên
thị trường như: Máy tách cà phê
xanh chín, Tranh thêu lụa, Máy ép
cám viên, Sầu riêng múi hạt lép
hút chân không đông lạnh, Cao lá
tươi atiso, Máy đánh bóng và phân
loại cà chua, Gạch không nung,
Mền và váy dệt thổ cẩm, Búp bê
H’Mông, Trà dây Cao Nguyên,

Hỗ trợ doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết nhóm
Ông Vũ Văn Tư - Phó Chủ tịch
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm
Đồng cho biết: Trong các chương
trình giúp sức cho doanh nghiệp
Việt Nam hội nhập và phát triển,
Hiệp hội đã hỗ trợ doanh nghiệp
đàm phán, ký kết hợp đồng liên
kết nhóm. 6 tháng đầu năm 2018,

đã có 3 nhóm ký kết hợp đồng
liên kết gồm: nhóm cà phê giữa
Công ty Cà phê Cầu Đất với Công
ty Hồ Phượng và Công ty Trọng
Tín về nguyên liệu cho rang xay
cà phê bột; nhóm dược liệu ký kết
giữa Công ty Orga Phú Mỹ Vinh
với Công ty Sachi Inchi Nam
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4 doanh nghiệp thực hiện
tốt nghĩa vụ thuế
năm 2017 được UBND
tỉnh tặng Bằng khen
Đó là Chi nhánh Tổng Công
ty Phát điện 1 - Công ty Thủy
điện Đại Ninh (thôn Ninh Hòa,
xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng),
Công ty TNHH Xăng dầu Lâm
Đồng (số 178 đường Nguyễn
Văn Trỗi, Phường 2, TP Đà Lạt),
Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt (số
11A đường Cô Giang, Phường 9,
TP Đà Lạt), Công ty TNHH Tập
đoàn Đầu tư Hoa Sen (Thôn 2,
xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai).
Đây là 4 trong 60 tổ chức,
cá nhân tiêu biểu, trong số hơn
8.300 doanh nghiệp và khoảng 30
ngàn hộ gia đình, cá nhân tham
gia thực hiện nghĩa vụ thuế năm
2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
PHẠM LÊ

Lienviet Post Bank
cho nông dân vay tín chấp
phát triển sản xuất
Ông Hoàng Sĩ Lâm, Phó Giám
đốc Ngân hàng Bưu điện Liên
Việt (Lienviet Post Bank) chi
nhánh Lâm Đồng cho biết, tới
10/7/2018, chi nhánh đã giải
ngân 12 tỷ đồng cho nông dân
vay để phát triển sản xuất. Theo
đó, thông qua các tổ liên kết với
Hội Nông dân, nông dân được
vay tín chấp từ 30-50 triệu đồng/
thành viên, trả vốn và lãi hàng
tháng thông qua tổ. Thời hạn
cho vay từ 12 tới 36 tháng, dành
cho nông dân vay để chăm sóc
rau, hoa, chè, cà phê…, phát
triển sản xuất nông nghiệp. Ông
Hoàng Sĩ Lâm khẳng định, định
hướng của Lienviet Post Bank
chi nhánh Lâm Đồng là ưu tiên
cho vay phát triển nông nghiệp,
nông thôn, mục tiêu là hết năm
2018 sẽ giải ngân cho bà con
vay 100 tỷ đồng.
D.Q

LẠC DƯƠNG: 310 triệu đồng

hỗ trợ sản xuất cho hộ
nghèo đăng ký thoát nghèo
Theo UBND huyện Lạc
Dương, đến tháng 6/2018, tổng
vốn phân bổ để triển khai chương
trình mục tiêu giảm nghèo của
huyện là 4,136 tỷ đồng. Trong đó,
phân bổ cho đầu tư 3,063 tỷ đồng
và vốn sự nghiệp phân bổ cho hỗ
trợ sản xuất 1,073 tỷ đồng. Ngoài
ra, ngay từ đầu năm, UBND
huyện đã chỉ đạo phòng chuyên
môn và các xã, thị trấn chủ động
tham mưu xây dựng kế hoạch để
tổ chức thực hiện chương trình
giảm nghèo trên địa bàn, với
mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm
nghèo, hạn chế tái nghèo, cải thiện
đời sống, tăng thu nhập của người
dân. Trước mắt, cân đối ngân sách
huyện để hỗ trợ sản xuất cho hộ
nghèo đăng ký thoát nghèo với
kinh phí 310 triệu đồng.
T.HƯƠNG
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Đam Rông nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính
Người dân chưa hài lòng
về dịch vụ công
Với 81,91% điểm, Đam Rông là
huyện xếp cuối cùng trong tổng số
12 huyện, thành trong cả tỉnh Lâm
Đồng về chỉ số CCHC theo kết
quả công bố của UBND tỉnh Lâm
Đồng về đánh giá chỉ số CCHC các
sở, ban, ngành, UBND cấp huyện,
thành của tỉnh năm 2017.
Trong 81,91% điểm trên, điểm tự
đánh giá của huyện chỉ đạt 54,25%
trong tổng số điểm tối đa của cột
điểm này là 65, còn điểm điều tra
xã hội học đạt 27,66% trong tổng
số 35 điểm tối đa. So với năm 2016
trước đó, Đam Rông tăng 1,75%
điểm trong điểm tự đánh giá nhưng
với điểm điều tra xã hội học đã mất
2,36% điểm. Với số điểm đạt được
trên, Đam Rông đã tụt hạng 4 bậc,
từ vị trí thứ 8/12 xuống vị trí 12/12
huyện, thành trong tỉnh.
Rất nhiều nguyên do đã được
huyện chỉ ra cho việc mất điểm dẫn
đến tụt hạng. Chẳng hạn, huyện trong
chỉ đạo điều hành không có sáng kiến
trong triển khai công tác CCHC được
tỉnh công nhận (mất 1,5 điểm), trong
cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
mất 0,25 điểm vì không có báo cáo
theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực
trọng tâm về hỗ trợ doanh nghiệp
khởi nghiệp; trong cải cách tổ chức
bộ máy mất 1 điểm vì không có báo
cáo khắc phục những tồn tại hạn chế
qua thanh tra, kiểm tra các đơn vị.
Công tác hiện đại hóa nền hành
chính của huyện trong năm qua
cũng mất khá nhiều điểm. Do tỷ lệ
sử dụng thư điện tử công vụ thường
xuyên chỉ đạt 39%, các dịch vụ công
trực tuyến chỉ dừng lại ở mức độ 2,
chưa cập nhật quá trình xử lý hồ sơ
trực tuyến trên hệ thống một cửa
điện tử, văn bản cập nhật trên trang

Đứng cuối trong bảng xếp hạng, ở vị trí 12/12 huyện, thành trong cả tỉnh về chỉ số cải cách hành chính
(CCHC) năm 2017, tụt 4 bậc so với năm 2016, Đam Rông đang nỗ lực cải thiện vị trí này trong năm nay.

Giải quyết hồ sơ
tại bộ phận
một cửa
UBND huyện
Đam Rông.
Ảnh: Văn Quang

thông tin điện tử của huyện chưa
đạt yêu cầu so với tỷ lệ... đã khiến
huyện mất đến 4,75 điểm.
Tuy nhiên, mất điểm nhiều nhất
của Đam Rông chính là trong điều
tra xã hội học, số điểm bị mất là 7,34
điểm so với chuẩn 35 điểm. Điều
tra xã hội học, hay là các tấm phiếu
khảo sát sự hài lòng của người dân
- những người đã sử dụng dịch vụ
công trong năm, trong thủ tục giấy
tờ hành chính hay khám chữa bệnh,
cho con đi học tại các trường học
trên địa bàn, trực tiếp đánh giá nên
phản ánh khá chính xác những gì
chính quyền đang làm trong CCHC.
Như trong y tế - lĩnh vực bị mất đến
3 điểm, người dân nơi đây đã phản
ánh về chất lượng dịch vụ y tế kém,
sự phối hợp hoạt động giữa ngành y
tế với bảo hiểm y tế chưa được tốt,
thẻ bảo hiểm cấp sai, in sai tên, họ,
ngày tháng năm sinh của người dân,
gây rắc rối phiền hà cho người khám;
ứng xử của y, bác sỹ với người bệnh
cũng chưa được tốt...

Còn trong giáo dục, theo ý kiến
phản ánh của người dân, chất lượng
dạy và học chưa cao, cơ sở vật chất
chưa đủ chuẩn, trang thiết bị dạy học
chưa đồng bộ...

Những giải pháp
“Địa phương cũng đã thấy rõ
những tồn tại, yếu kém, sau khi
UBND tỉnh công bố chỉ số CCHC
năm 2017, huyện đã triệu tập ngay
một cuộc họp mời lãnh đạo các xã,
lãnh đạo các phòng, ban trong huyện
lên quán triệt và yêu cầu xây dựng
ngay kế hoạch khắc phục cụ thể” ông Bùi Văn Hợi, Chủ tịch UBND
huyện Đam Rông cho biết.
Một nhóm các giải pháp đã được
Đam Rông đưa ra nhằm cải thiện và
nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện
trong thời gian đến.
Trước nhất, Đam Rông cho biết sẽ
tăng cường công tác chỉ đạo trong
năm nay, nâng cao vai trò, trách
nhiệm của các trưởng phòng và chủ
tịch UBND các xã trong việc rà soát,

đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ
CCHC theo kế hoạch của UBND
huyện đề ra.
Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền
CCHC, huyện tiếp tục tăng cường
việc cập nhật, công khai hóa các
TTHC mới tại bộ phận một cửa các
cấp và trên trang mạng điện tử của
huyện; đồng thời huyện sẽ bố trí kinh
phí thích hợp để xây dựng cơ sở vật
chất, đầu tư trang thiết bị cho bộ phận
một cửa cấp huyện cũng như cấp xã,
đặc biệt là trang thiết bị công nghệ
thông tin.
Trong cơ chế một cửa, một cửa
liên thông, huyện giao cho Văn
phòng UBND huyện đôn đốc, kiểm
tra các phòng, ban và công chức tại
bộ phận một cửa của huyện nhằm
đảm bảo việc giải quyết TTHC
đúng qui trình và đúng thời gian quy
định; phối hợp với các phòng, ban
của huyện để giải quyết TTHC theo
cơ chế một cửa liên thông giữa cấp
huyện và cấp xã, đồng thời triển khai
việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến

mức độ 3 và 4 trên mạng điện tử.
Một việc không kém phần quan
trọng như huyện cho biết là tăng
cường công tác thanh tra công vụ
đối với cán bộ công chức; xử lý
nghiêm những người vi phạm giờ
giấc hành chính, đặc biệt là đối với
công chức chậm trễ, gây phiền hà
trong giải quyết TTHC.
Với cấp xã, Đam Rông yêu cầu
các xã trong huyện phải nghiêm
túc chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công
chức làm việc tại bộ phận một cửa,
thực hiện đúng qui trình giải quyết
TTHC, sử dụng biểu mẫu hồ sơ
đúng theo quy định; thường xuyên
cập nhật thông tin vào sổ và phần
mềm theo dõi; quản lý hồ sơ, giấy
biên nhận hồ sơ theo quy định; cập
nhật việc niêm yết bộ TTHC mới,
sửa đổi bổ sung đầy đủ và kịp thời,
sử dụng bảng niêm yết TTHC một
cách hiệu quả, nghiêm túc thực hiện
công tác chấm chỉ số CCHC hằng
năm theo đúng qui định.
Nhằm hiện đại hóa nền hành
chính của huyện, trong tháng 5/2018
vừa qua, Đam Rông đã đăng ký với
tỉnh để triển khai 36 dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 và 4, trong đó
có 31 dịch vụ ở mức độ 3, 5 dịch vụ
ở mức độ 4. Các dịch vụ công trực
tuyến này hầu hết trong các lĩnh vực
Tư pháp, Tài nguyên Môi trường,
Kinh tế hạ tầng, Thông tin - Truyền
thông, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa,
Lao động - Thương binh & Xã hội...
Để tăng sự hài lòng của người dân
về dịch vụ công, đặc biệt là trong y
tế, Chủ tịch UBND huyện còn cho
biết, huyện đã trực tiếp mời lãnh đạo
Trung tâm Y tế huyện lên để nhắc
nhở, yêu cầu ngành chấn chỉnh tinh
thần và thái độ làm việc và phục vụ
của đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở y
tế trong huyện.
VIẾT TRỌNG

Cô giáo tận tâm với học trò
Hơn 24 năm đứng lớp, ấn tượng
của nhiều người về cô giáo
Nguyễn Thị Phước - Trường
Tiểu học Phan Như Thạch, Đà
Lạt không chỉ là lòng yêu nghề
mà còn là sự tận tâm với học
trò, đặc biệt trong việc giáo
dục học sinh học hòa nhập.

Cô Phước
luôn khích lệ
để học sinh
phát huy năng lực
của mình.

C

ầm tờ giấy khen đầu tiên
của đứa cháu ngoại vốn bị
tự kỷ từ nhỏ, bà Lê Thị Vân
- Phường 9 không giấu nổi niềm
xúc động xen lẫn tự hào. Cháu bà
là một trong 4 học sinh của lớp 3A
Trường Tiểu học Phan Như Thạch,
năm học 2017 - 2018 đạt trọn vẹn 4
điểm 10 môn Toán, Tiếng Việt, Anh
văn và Tin học trong đợt kiểm tra
chất lượng cuối năm. “Thật không
có niềm vui nào tả xiết, không ngờ
đứa cháu tự kỷ của tôi lại có được
thành tích này. Công lớn là nhờ cô
Phước”, bà Vân chia sẻ. Đó không
phải là lần đầu tiên bà Vân xúc động
như vậy. Dịp liên hoan văn nghệ
chào mừng Ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11, nhìn cháu hồn nhiên

Ảnh: V.H

cùng cả lớp đứng trên sân khấu đồng
diễn tiết mục tốp ca, cả bà và ông
đã bật khóc. Rồi nhiều chương trình
khác, cháu bà dần tự tin tham gia để
giờ đây, chỉ qua một năm học, theo
bà Vân - cháu bà đã trở thành một
đứa trẻ khác, nhanh nhẹn, hoạt bát
và đặc biệt là ham học.
Đây không chỉ là món quà to lớn
của gia đình bà Vân mà còn là phần
thưởng xứng đáng cho sự kỳ công
của cô giáo Nguyễn Thị Phước giáo viên chủ nhiệm lớp 3A. Câu
chuyện cô kể với nhiều cảm xúc

nhưng rất thật lòng: “Đầu năm học,
tôi nhận một trường hợp học sinh tự
kỷ - Quang Vinh vào lớp mình chủ
nhiệm. Tuy nhiên, tôi chưa khi nào
nghĩ rằng học sinh này khác biệt so
với các bạn trong lớp. Ngược lại,
tôi luôn động viên, khích lệ để Vinh
mạnh dạn tham gia các hoạt động.
Ban đầu, Vinh e dè, nhút nhát ngay
cả trò chuyện với các bạn trong
lớp. Tôi đã xếp Vinh ngồi bàn đầu,
thường xuyên trò chuyện, mời Vinh
phát biểu để em thêm tự tin. Dần dà,
sự lầm lì, ít nói của cậu học trò tự

kỷ được thay thế bằng những câu
chuyện nhỏ tâm sự với cô, rồi nụ
cười với bạn... Tôi rất vui khi em
có những tiến bộ rõ rệt trong cử chỉ,
giao tiếp và nhất là học tập”.
Vinh không phải là trường hợp
đầu tiên được cô Phước dìu dắt, tác
động, để thay đổi. Đến giờ, khi cậu
con trai đầu đã lên lớp 9 với nhiều
thành tích trong học tập, chị Bích
Thủy - Phường 2 vẫn nhớ về cô
giáo chủ nhiệm lớp 3 đã làm thay
đổi cuộc đời cả con và gia đình chị.
Vốn là bác sĩ nha khoa, chị Thủy
luôn bận rộn với công việc. Khi
phát hiện con mình mắc bệnh tự
kỷ, chồng chị đã xin nghỉ việc ở nhà
chăm con. Mặc dù đưa con đi chữa
bệnh khắp nơi, nhưng tình trạng của
con hầu như không thay đổi. Gia
đình chị chấp nhận chuyện này như
số phận. Thế nhưng, năm học lớp 3
với cô Phước - khi đó là giáo viên
Trường Tiểu học Trưng Vương, con
chị đã có những thay đổi khiến gia
đình không ngờ. “Đó là bước ngoặt
trong cuộc sống của gia đình tôi, từ
năm lớp 3, con trai tôi đã trở thành
con người khác. Giờ đây, cháu hoàn
toàn bình thường và học tập khá tốt.
Tất cả là nhờ cô Phước tận tâm dạy

dỗ”, chị Thủy cho biết.
Đã hơn 24 năm gắn bó với nghề
dạy học, từ những năm đầu đứng
trên bục giảng, cô Phước đã tham
gia và đạt nhiều thành tích trong
các hội thi giáo viên giỏi, giáo viên
chủ nhiệm giỏi... Là một giáo viên
có thâm niên, năm học vừa qua, cô
vẫn không ngại ngần “xung phong”
đi thi giáo viên giỏi khi trong trường
một số giáo viên trẻ vẫn còn e ngại.
Mỗi năm nhận lớp, cô đều tìm hiểu
hoàn cảnh của từng học sinh và quan
tâm, giúp đỡ những trường hợp khó
khăn. Trong lớp, cô luôn khích lệ
và tạo điều kiện để học sinh phát
huy năng lực cũng như sở trường
của mình...
Nhận xét về cô Phước, lãnh đạo
Trường Tiểu học Phan Như Thạch
nhận xét: “Cô Phước là một giáo
viên rất say mê với nghề, cô dạy
dỗ học sinh bằng cái tâm của người
đứng lớp. Đặc biệt, đối với học sinh
tự kỷ, cô có sự kèm cặp, động viên,
khích lệ giúp các em tiến bộ rõ rệt. Ở
trường, cô là người có chuyên môn
tốt và rất nhiệt tình tham gia các hội
thi, các phong trào mà trường và cấp
trên phát động”.
VIỆT HÙNG
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Vấn đề dân số và phát triển
Chủ đề Ngày Dân số Thế giới
11/7 năm nay: “Thành công
của kế hoạch hóa gia đình là
tiền đề cho phát triển bền
vững” một lần nữa khẳng định
sự đúng đắn khi tiếp cận vấn
đề dân số gắn với phát triển
bền vững là xu hướng tất yếu
mang tính toàn cầu.

T

ỉnh ủy đã ban hành Kế
hoạch thực hiện Nghị quyết
21-NQ/TW Hội nghị lần
thứ 6 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII “về công
tác dân số trong tình hình mới”. Mục
đích nhằm quán triệt và thực hiện
nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các
mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải
pháp về công tác dân số trong tình
hình mới, nhằm nâng cao chất lượng
dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe
sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý,
giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu
và phân bố dân số, góp phần nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực đáp
ứng nhu cầu CNH-HĐH và sự phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương
theo Nghị quyết 21-NQ/TW. Tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức
và hành động của các cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp, của cả hệ thống
chính trị và nhân dân đối với công tác
dân số trong tình hình mới. Bảo đảm
sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống
nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục
chuyển trọng tâm chính sách dân số
từ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)
sang dân số và phát triển. Khắc phục
những hạn chế và tồn tại trong công
tác dân số thời gian qua, đảm bảo
thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu
cụ thể Nghị quyết 21-NQ/TW đề
ra, góp phần phát triển địa phương
nhanh và bền vững.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030,

Chăm sóc
trẻ sơ sinh
tại Khoa Sản Trung tâm Y tế
Di Linh.
Ảnh: A.N

Lâm Đồng duy trì vững chắc mức
sinh thay thế (bình quân mỗi phụ
nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con),
quy mô dân số toàn tỉnh 1.515.700
người. Giảm 50% chênh lệch mức
sinh giữa vùng đồng bào DTTS và
thành thị; mọi phụ nữ trong độ tuổi
sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện
với các biện pháp tránh thai hiện đại;
giảm 2/3 số vị thành niên và thanh
niên có thai ngoài ý muốn. Tỉ lệ giới
tính khi sinh dưới 109 bé trai/100
bé gái sinh ra sống; tỉ lệ người phụ
thuộc đạt khoảng 49%. Tỉ lệ nam,
nữ thanh niên được tư vấn, khám
sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%;
giảm 50% số cặp tảo hôn; 70% phụ
nữ mang thai được tầm soát ít nhất
4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến
nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát
ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến
nhất. Tuổi thọ bình quân của người
dân Lâm Đồng đạt 74,5 tuổi, trong
đó thời gian sống khỏe mạnh đạt
tối thiểu 68 năm. 100% người cao
tuổi có thẻ BHYT, được quản lý
sức khỏe, được khám, chữa bệnh,
chăm sóc tại gia đình, cộng đồng,
cơ sở chăm sóc tập trung. 100% dân
số của tỉnh được đăng ký, quản lý
trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư

thống nhất trên quy mô toàn quốc...
Cùng với việc ban hành Kế hoạch
thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW,
Tỉnh ủy đã xác định 45 nhiệm vụ
quan trọng phân công cho các đơn
vị, sở, ngành thực hiện từ năm 2018
- 2020. Trong đó có một số nhiệm vụ
cấp bách như: Xây dựng đề án sáp
nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ
cấp huyện vào Trung tâm Y tế cấp
huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện
đề án mô hình và tổ chức bộ máy
chuyên trách làm công tác dân số các
cấp; xây dựng kế hoạch thực hiện đề
án thí điểm mạng lưới cộng tác viên
thực hiện công tác dân số, gia đình
và trẻ em ở cộng đồng; xây dựng kế
hoạch thực hiện đề án quy định cơ
chế phối hợp liên ngành về dân số
và phát triển; xây dựng, sửa đổi, bổ
sung quy định về phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách nhà nước về
chi cho công tác dân số; đề án truyền
thông dân số đến năm 2030...
Theo Chi cục Dân số - KHHGĐ,
trong quý I/2018, toàn tỉnh có tỉ lệ
sinh con thứ 3 trở lên 10,2%; tỷ
số giới tính khi sinh là 102,1 trẻ
nam/100 trẻ nữ. Đảm bảo cung cấp
kịp thời và đầy đủ các phương tiện
tránh thai cho đối tượng có nhu cầu

thực hiện các biện pháp tránh thai,
toàn tỉnh có 176.443 cặp vợ chồng
đang sử dụng các biện pháp tránh
thai, đạt 73,2%, đã vận động được
80.910 đối tượng thực hiện các biện
pháp tránh thai hiện đại.
Tầm soát các dị dạng, bệnh tật
bẩm sinh và nâng cao chất lượng
dân số về thể chất thông qua đẩy
mạnh hoạt động sàng lọc, chẩn đoán
trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao
sức khỏe, giảm bệnh tật bẩm sinh
của trẻ sơ sinh, nhất là bệnh, tật và tử
vong có liên quan đến các yếu tố di
truyền được triển khai tại 12 huyện,
thành phố với 147 xã, phường, thị
trấn. Kết quả đã sàng lọc trước sinh
cho 2.206 trường hợp trên tổng số
11.209 bà mẹ mang thai; sàng lọc sơ
sinh cho 167 trường hợp trên 4.975
trẻ sinh ra, qua đó phát hiện 3 trường
hợp thiếu men G6PD và phát hiện 1
trẻ dị dạng bẩm sinh.
Đề án tư vấn và khám sức khỏe
tiền hôn nhân triển khai tại 12 huyện,
thành phố với 147 xã, phường, thị
trấn, duy trì và nhân rộng 60 câu
lạc bộ (CLB) với 2.918 thành viên
tham gia. Kiểm soát tốc độ gia tăng
tỉ số giới tính khi sinh triển khai tại
12 huyện, thành phố với 147 xã,
phường, thị trấn, tổ chức truyền
thông, cấp phát tờ rơi cho các cặp
vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc
biệt là vợ chồng đã có con gái không
lựa chọn giới tính thai nhi khi sinh,
duy trì sinh hoạt được 53 CLB với
1.789 thành viên.
Trong công tác truyền thông
chuyển đổi hành vi về dân số đã
tổ chức 145 buổi hội nghị, tọa
đàm, thảo luận nhóm cho 2.248
lượt người tham dự là lãnh đạo
cấp ủy, Ban chỉ đạo công tác Dân
số - KHHGĐ và các tổ chức chính
trị, xã hội. Tổ chức nói chuyện lồng
ghép về công tác dân số và phát triển
thông qua hình thức thảo luận, họp
nhóm, họp tổ, nói chuyện chuyên

đề được 692 buổi với 16.685 lượt
người tham gia; 1.072 buổi tư vấn
nhóm nhỏ cho 12.522 lượt người;
thăm và tư vấn tại hộ gia đình 9.366
lượt cho 20.279 người tham dự.
Hoạt động tư vấn, truyền thông
CLB tư vấn tiền hôn nhân 259 buổi
cho 6.878 lượt người; tư vấn về mất
cân bằng giới tính khi sinh và bình
đẳng giới 492 buổi cho 11.448 lượt
người; tư vấn về sức khỏe sinh sản
thông qua mô hình CLB tư vấn tiền
hôn nhân và vị thành niên, thanh
niên 163 buổi cho 4.267 lượt người;
tuyên truyền thông qua mô hình đưa
chính sách dân số vào hương ước,
quy ước thôn, tổ dân phố được 180
buổi cho 5.334 lượt người tham gia.
Cấp phát 21.226 tờ rơi, 366 tài liệu,
578 tranh tuyên truyền cho các đối
tượng trên địa bàn tỉnh. Các sản
phẩm truyền thông đa dạng về hình
thức, phong phú về nội dung về
công tác dân số, chăm sóc sức khỏe
sinh sản, lợi ích sàng lọc trước sinh
và sàng lọc sơ sinh, bình đẳng giới
và mất cân bằng giới tính khi sinh,
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Về hoạt động chăm sóc sức khỏe
sinh sản, toàn tỉnh có số phụ nữ được
quản lý thai chiếm 97,3%, số phụ nữ
đẻ được cán bộ y tế đỡ đạt 99,80%;
số bà mẹ đẻ được khám thai ≥ 3 lần
trong thai kỳ đạt 96,2%. Số mắc tai
biến sản khoa được ghi nhận 8 trường
hợp (băng huyết 7 ca, sản giật 1 ca),
không có tử vong mẹ do tai biến sản
khoa. Tổng số lượt khám phụ khoa là
31.828 người, số mắc bệnh phụ khoa
được điều trị là 13.312 lượt người.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho
người cao tuổi được thực hiện theo
hướng dẫn của Chương trình mục
tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 2020. Tổng số người cao tuổi từ 65
tuổi trở lên toàn tỉnh chiếm 9,3% dân
số. Hiện toàn tỉnh xây dựng và duy
trì 19 CLB liên thế hệ với 923 thành
viên tham gia. 
AN NHIÊN

Đức Trọng thành công trong việc đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức tự nhiên

T

rong 2 năm liên tiếp (2010,
2011), tỷ số giới tính khi sinh
ở Đức Trọng tăng khá cao:
Năm 2010 là 115 bé trai/100 bé gái,
năm 2011 là 116 bé trai/100 bé gái.
Tỷ lệ này có sự chênh lệch lớn ở
một số xã như: Tà Năng, Ninh Loan,
Bình Thạnh, Tà Hine và tỷ lệ trung
bình giai đoạn 2009-2011 của các xã
này tương ứng là 123, 125, 124 và
121. Khi đó, những người làm công
tác dân số ở Đức Trọng nhận định:
Nếu tỷ số này không được khống
chế mà vẫn tiếp tục tăng với tốc độ
như vậy sẽ trở thành vấn đề nghiêm
trọng trong tương lai, ảnh hưởng đến
cơ cấu giới tính và nhân khẩu học
trên địa bàn toàn huyện.
Từ thực trạng đó, lãnh đạo Trung
tâm DS-KHHGĐ huyện Đức Trọng
tham mưu UBND huyện ban hành
kế hoạch phê duyệt Đề án Can thiệp
giảm thiểu MCBGTKS và ban hành
quyết định thành lập Ban Quản lý
Đề án và quy chế hoạt động của

Theo thống kê của Trung tâm Dân số huyện, những năm trước đây, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Đức
Trọng tiếp tục tăng cao ở một số địa phương; kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai không ổn định,
đặc biệt tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) cao và chưa có dấu hiệu cải thiện.
Ban. Bước đầu, đề án được triển
khai tại 8 xã, sau đó tăng lên 15 xã,
thị trấn trên toàn huyện. Mục tiêu
đầu tiên của đề án hướng tới là nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của các
cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể,
tổ chức xã hội về ý nghĩa của việc
triển khai đề án và những hệ lụy của
việc MCBGTKS.
Trưởng Ban Quản lý, điều hành
Đề án là lãnh đạo HĐND, UBND
nên công tác triển khai đề án rất
thuận lợi, các ban, ngành, đoàn thể
trong huyện đều chung tay triển
khai. Hàng tháng, triển khai lồng
ghép vào các hội nghị của các ban,
ngành, đoàn thể để chuyển tải những
nội dung, thông điệp về MCBGTKS
đến mọi tầng lớp nhân dân như công
nhân, người cao tuổi, phụ nữ, thanh

niên; phối hợp với Đài Truyền thanh
- Truyền hình huyện, hệ thống loa
phát thanh xã, thị trấn phát sóng,
đưa các tin, bài, phóng sự tuyên
truyền nguyên nhân, hậu quả của
MCBGTKS, cấp phát hàng nghìn tờ
rơi, sách mỏng và hàng chục pano
nhằm đa dạng hóa, nâng cao hiệu
quả truyền thông, đẩy mạnh Đề án
an thiệp giảm thiểu MCBGTKS.
Để giảm thiểu tình trạng
MCBGTKS trên địa bàn, Đức Trọng
đã có nhiều giải pháp. Hàng năm,
Trung tâm DS-KHHGĐ Đức Trọng
tổ chức các hội thảo cung cấp thông
tin cho lãnh đạo Đảng, chính quyền,
lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể từ
huyện đến cơ sở. Tư vấn, cung cấp
thông tin trực tiếp về thực trạng, hậu
quả cũng như các văn bản nghiêm

cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho
hàng nghìn cặp nam, nữ thanh niên
đến đăng ký kết hôn tại UBND xã,
thị trấn.
Mặt khác, Trung tâm DS-KHHGĐ
chủ động tham mưu UBND huyện
phối hợp tổ chức các cuộc thanh,
kiểm tra việc thực thi pháp luật về
cấm lựa chọn giới tính thai nhi tại
12 cơ sở y tế có dịch vụ siêu âm, nạo
phá thai và cơ sở kinh doanh văn hóa
phẩm trên địa bàn, tuyên truyền thực
hiện các quy định của pháp luật về
cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Đồng
thời, tổ chức các lớp tập huấn nâng
cao kiến thức, kỹ năng truyền thông,
tư vấn về không sinh con thứ 3, không
lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ
tư pháp xã, cán bộ chuyên trách, cộng
tác viên dân số, cán bộ y tế thôn bản.

Nhờ triển khai thực hiện các giải
pháp và hoạt động can thiệp giảm
thiểu MCBGTKS trong những năm
qua, tốc độ gia tăng tỷ lệ giới tính khi
sinh của huyện đã được khống chế.
Qua gần 3 năm triển khai đề án, tỷ
lệ MCBGTKS đã giảm xuống rõ rệt,
cụ thể: Năm 2013, tỷ số giới tính khi
sinh là 106 nam/100 nữ, năm 2014
là 104 nam/100 nữ, năm 2015 là 103
nam/100 nữ và duy trì kết quả tốt.
Năm 2017, tỉ số giới tính khi sinh
của Đức Trọng là 106,9/100, ở trong
mức tự nhiên (từ 103-107/100).
Chị Võ Thị Kim Loan, cán bộ
truyền thông huyện Đức Trọng
chia sẻ: “Kinh nghiệm thực tế cho
thấy nơi nào có sự chỉ đạo sát sao
của lãnh đạo huyện và sự vào cuộc
đồng bộ của cấp ủy đảng, chính
quyền địa phương thì nơi đó công
tác DS - KHHGĐ luôn đạt hiệu quả
cao chứ không riêng gì về khắc phục
được tình trạng MCBGTKS”.
CÔNG NAM
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ĐẠ HUOAI: Trên 24 tỷ đồng

hỗ trợ người trồng điều

Huyện Đạ Huoai trong những tháng đầu
năm nay đã chi trên 24 tỷ đồng hỗ trợ cho
người trồng điều do thiệt hại sau mùa vụ
thất bát trong năm vừa qua với tổng diện
tích hỗ trợ trên 6.000 ha.
Hiện điều vẫn là cây trồng chủ lực của
Đạ Huoai với tổng diện tích khoảng 8.970
ha, gần gấp 3 lần diện tích cây ăn trái vốn
là cây trồng chiếm diện tích lớn thứ nhì
của huyện tại đây sau cây điều.
Nhờ hỗ trợ để người trồng chăm sóc
nên nhiều vườn điều đã bắt đầu hồi phục
trở lại, năng suất điều năm nay đạt khoảng
5,4 tạ/ha, sau khi thu hoạch các cấp đã
vận động người trồng điều tỉa cành tạo
tán, chăm sóc và bón phân đợt đầu.
Đồng thời, trong dịp này, huyện cũng
vận động người dân trên địa bàn chuyển
đổi cây trồng, trồng mới cải tạo lại những
vườn điều già cỗi hoặc chuyển đổi sang
các cây trồng khác có giá trị cao hơn tính
trên một đơn vị diện tích.
VT

Bảo dưỡng 1 km đường bộ
gần 50 triệu đồng
Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng vừa
được UBND tỉnh Lâm Đồng giao tổ chức
đấu thầu duy tu, bảo dưỡng thường xuyên
các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn.
Theo đó, với hình thức đấu thầu rộng
rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu
qua mạng, Sở Giao thông Vận tải Lâm
Đồng sẽ tiến hành ký kết hợp đồng trọn
gói, nghiệm thu theo chất lượng hạng mục
với đơn vị trúng thầu theo mức kinh phí
duy tu, bảo dưỡng hàng năm gồm: gần 50
triệu đồng/1 km chiều dài đường bộ; hơn
400 ngàn đồng/1 m chiều dài cây cầu; 5%
dự phòng trượt giá.
Hợp đồng duy tu, bảo dưỡng đường
tỉnh lộ Lâm Đồng với đơn vị trúng thầu
được thiết lập với thời gian 2,5 năm (từ
tháng 7/2018 đến tháng 12/2020) và thời
gian 3 năm (từ năm 2021 trở đi).
Nguồn kinh phí nói trên được trích từ Quỹ
bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng hàng năm.
MẠC KHẢI

ĐỨC TRỌNG: Chăn nuôi được

duy trì và phát triển ổn định
Theo UBND huyện Đức Trọng, những
năm gần đây, tình hình chăn nuôi trên địa
bàn huyện Đức Trọng tiếp tục được duy
trì và phát triển ổn định. Đến nay, toàn
huyện có 157 trang trại, gia trại chăn nuôi,
tăng 89 trại so với năm 2015. Cụ thể, có
92 trang trại chăn nuôi heo có quy mô trên
2.000 con/trại; 65 trại gà có quy mô trên
2.000 con/trại. Trong đó, có 6 trang trại
chăn nuôi heo công nghệ lạnh có kinh phí
đầu tư khoảng 1,9 tỷ đồng/trại; 10 trại gà
chăn nuôi theo công nghệ lạnh có kinh phí
đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng/trại.
Ngoài ra, tổng đàn bò hiện có của toàn
huyện là 4.272 con bò sữa, mang lại hiệu
quả kinh tế cao. Ngoài chuỗi liên kết
chăn nuôi với Công ty Vinamilk, còn có
liên kết với Công ty Cổ phần Emivest,
Dalat Milk…
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt
được, do chăn nuôi chưa đúng quy hoạch
đã gây ô nhiễm môi trường trong khu dân
cư. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát việc
sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật,
các chất cấm trong sản xuất, chăn nuôi
còn lỏng lẻo, chế tài xử lý chưa nghiêm
nên tình trạng người dân sử dụng các chất
cấm trong sản xuất, chăn nuôi vẫn còn
khá phổ biến.
N.MINH

CHUYÊN ĐỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Hiệu quả thực hiện các chính sách
Đóng góp vào bảo vệ
và phát triển rừng
Năm 2017, Quỹ đã thực hiện
chi trả tiền DVMTR gần 367.845
ha, chiếm tỷ lệ 86% diện tích đất
có rừng trong lưu vực được chi
trả và chiếm tỷ lệ 69% diện tích
đất có rừng toàn tỉnh. Diện tích
rừng chi trả DVMTR trong năm
2017 tăng 2,6% so với năm 2016
(gần 358.493 ha). Trong đó, chủ
rừng là tổ chức (Ban QLRPH,
Vườn Quốc gia; Công ty Lâm
nghiệp; doanh nghiệp ngoài nhà
nước và tổ chức khác), diện tích
chi trả 359.668 ha, tăng 2,7% so
với năm 2016 (hơn 350.090 ha);
chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng thôn, diện tích chi trả
gần 8.177 ha, giảm 2,7% so với
năm 2016 (hơn 8.402 ha).
Các chủ rừng là tổ chức nhà
nước (Ban QLRPH, Vườn Quốc
gia, Công ty Lâm nghiệp) có diện
tích được chi trả gần 339.612 ha
(chiếm tỷ lệ 92,3% tổng diện tích
rừng chi trả trong năm 2017);
trong đó diện tích đã khoán BVR
trực tiếp đến hộ dân hơn 326.790
ha (chiếm tỷ lệ 96,2%). Diện
tích được chi trả tiền DVMTR
để khoán quản lý BVR tăng dần
qua các năm cho thấy việc thực
hiện chính sách chi trả DVMTR
đã có những tác động tích cực với
công tác QLBVR; đã có sự phối
hợp chặt chẽ giữa chủ rừng, chính
quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm
trong công tác QLBVR và phòng
cháy chữa cháy rừng.
Công tác kiểm tra,
giám sát chi trả
DVMTR
Lãnh đạo Quỹ cho biết, qua
công tác giám sát chi trả tiền
khoán BVR hàng quý, thanh
toán năm 2017, cơ bản các đơn
vị chủ rừng đã thực hiện chi trả
đúng theo các hướng dẫn của
Sở NN&PTNT về công tác chi
trả tiền DVMTR như: đảm bảo
chi đúng, chi đủ số tiền theo đơn
giá đã được phê duyệt; đảm bảo
tiền được chi trả tới tận tay người
nhận khoán; góp phần đảm bảo
tính công khai, minh bạch trong
thực hiện chính sách. Trong năm
2017, tại các đơn vị chủ rừng
nhà nước, cơ bản các hộ được
xác minh đúng theo danh sách
đã được UBND cấp xã sở tại xác
nhận và đúng đối tượng hộ nhận
khoán BVR theo văn bản thẩm
định thiết kế kỹ thuật công trình

Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ngày càng thực sự có tác động rõ trong công tác
quản lý, bảo vệ (QLBV) và phát triển rừng nói chung. Ở tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2017, Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng (Quỹ) đã thực hiện đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Ghi nhận những tập thể, cá nhân làm tốt công tác chi trả DVMTR năm 2017. Ảnh: Đ.P

giao khoán QLBVR hàng năm
của Sở NN&PTNT. Cụ thể, các
hộ gia đình nghèo, thiếu đất sản
xuất sống gần rừng (ưu tiên cho
các hộ đồng bào dân tộc thiểu số),
đủ điều kiện về sức khỏe và thời
gian để tham gia tuần tra BVR.
Hầu hết các chủ rừng là đầu mối
phối hợp với các tổ trưởng thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ
nhận khoán lên lịch và thực hiện
lịch tuần tra BVR; giám sát việc
chấm công tuần tra BVR cho các
thành viên của các tổ nhận khoán;
các thành viên của tổ chấp hành
nghiêm chỉnh lịch tuần tra và theo
sự điều động của tổ trưởng. Qua
công tác xác minh đối tượng hộ
nhận khoán BVR, trên 90% tổng
số hộ nhận khoán BVR trong năm
tại các đơn vị chủ rừng là tổ chức
nhà nước được hướng dẫn thực
hiện chính sách thông qua giám
sát hộ. Công tác kiểm tra, giám sát
diện tích cung ứng DVMTR được
thống kê, xác định chính xác.

Hỗ trợ sinh kế cho
người dân và kinh phí
cho chủ rừng
Năm 2017, tổng số hộ gia đình
được chi trả tiền DVMTR để
QLBVR là 16.114 hộ (hộ đồng
bào dân tộc thiểu số chiếm 78%).
Trong đó, 1.865 chủ rừng là hộ
gia đình, cộng đồng dân cư thôn
và 14.249 hộ nhận khoán BVR
từ các chủ rừng là tổ chức. Với
đơn giá chi trả khoán BVR theo

chính sách chi trả DVMTR từ
400.000 đến 500.000 đồng/ha/
năm và diện tích khoán BVR
bình quân từ 25-30 ha/hộ, mỗi
hộ nhận khoán BVR đã có thêm
nguồn thu nhập 11-13 triệu đồng/
năm. Nguồn thu nhập này đã góp
phần cải thiện đời sống kinh tế
cho các hộ BVR, nhất là hộ đồng
bào dân tộc thiểu số, từ đó nâng
cao trách nhiệm hơn trong công
tác tuần tra bảo vệ diện tích rừng
được giao khoán.
Đối với các chủ rừng là tổ
chức (Ban QLRPH, Vườn Quốc
gia; Công ty lâm nghiệp; doanh
nghiệp ngoài nhà nước, tổ chức
khác, đơn vị nghiên cứu) với
tổng diện tích đất có rừng quản
lý là gần 496.854 ha, chiếm tỷ lệ
93,1% diện tích đất có rừng trên
toàn tỉnh. Theo đó, tổng diện tích
rừng cung ứng DVMTR được
chi trả năm 2017 là 359.668 ha,
chiếm tỷ lệ 72,4% tổng diện tích
có rừng của các đơn vị quản lý
(trong đó, phần lớn diện tích được
chi trả đã khoán BVR cho các hộ
dân; diện tích các đơn vị tự quản
lý bảo vệ là hơn 19.458 ha, chiếm
tỷ 5,3%). Bao gồm, 17 đơn vị là
Ban QLRPH, Vườn Quốc gia
(gần 255.520 ha, 94,2%); 8 Công
ty Lâm nghiệp (gần 84.092 ha,
54,3%) và 64 doanh nghiệp ngoài
nhà nước, tổ chức khác (hơn
20.056 ha, 28,3%). Nguồn thu
từ tiền DVMTR của các đơn vị
này chủ yếu từ 10% chi phí quản

lý khoán BVR (năm 2017 là gần
16,025 tỷ đồng) và từ kinh phí
chi trả cho diện tích rừng của các
đơn vị tự trực tiếp quản lý BVR
(năm 2017 là hơn 4,662 tỷ đồng).
Qua đó, đã góp phần giải quyết
khó khăn trong điều kiện ngân
sách nhà nước cấp còn hạn hẹp;
đồng thời, các chủ rừng chủ động
hơn trong việc tổ chức lực lượng,
hướng dẫn, đôn đốc và cùng với
lực lượng nhận khoán thực hiện
QLBVR có hiệu quả hơn.
Ngoài ra, chi trả DVMTR còn
hỗ trợ cho các chương trình, dự án
theo quyết định của UBND tỉnh.
Trong đó phải kể đến chi hỗ trợ
trồng rừng, trồng cây phân tán
và chi hỗ trợ hoạt động chống
chặt phá rừng và sản xuất, kinh
doanh vận chuyển lâm sản trái
phép cho các đội kiểm tra truy
quét theo Chỉ thị số 12/2003/
CT-TTg. Năm 2017, Quỹ đã
chi hỗ trợ kinh phí cho Dự án
khôi phục rừng và phát triển
vành đai cây xanh dọc cao tốc
Liên Khương - Prenn của Ban
QLRPH Đại Ninh là 1,863 tỷ
đồng. Cũng trong năm, Quỹ đã
chi hỗ trợ hoạt động chống chặt
phá rừng và sản xuất, kinh doanh
vận chuyển lâm sản trái phép cho
các đội 1 tỷ đồng. Sự hỗ trợ đã
góp phần công tác tuần tra BVR,
kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành
vi xâm hại trái phép đến diện tích
rừng chi trả DVMTR.
ĐẠO PHAN

ĐƠN DƯƠNG: Tăng kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường
UBND huyện Đơn Dương
cho biết, huyện đã tăng kinh
phí hằng năm gần gấp đôi
trong thời gian gần đây cho
công tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn.
Trong năm 2017, huyện đã chi
1,4 tỷ đồng cho công tác bảo vệ
môi trường bao gồm hỗ trợ cho
các xã, thị trấn thu gom xử lý rác

thải tại các vị trí đổ rác không
đúng quy định; thu gom, vận
chuyển, xử lý bao bì hóa chất
bảo vệ thực vật; mua thùng rác
đặt tại các điểm công cộng trên
địa bàn; xử lý bãi rác Tu Tra và
bãi rác Ka Đô…
Trong năm 2018 này, tổng
kinh phí chi cho các hoạt động
của sự nghiệp môi trường trên

toàn huyện theo huyện cho
biết vào khoảng 2,2 tỷ đồng,
trong đó có việc sửa chữa,
đăng kiểm xe, tiền dầu xe rác,
hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị
trấn xử lý rác... Dự kiến ngân
sách này trong năm 2019 đến
sẽ tăng gấp đôi, khoảng 4,4
tỷ đồng.
Hiện tỷ lệ thu gom chất thải

rắn sinh hoạt đô thị tại Đơn
Dương đã đạt trên 82%. Huyện
đang đề nghị tỉnh bố trí kinh
phí để hỗ trợ huyện triển khai
Dự án xử lý chất thải rắn sinh
hoạt tại xã Ka Đô, mua thêm xe
vận chuyển rác và xây dựng hệ
thống xử lý nước thải tại Cụm
công nghiệp Ka Đô.
VIẾT TRỌNG
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Nghiện game online - hậu quả khó lường
Khi học sinh, sinh viên
“cày” game
Sáng ngày 10/7, chúng tôi ghé
một tiệm Internet đông các bạn trẻ
chơi game trực tuyến trên đường
Bùi Thị Xuân (Phường 2, TP Đà
Lạt). Tuy còn khá sớm nhưng do
quán này nằm khá gần một số
trường học nên thu hút nhiều học
sinh vào “cày” game. Theo quản
lý của quán game trên, tập trung
đông người chơi nhất là vào buổi
tối nhưng đối với các trò chơi chiến
thuật trực tuyến thì buộc phải “cày”
liên tục bởi nếu dừng chơi sẽ bị trừ
điểm mỗi ngày và dễ rớt thứ hạng.
Nhìn quanh một vòng chúng tôi
thấy phân nửa là những gương mặt
“non choẹt”, hầu hết là học sinh bậc
THCS, THPT và sinh viên trên địa
bàn Phường 2 và Phường 8 đang say
sưa dán mắt vào màn hình game,
một số thì lên mạng xã hội hay xem
phim với cặp tai nghe cồng kềnh
vòng quanh đầu.
Theo chia sẻ của một “game thủ”
nhí tầm 15 tuổi tại quán, các game
online được nhiều học sinh ưa
chuộng là Đột kích, các loại game
nhập vai, bắn súng, Liên minh...
Em T.N.H. (17 tuổi, là học sinh
một trường THPT tại Phường 2,
TP Đà Lạt) cho hay bắt đầu chơi
game Đột kích cách đây gần một
năm và trở nên “say” với loại game
hành động này khi đã đạt đến cấp
độ kim cương. Thường ngày học
trên trường, khi về nhà bố mẹ quản
thúc chặt nên mỗi ngày H. chỉ tranh
thủ buổi tối chơi game ở nhà được
khoảng 1h.
Tuy nhiên, nói là vậy nhưng vào
kỳ nghỉ hè, cậu học trò này được
thoải mái đi “cày” game từ sáng tới
khuya mà không có sự kiểm soát từ
bố mẹ. Đang ngồi chơi “nhập tâm”,
một bạn học sinh khác ngồi kế H.
cho chúng tôi biết, ngày hè bạn trẻ
này bỏ thời gian học thêm ra các
tiệm chơi từ 2-3 tiếng, trường hợp
rủ được nhiều bạn bè sẽ lập hội chơi
liên kết một game thì mất từ 4-6
tiếng/ngày là chuyện bình thường.
Phía trong cùng tiệm game, mới
tầm 9h sáng nhưng một số “game
thủ” do quá mệt đã gục ngay xuống
bàn ngủ nhưng trên màn hình vẫn
“cắm chuột” để chế độ tự động nhân
vật trong game luyện lên cấp.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại
một số tiệm game nằm trên đường

Những ngày hè, vào các tiệm Internet trên địa bàn TP Đà Lạt hay các huyện lân cận không khó để bắt
gặp nhiều thanh, thiếu niên “ăn ngủ” cùng các loại game trực tuyến (game online). Điều đáng báo
động là không ít bạn trẻ đã sa đà vào các trò chơi ảo trên mạng dẫn đến những hậu quả đau lòng
cho gia đình và xã hội.

Mới 9h sáng ngày 10/7, một tiệm Internet trên đường Phù Đổng Thiên Vương đã đông nghẹt thanh, thiếu niên tới “cày” game online.
Ảnh: C.P

Nghiện game là chứng bệnh rối loạn tâm thần
Giữa năm 2018, chứng nghiện game đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào dạng rối loạn tâm thần.
Các chuyên gia y tế đều đồng thuận về những nguy cơ gây nghiện nghiêm trọng do việc thường xuyên chơi
các trò chơi điện tử.
Theo tài liệu của WHO, rối loạn tâm thần do nghiện game là việc chơi game liên tục hoặc thường xuyên,
gồm cả game kỹ thuật số hoặc video game, tới mức ưu tiên và coi trọng hơn tất cả các hoạt động khác. WHO đã
bổ sung chứng rối loạn game vào bản thảo thứ 11 vào cuốn Phân loại thống kê quốc tế về các loại bệnh (ICD).
Có 3 đặc điểm để xác định chứng rối loại game hoặc nghiện game. Đầu tiên, người nghiện game không
kiểm soát được bản thân khi chơi game ví dụ như địa điểm, tần suất và thời gian chơi. Thứ hai, người nghiện
coi trọng việc chơi game hơn tất cả những việc khác trong cuộc sống và dành nhiều thời gian để chơi game
bất chấp hậu quả tiêu cực xảy đến. Và cuối cùng, trò chơi làm căng thẳng cuộc sống, làm giảm khả năng giao
tiếp, mở rộng mối quan hệ giữa trong gia đình hay ngoài xã hội. Từ đó, thu mình vào một góc, ăn uống thất
thường, ở lì một chỗ và không chịu hoạt động thể dục thể thao.

Nhà Chung, Nguyễn Đình Chiểu,
Hai Bà Trưng… trên địa bàn TP
Đà Lạt, dù buổi sáng hay tối vẫn có
khá đông người chơi game online.
Tập trung nhiều người chơi có lẽ là
một số tiệm trên đường Phù Đổng
Thiên Vương, Phan Đình Phùng…
do ngoài các yêu cầu về cấu hình
máy, quán còn có những dịch vụ
khác như nước uống pha chế, thức
ăn nhanh. Thậm chí một số tiệm có
hẳn phòng chơi game riêng, phục vụ
cho khách hút thuốc lá, bố trí tầng
2, dành riêng cho khách Vip “cày”
game liên tục từ sáng tới tối khuya.
Hiện các “game thủ” thường chơi
các game thuộc thể loại MOBA
(game nhập vai và chiến thuật đồng
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đội). Một số tiệm Internet khác còn
thu hút khách bằng cách để các
“thượng đế” chơi vào giờ cấm (từ
22h đến tận 7h sáng hôm sau) nên
thu hút rất nhiều người chơi.

Hệ lụy từ nghiện game
Hiện nay không ít bậc phụ huynh
tại TP Đà Lạt và các huyện, thành
phố trên địa bàn tỉnh bất lực khi
nhìn con mình mới tầm 15 - 20 tuổi
sa đà vào game online, bỏ bê học
hành. Nhiều thanh, thiếu niên còn
bỏ nhà “đi bụi” để tự do chơi game
và nhiều em gia nhập băng nhóm
chuyên trộm cắp vặt để có tiền “cày”
game. Những đối tượng bất hảo lôi
kéo học sinh, sinh viên hút “cỏ” (cần

sa), chơi ma túy đá đã không còn là
chuyện hi hữu.
Trong số các vụ phạm pháp hình
sự từ năm 2017 tới nay, theo thống
kê từ Công an tỉnh Lâm Đồng, có
trên 40 vụ án thanh, thiếu niên vi
phạm pháp luật liên quan tới các trò
chơi trực tuyến. Riêng huyện Đức
Trọng, trong năm 2017 đã có 6 vụ
thanh, thiếu niên phạm tội “cướp tài
sản” để lấy tiền chơi game online, hút
“cỏ”. Cụ thể, tháng 8/2017, Trần Văn
Hoài (16 tuổi) và Đinh Công Hoan
(14 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) khai
nhận sau khi bị bắt về tội “trộm cắp
tài sản”: do nghiện game và thường
xuyên bỏ nhà lang thang nên liên tục
thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để

lấy tiền tiêu sài, chơi game online.
Từ đầu năm 2017, các đối tượng đã
thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tại
nhiều địa điểm khác nhau trên địa
bàn huyện Đức Trọng.
Tương tự, Công an huyện Lâm
Hà cũng nhiều lần bắt được các đối
tượng là thanh thiếu niên vì nghiện
game dẫn tới hành vi vi phạm pháp
luật. Như vụ Cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an huyện khởi tố 7 đối
tượng có độ tuổi từ 15 đến 18, trú tại
các xã Đan Phượng và Tân Hà với
hành vi “cướp giật tài sản”. Đây là
nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên
chơi game online, trung bình mỗi
ngày mỗi người chơi 4 tiếng, trong
đó 2 đối tượng còn đang theo học phổ
thông tại địa bàn huyện. Nhóm thanh
thiếu niên trên được xác định đã chặn
đường, đánh rồi cướp của một người
dân trên địa bàn huyện chiếc điện
thoại di động giá trị chỉ hơn 1 triệu
đồng để lấy tiền đem đi chơi game.
Hay như vụ cướp tài sản mà 3 bị
cáo tuổi vị thành niên gây ra trên
địa bàn TP Đà Lạt cũng liên quan
tới việc các đối tượng đều là thanh,
thiếu niên vì thiếu tiền tiêu xài, chơi
game mà gây ra hậu quả lớn, để lại
nhiều bài học đau lòng cho các bậc
làm cha làm mẹ. Các bị cáo đều tầm
16-17 tuổi, bỏ học từ rất sớm, nghiện
game và nhiều lần vi phạm pháp
luật. Theo hồ sơ vụ việc, Lê Văn
Quý (21 tuổi), Đinh Y Quyền (17
tuổi) và Võ Tấn Tài (16 tuổi, cùng
trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm
Hà) vì không có tiền nên cả nhóm
bàn nhau sẽ đi trộm hoặc cướp tài
sản của người khác tại Công viên
Ánh Sáng (TP Đà Lạt) vào cuối năm
2016. Sau khi thống nhất, Quý và
Quyền đi bộ vào chợ Đà Lạt mua
2 con dao bấm, Tài có sẵn con dao
Thái Lan trong người mà trước đó
Tài lấy tại nhà Đông. Tại đây nhóm
thanh niên trên đã cướp của một phụ
nữ 1 điện thoại và 1 xe máy.
Số tiền bán chiếc điện thoại 2,5
triệu đồng nhóm “nướng” hết vào
chơi game, riêng xe máy thì mang
về nhà dùng. Tại phiên tòa xét xử
tháng 10/2017, Tòa án Nhân dân
TP Đà Lạt xác định các bị cáo có
thái độ ăn năn, hối cải, muốn được
khoan hồng, nhưng căn cứ vào mức
độ phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt
Quý 8 năm tù giam, Quyền và Tài
mỗi người 4 năm tù giam.
CHÍNH PHONG

Hoàn thiện Đề án xây dựng “Làng đô thị xanh”

Hiểm họa được báo trước
Trụ điện của Đài Viễn thông Đơn Dương, ngay bên cạnh Viện
Kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương bị xe tải tông, cột đã cong
lòi cả những thanh sắt đã 3 tháng nay nhưng cơ quan chủ quản
vẫn chưa có biện pháp xử lý.
Mùa mưa bão đã đến, đề nghị các ngành chức năng ở Đơn
Dương cần quan tâm thay lại cột điện mới, đừng để những hậu
quả đáng tiếc có thể xảy ra.
NGỌC THANH

Ngày 10/7, Trưởng phòng Kiến
trúc quy hoạch, Sở Xây dựng Lâm
Đồng Phan Văn Trung xác nhận
chưa thể báo cáo UBND tỉnh như
chỉ đạo là trước ngày 10/7 việc hoàn
thiện Đề án “Làng đô thị xanh” (bao
gồm Đề án chi tiết, Đề án tóm tắt,
kèm hồ sơ bản vẽ, hình ảnh minh
họa) để xem xét, chỉ đạo thực hiện
các công việc tiếp theo.
Trước đó, UBND tỉnh đã chủ trì
buổi làm việc lần thứ 3 với các sở
liên quan, UBND thành phố Đà
Lạt và các đơn vị liên quan khác để
nghe báo cáo và ý kiến từ các đơn vị
tham dự. Theo đánh giá của UBND

tỉnh, dự thảo đề án tiếp tục cần làm
rõ các nội dung: sự liên hệ, gắn kết
phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng
kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các vùng
lân cận trong xã Xuân Thọ và thành
phố Đà Lạt; cơ sở khoa học, số liệu
tăng dân số của làng để làm cơ sở
khoa học phát triển quy mô đầu tư
các hạ tầng và dịch vụ phù hợp…
Một trong những yêu cầu khác là đề
án phải được nhân dân trong vùng
đồng thuận, hợp tác. Theo đó, phát
triển “Làng đô thị xanh” hướng đến
mục tiêu phát triển bền vững trên cơ
sở giải quyết hài hòa ba cột trụ: kinh
tế, xã hội, môi trường… M.ĐẠO
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Nhận định cơ hội đi tới đỉnh vinh quang
của 4 đội tuyển ở vòng bán kết

rước khi World Cup 2018 diễn ra, ngoài
đội tuyển Pháp, không nhiều người có
thể dự đoán rằng những đội cuối cùng
còn lại trong 4 đội mạnh nhất lại là Bỉ, Anh và
Croatia. Và những đội tuyển ấy chỉ còn cách
vinh quang 2 trận đấu nữa.
Đến nay, ngoài điều đảm bảo duy nhất là cúp
Nữ thần vàng sẽ ở lại châu Âu, bất cứ đội tuyển
nào trong số 4 đội còn lại đều có khả năng giành
được thắng lợi cuối cùng. Và đây là những lý
do cho nhận định trên:
Pháp
Là một trong những đội tuyển được yêu thích
nhất trước khi giải đấu diễn ra, và họ cũng được
kỳ vọng sẽ thêm một lần nâng cúp sau 20 năm
chờ đợi (kể từ World Cup 1998 trên sân nhà).
Pháp khởi động vòng bảng một cách chậm
rãi, nhưng điều này không có gì bất thường, vì
đó là phong cách quen thuộc của họ tại các giải
đấu lớn. Họ vượt qua vòng đấu bảng với vị trí
đứng đầu, sau đó thể hiện sức mạnh vượt trội,
khi lần lượt đánh bại Argentina tại vòng 16 đội
và Uruguay ở Tứ kết.
Huấn luyện viên Didier Deschamps đang là
người may mắn nhất vì ông sở hữu một dàn
cầu thủ chất lượng, đồng đều và có chiều sâu.
Ông cũng có trong tay ngôi sao được đánh giá
là sáng nhất giải đấu lần này Kylian Mbappe.
Tiền đạo của câu lạc bộ PSG đã chạy không
biết mệt mỏi trong trận đấu gặp Uruguay và
có không ít nhận định cho rằng Mbappe sẽ
sớm vươn lên tầm cao của Lionel Messi và
Cristiano Ronaldo.
Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với đội tuyển
Bỉ, dường như Pháp không có quá nhiều lợi
thế. Thống kê cho thấy trong số 73 lần chạm
trán giữa 2 đội tuyển, Pháp chỉ giành được 24
thắng lợi trong khi Bỉ chiến thắng 30 trận và
hòa nhau 19 lần.

Bỉ
Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng để “thế hệ
vàng” của đội tuyển Bỉ có thể giành chiến thắng
tại một giải đấu lớn và các cổ động viên trung
lập rất hy vọng các học trò của huấn luyện viên
Martinez có thể thực hiện được điều đó.
Đội tuyển Bỉ hiện đang sở hữu các ngôi sao ở
mọi vị trí, và dưới thời Roberto Martinez cùng
Thierry Henry, tập thể này đã thể hiện được sức
tấn công vô cùng khủng khiếp.
Sự tự tin của các cầu thủ Bỉ đã tăng dần sau
mỗi trận đấu. Và sức mạnh của họ đã được
chứng minh sau chiến thắng thuyết phục 2-0
trước đội bóng Nam Mỹ Brazil.
Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử, Bỉ mới
chỉ duy nhất một lần có mặt tại bán kết World
Cup (năm 1986) và mặc dù sở hữu dàn cầu thủ
chất lượng nhưng những kết quả mà Quỷ đỏ
có được trong những năm gần đây là không
mấy ấn tượng.
Ngoài Thomas Meunier bị treo giò (do nhận
đủ 2 thẻ vàng), huấn luyện Martinez có đủ các
quân bài quan trọng của mình và ông mong

muốn sẽ tái hiện lại thành tích trước đội tuyển
Brazil trong trận Bán kết tới đây. Có thể khẳng
định rằng, đội tuyển Bỉ sẽ là một thách thức đáng
kể cho tham vọng vô địch của Pháp.
Anh
“Bóng đá đang về nhà”. Không còn từ ngữ
nào đủ mạnh mẽ hơn để miêu tả niềm hy vọng
khắc khoải bao lâu nay của cổ động viên đội
tuyển Anh.
Kể từ lần đầu tiên - và cũng là duy nhất giành
chiến thắng tại World Cup (năm 1966, trên sân
nhà), Tam Sư mới có cơ hội tiến gần trận chung
kết đến như vậy.
Đến nay, tất cả như đang ủng hộ đội tuyển
Anh. Thất bại đầy tính toán trước đội tuyển
Bỉ trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, đã
“giúp” Tam Sư có mặt ở nhánh đấu dễ dàng hơn.
Các học trò của huấn luyện viên Southgate
đã trút bỏ được gánh nặng trên lưng khi chiến
thắng Colombia trong loạt sút luân lưu (hòa 1-1
sau 120 phút thi đấu), rồi sau đó đánh bại Thụy
Điển (2-0) tại vòng Tứ kết.
Huấn luyện viên Gareth Southgate và các

học trò đã khiến người hâm mộ nước nhà vui
mừng hết cỡ với những gì đang thể hiện. Đối
thủ Croatia dường như đang rất mệt mỏi sau 2
trận đấu liên tiếp phải thi đấu 120 phút.
Tuy nhiên, đường lên đỉnh vinh quang không
hề dễ dàng. Không có dấu hiệu nào cho thấy
Croatia là một đội bóng dễ bị đánh bại. Đội
bóng xứ Balkan xứng đáng là một thử thách
“hạng nặng” cho mong muốn “đưa bóng đá về
nhà” của Tam Sư.
Croatia
Với vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng của Liên
đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi World
Cup 2018 diễn ra, đến nay, Croatia thực sự là
một trong những bất ngờ của giải đấu.
Các học trò của ông Zlatko Dalić đã gây ấn
tượng khi vượt qua Nigeria và Iceland cũng như
đánh bại Argentina (3-0) tại vòng bảng. Tiếp
đến, vất vả hơn một chút, họ đã lần lượt vượt
qua Đan Mạch và đội chủ nhà Nga trên chấm
luân lưu đầy căng thẳng.
Luka Modric đã trở thành một ngôi sao không chỉ tại đội tuyển Croatia mà còn của cả
giải đấu. Những gì đội trưởng của đội bóng thể
hiện khiến người ta phải ngạc nhiên và nếu như
Croatia vô địch giải đấu năm nay, anh sẽ là ứng
cử viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng Vàng.
Chìa khóa cho Croatia sẽ là phòng ngự thật
tốt trước các tình huống cố định của đội tuyển
Anh. Tám trong số 11 bàn thắng của Tam Sư
ghi được tại giải đấu năm nay đến từ những tình
huống bóng chết - nhiều nhất trong tất cả các
đội bóng tham dự World Cup, kể từ Bồ Đào
Nha vào năm 1966.
Tuy nhiên, tại World Cup, đôi khi thống kê và
lịch sử chỉ là những con số khô khan. Chúng ta
sẽ chờ đợi thêm 2 trận đấu nữa để biết được đội
tuyển nào sẽ có vinh dự được đứng trên đỉnh
cao nhất của thế giới túc cầu.
TTXVN

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO 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.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thông báo mất hồ sơ, tài liệu
thuộc quyền sở hữu của Công ty như sau:
1. Biên nhận thu phí bảo hiểm số:
- 170009494495001
2. Biên nhận thu phí bảo hiểm số:
- 160005509530005
Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc
với chúng tôi qua đường dây nóng số: (028) 38278123 hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Lầu 21, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không có giá trị sử dụng.
Xin cảm ơn.

V/v mất hồ sơ, tài liệu

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
Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đà Lạt đang lập thủ
tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền
với đất cho ông bà Trần Văn Kiên - Mai Thị Vân tại thửa đất số 07, tờ bản đồ số
16, Phường 2, thành phố Đà Lạt, với nguồn gốc sang nhượng của ông Nguyễn Văn
Cường theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 779281 cấp ngày 1/12/1999.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đà Lạt thông báo sau thời hạn 30
ngày, kể từ ngày thông báo và đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại
chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng
đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông bà Trần Văn
Kiên - Mai Thị Vân. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau, Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai thành phố Đà Lạt không chịu trách nhiệm giải quyết.
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