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TUẦN
CON SỐ

6 tháng đầu năm 2018, tổng
mức đầu tư toàn xã hội trên

8.999

tỷ
địa bàn tỉnh đạt
đồng, đạt gần 35% so với
kế hoạch, tăng 1,3% so với
cùng kỳ.
Nguồn: UBND tỉnh

Một góc Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Nâng cao chỉ số thành phần “gia nhập
thị trường” và “cạnh tranh bình đẳng”
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3629/KHUBND “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/
NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục
thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Kế hoạch đề ra mục tiêu tạo
môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng, đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình
xử lý, giảm thời gian và chi phí tuân thủ trong thực
hiện các thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh
bạch, công bằng và nâng cao trách nhiệm, tính năng
động, sáng tạo của các cơ quan hành chính nhà nước
và người đứng đầu các cơ quan hành chính.
Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu được UBND tỉnh
nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt
các nhóm giải pháp nhằm cải thiện và xếp hạng năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của năm 2018. Phấn

đấu đến năm 2020, Lâm Đồng nằm trong nhóm 10
tỉnh có thứ hạng PCI cao nhất. Tỷ lệ doanh nghiệp
thực hiện thủ tục hành chính qua mạng thuộc lĩnh
vực đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp đạt
trên 15%. Ngành thuế triển khai cho doanh nghiệp
kê khai điện tử đạt 100%; tỷ lệ đăng ký nộp thuế
tại ngân hàng thương mại tính trên tổng số doanh
nghiệp đang hoạt động đạt trên 98%... Rút ngắn thời
gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan
không quá 90 ngày. Chỉ tiêu thời gian giao dịch giữa
các doanh nghiệp với ngành Bảo hiểm xã hội 45 giờ/
năm. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông
tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện
dịch vụ công trực tuyến. Đến hết năm 2020, 100%
thủ tục hành chính giữa các cơ quan nhà nước được
tiếp nhận và giải quyết thông qua hệ thống một cửa
điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức 3 trở lên...
XEM TIẾP TRANG 2

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2017:

Nhân tố quan trọng đóng góp vào
nguồn thu ngân sách
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Lâm Đồng xếp thứ 3 về mức độ ứng dụng CNTT
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công
bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng
dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện
tử. Theo kết quả đánh giá xếp hạng mức
độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ
điện tử năm 2017, Bộ TT&TT xếp vị trí
thứ hai về chỉ số trang/cổng thông tin điện
tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; chức
năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện
tử) của các bộ, cơ quan ngang bộ năm
2016 - 2017 và chỉ số về Cơ chế, chính
sách và các quy định cho ứng dụng CNTT
của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2016 2017.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước
về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT),
Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo
sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng
CNTT, phát triển Chính phủ điện tử trên
phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng
mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính
phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương năm 2017.
Năm 2017, công tác đánh giá, xếp hạng
mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính
phủ điện tử của cơ quan nhà nước được

ĐÀ LẠT: Hơn 10 tỷ đồng đầu tư

xây dựng nông thôn mới

Ứng dụng CNTT tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.

thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương được
thực hiện với 6 hạng mục là: Hạ tầng kỹ
thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt
động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin
điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; các
chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông
tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực

tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định
cho ứng dụng CNTT và Nhân lực cho ứng
dụng CNTT.
Theo đó, 10 tỉnh/thành đứng đầu khối
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
theo thứ tự là: tỉnh Thừa Thiên Huế, TP Đà
Nẵng, tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ninh, TP Hồ
Chí Minh, Lào Cai, Khánh Hòa, An Giang,
Tiền Giang, Hà Tĩnh.
DIỄM THƯƠNG

Hàng ngàn tin bài, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế
Tăng cường công tác hỗ trợ, đổi mới công
tác tuyên truyền theo hướng phục vụ, giúp
người nộp thuế (NNT) nắm vững và hiểu
rõ chính sách pháp luật thuế thông qua việc
giới thiệu các gương điển hình trên phương
tiện truyền thông, tuyên truyền trên Website
Cục Thuế, qua công tác phối hợp với Ban
Tuyên giáo, UBMTTQVN và các đoàn thể,

các sở, ngành về cải cách hành chính, dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các đề án
quản lý thu thuế, chương trình “Đồng hành
cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”, thông tin
hoạt động và tình hình thu ngân sách,... đến
nhân dân, NNT bằng nhiều hình thức, như:
đưa tin, viết bài, thực hiện các phóng sự về
hoạt động của ngành Thuế trên toàn tỉnh.

Trong năm 2017, các thông tin về hoạt
động của ngành thuế được thực hiện trên
sóng truyền hình và phát thanh 1.351 lần,
trên báo Lâm Đồng 99 số; trên trang thông
tin Cục Thuế 842 tin, bài và văn bản; 16.430
tài liệu, ấn phẩm cấp phát miễn phí; gửi cơ
quan Tuyên giáo 46 tin, bài tuyên truyền
đăng trên Thông báo nội bộ.
PHẠM LÊ

DI LINH: Phấn đấu đến năm 2020, sản lượng cà phê đạt 136 ngàn tấn
Đó là báo cáo của Huyện ủy Di Linh tại
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tháng
6 vừa qua. Để chương trình tái canh cà phê
mang lại hiệu quả, những năm qua, huyện
Di Linh đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho
từng năm, từng giai đoạn; theo đó, giai
đoạn từ 2016 - 2020, huyện Di Linh phấn
đấu thực hiện tái canh 12.200 ha (trong đó,
ghép chồi là 7.400 ha và trồng mới bằng
cây giống thực sinh, cây giống ghép là
4.800 ha). Đến nay, toàn huyện Di Linh đã
chuyển đổi, tái canh gần 20.500 ha cà phê

giống mới, chiếm gần 50% tổng diện tích.
Ngoài thực hiện tái canh, huyện Di Linh
còn chú trọng áp dụng khoa học - kỹ thuật,
đổi mới phương thức sản xuất, nên cà phê
sau tái canh và ghép cải tạo của nông dân
phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, năng suất
tăng từ 1,5 - 2 tấn/ha; cà phê sau 2 đến 3
năm chuyển đổi, tái canh tăng từ 2 - 2,5
tấn/ha lên 5 - 6 tấn/ha…
Huyện Di Linh phấn đấu đến năm 2020,
số diện tích cà phê tái canh đạt 65% (tương
ứng 27.116 ha), năng suất bình quân đạt 35
tạ/ha với sản lượng ước đạt 136 ngàn tấn.

NDONG BRỪM

Nâng cao chỉ số... 
... Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục triển khai
đạt hiệu quả Chương trình tổng thể cải
cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
Trong đó cần chú trọng vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu các cơ quan
nhà nước thuộc tỉnh trong công tác chỉ
đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thắt
chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức
trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ
nhân dân của cán bộ, công chức, viên
chức. Phát huy và thực hiện có hiệu quả
hệ thống thông tin, đường dây nóng,
hỏi đáp trực tuyến để hướng dẫn, giải
đáp cho doanh nghiệp; đồng thời, tiếp
nhận, phản ánh, xử lý phản ánh, kiến
nghị của người dân, doanh nghiệp về
chính sách, thủ tục hành chính và thực
thi công vụ của cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong cả hệ thống

HOÀNG YÊN

Hồ sơ quá hạn giải quyết
phải xin lỗi
Tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành
chính và tinh thần phục vụ nhân dân
trong giải quyết thủ tục hành chính một
cửa, UBND huyện Lâm Hà vừa chỉ đạo
Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ
quan trực thuộc phải xin lỗi bằng văn
bản đối với hồ sơ quá hạn giải quyết.
Theo đó, trước 1 ngày hết hạn, cơ
quan thẩm quyền phải gửi văn bản xin
lỗi đến tổ chức, cá nhân qua Bộ phận
một cửa tiếp nhận và trả kết quả huyện
Lâm Hà. Đồng thời khi trình lãnh đạo
UBND huyện Lâm Hà giải quyết hồ sơ
hành chính phải kèm theo văn bản xin lỗi
này. Nếu không, Văn phòng UBND và
HĐND huyện Lâm Hà phải trả lại hồ sơ,
yêu cầu bổ sung theo quy định.
Văn bản xin lỗi hồ sơ quá hạn ở
huyện Lâm Hà phải nêu rõ lý do, thời
gian đề nghị gia hạn và mong được
thông cảm vì “sự cố chậm trễ này đã
gây phiền hà, tốn kém chi phí, công
sức” của tổ chức, cá nhân…
MẠC KHẢI

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Gia Bắc
thực hiện tái canh.

TIẾP TRANG 1

chính quyền. Tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính, tạo điều kiện thuận
lợi để người dân giám sát tình hình, kết
quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ
quan hành chính nhà nước. Chú trọng tổ
chức các hoạt động đối thoại, tọa đàm
đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó
chủ động lắng nghe, tiếp thu các ý kiến
tham gia góp ý, lắng nghe mong muốn,
nguyện vọng chính đáng của nhà đầu tư,
những khó khăn, vướng mắc trong hoạt
động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên
địa bàn quản lý. Từ đó, chủ động đưa ra
các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc. Tổ chức triển khai đạt hiệu
quả các nội dung tại Kế hoạch triển khai
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 6/1/2017
của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 07-NQ/
TU ngày 6/11/2016 của Tỉnh ủy; Quyết
định 1499/QĐ-UBND ngày 6/7/2017
của UBND tỉnh về phát triển du lịch chất

Thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt
cho biết, 6 tháng đầu năm UBND thành
phố đã phân bổ vốn và giao nhiệm vụ
làm chủ đầu tư triển khai chương trình
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 4 xã
với tổng kinh phí 10,387 tỷ đồng. Trong
đó, phân bổ đầu tư 9 tuyến đường giao
thông trên địa bàn xã với tổng kinh phí
là gần 6 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ 2,95
tỷ đồng, nhân dân đối ứng 3,04 tỷ đồng);
phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp ngân sách
Trung ương thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia năm 2018 với hơn 1,2 tỷ
đồng; phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh
với kinh phí gần 3 tỷ đồng. Đồng thời,
các xã cũng đang thi công các tuyến
đường chuyển tiếp năm 2017.
Được biết, UBND thành phố hiện
đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận
thành phố Đà Lạt hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới theo quy định.

lượng cao giai đoạn 2016-2020, định
hướng đến năm 2025.
Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
được đặt ra là: Tiếp tục thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện thứ
hạng về chỉ số thành phần “Gia nhập
thị trường” và “Cạnh tranh bình đẳng”
trong bộ chỉ số PCI cấp tỉnh. Đẩy mạnh
công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng
dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực
hiện đăng ký thành lập và hoạt động của
doanh nghiệp qua mạng. Phấn đấu đến
hết năm 2018, tỷ lệ doanh nghiệp thực
hiện thủ tục hành chính qua mạng thuộc
lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh
nghiệp đạt trên 15%. Tiếp tục duy trì
và nâng cao chất lượng giải quyết các
thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc
thẩm quyền giải quyết đã được UBND
tỉnh công bố tại Quyết định số 2871/QĐUBND ngày 29/12/2017. 
LAN HỒ

ĐẠ TẺH: 36 sản phẩm tham gia

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu
niên, nhi đồng lần II
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi
đồng lần II huyện Đạ Tẻh đã nhận được
36 sản phẩm thuộc 4 lĩnh vực: đồ dùng
dành cho học tập, phần mềm tin học, các
dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi
trẻ em, phát triển kinh tế và bảo vệ môi
trường của các em trong độ tuổi 6 - 19
đang học tập tại các trường tiểu học,
THCS, THPT trong huyện. Đa số các
sản phẩm là của nhóm tác giả, tập thể tác
giả; trong đó nhiều sản phẩm có giá trị
ứng dụng giải quyết nhiều vấn đề đặt ra
từ cuộc sống. Có thể kể: máy tập thể dục
phát điện, đèn bàn từ năng lượng mặt
trời, vườn rau thông minh, máy lọc nước,
máy bóc vỏ lụa hạt lạc, hệ thống tưới
nước tự động, máy xắt hành tỏi gia đình,
mô hình chữa cháy trường học, trồng rau
mầm trên giá thể làm từ cây ngô…
Dựa trên 3 tiêu chí: sản phẩm mới, có
khả năng ứng dụng cao, mang lại hiệu
quả kinh tế - xã hội, Ban tổ chức trao 10
giải thưởng cho các sản phẩm xuất sắc.
QUỲNH UYỂN
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TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2017:

Nhân tố quan trọng đóng góp vào nguồn thu ngân sách
LÊ HOA

N

ăm 2017, tổng thu ngân
sách nhà nước (NSNN)
trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng được 6.446,1 tỷ đồng, đạt
111% dự toán địa phương và bằng
119% so với năm 2016. Tổng thu
thuế, phí là 3.926,6 tỷ đồng, đạt
103% dự toán địa phương và bằng
116% so năm 2016. Trong hơn
8.300 doanh nghiệp và khoảng
30 ngàn hộ gia đình, cá nhân nộp
thuế, Bộ Tài chính, Tổng cục
Thuế, UBND tỉnh và Cục Thuế
đặc biệt ghi nhận sự đóng góp gần
2.400 tỷ đồng, của 60 tổ chức và
cá nhân tiêu biểu, có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua
sản xuất - kinh doanh giỏi và thực
hiện tốt chính sách pháp luật thuế
năm 2017.
Ở khu vực doanh nghiệp có vốn
Nhà nước, do sản lượng điện sản
xuất của các công ty thủy điện
tăng nên số thu ngân sách tốt tập
trung vào các doanh nghiệp (DN)
thủy điện, như: Công ty Cổ phần
Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận
- Đa Mi, Chi nhánh Tổng Công ty
Phát điện 1 - Công ty Thủy điện
Đại Ninh, Chi nhánh Tổng Công
ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện
Đồng Nai... Các DN khác có số
đóng ngân sách tăng trưởng khá
là Công ty TNHH Một thành viên
Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, Công
ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng...
Khu vực DN có vốn đầu tư
nước ngoài vẫn là những cái tên
quen thuộc qua nhiều năm thực
hiện tốt nghĩa vụ thuế là: Công
ty TNHH Dalat Hasfarm, Công
ty TNHH Thương phẩm Atlantic
Việt Nam... Đặc biệt, Công ty
TNHH Mercafe Agri Products
Inc đóng ngân sách tăng 728%
so cùng kỳ. Khu vực DN ngoài
quốc doanh có những đơn vị tăng

Năm 2017 đã có 60 tổ chức, cá nhân nộp thuế tiêu biểu được các cấp khen thưởng (gồm 53 doanh
nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, 2 hộ kinh doanh và 5 cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân). Trong đó,
Bộ Tài chính tặng bằng khen 2 DN; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen 4 DN; Tổng cục Thuế tặng
giấy khen 8 DN và 1 cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân; Cục Thuế tặng giấy khen 39 DN, 2 hộ kinh
doanh và 4 cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân. Đây là những nhân tố đóng góp quan trọng cho
nguồn thu ngân sách.

Cảng Hàng không Liên Khương là một trong 2 đơn vị được Bộ Tài chính tặng bằng khen. Ảnh: L.H

trưởng số đóng ngân sách tốt,
như: Công ty Cổ phần Du lịch
Lâm Đồng, Công ty Cổ phần
Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng,
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thủy
điện Miền Nam tại Lâm Đồng,
Công ty Cổ phần Thủy điện Trung
Nam, Công ty TNHH Tập đoàn
Đầu tư Hoa Sen...
Các hộ kinh doanh có sự tăng
trưởng cả về doanh thu bán hàng
và số thuế qua các năm như hộ
ông Nguyễn Hữu Trí, ông Võ
Thiện - kinh doanh tại địa bàn
huyện Di Linh. Một số cá nhân
có số thuế thu nhập cá nhân cao,

như: ông Nguyễn Trọng Oánh
(Công ty Cổ phần Thủy điện
Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa
Mi), bà Võ Thị Mỹ Linh (Công
ty TNHH Dalat HasFarm), bà
Phạm Thị Vạn Thanh (Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam - Chi nhánh
Lâm Đồng), ông Phạm Xuân
Hùng (Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Việt Nam - Chi nhánh Lâm
Đồng), ông Lê Văn Quang
(Công ty Cổ phần Thủy điện Đa
Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi).
Tỷ lệ tăng thu NSNN trên địa

bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2017
được xem là mức tăng trưởng cao
nhất trong 5 năm gần đây. 6 tháng
đầu năm 2018, tổng thu NSNN
trên địa bàn đã chạm mốc 53% dự
toán năm, đạt 3.607 tỷ đồng; các
khoản thu do ngành thuế quản lý
bằng 54%, đạt 3.222,6 tỷ đồng;
cũng là con số nhiều năm mới
có được. Từ đó, càng khẳng định
cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân kinh doanh trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng có vai trò tích
cực trong công tác thu ngân sách,
góp phần tăng trưởng nguồn lực
tài chính, giải quyết việc làm và

tăng thu nhập cho người lao động,
hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh.
2 doanh nghiệp lần đầu được
Bộ Tài chính tặng Bằng khen về
thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm
2017, là Cảng Hàng không Liên
Khương - Chi Nhánh Tổng Công
ty Cảng Hàng không Việt Nam CTCP và Chi nhánh Công ty Cổ
phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu
tại Lâm Đồng. Đồng thời, nhiều
tổ chức, cá nhân trong số 60 điển
hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế
năm 2017 cũng lần đầu tiên được
tuyên dương, tác động tích cực đến
cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh
doanh và cá nhân nỗ lực sản xuất
- kinh doanh, tạo nên thành công
cho mình và góp phần phát triển
địa phương…  
Với phương châm luôn đồng
hành cùng DN, người dân, người
nộp thuế, chính quyền tỉnh Lâm
Đồng nói chung và ngành Thuế
nói riêng cam kết sẽ tiếp tục tạo
điều kiện thuận lợi tốt nhất để
cộng đồng DN, doanh nhân, cá
nhân, hộ kinh doanh cá thể trên
địa bàn ngày càng sản xuất - kinh
doanh thuận lợi, thông qua việc
tích cực thực hiện cải cách hành
chính, hiện đại hóa ngành thuế,
rèn luyện và xây dựng đội ngũ
công chức thuế “Minh bạch liêm chính - chuyên nghiệp - đổi
mới”... Hy vọng, với những đóng
góp trong công tác thu ngân sách,
cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân kinh doanh thực sự trở
thành người cộng sự đắc lực và
tin cậy, những điển hình trong sản
xuất - kinh doanh giỏi, có hiệu
quả, số thuế nộp ngân sách năm
sau cao hơn năm trước, có ảnh
hưởng trong việc vận động, làm
gương cho các tổ chức, cá nhân
khác cùng thực hiện tốt chính
sách pháp luật thuế.

Từ khâu sau thu hoạch đến phát triển chuỗi giá trị nông sản
Phát triển chuỗi giá trị nông
sản với quy trình chuỗi từ truy
xuất nguồn gốc cho đến quản
lý chuỗi, chuỗi đông lạnh, xây
dựng tiêu chuẩn, thương hiệu và
hệ thống chứng nhận chất lượng
nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành” vẫn đang
là các giải pháp mà Lâm Đồng
thực hiện. Trước mắt có thể bắt
tay vào thực hiện ngay đó là xây
dựng vững chắc từ gốc của chuỗi
giá trị, nâng giá trị nông sản từ
khâu sau thu hoạch.
DIỄM THƯƠNG

Giảm áp lực ngay tại
“nguồn”
Với hơn 70% sản lượng nông
sản được xuất về các tỉnh miền Tây

TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Lâm Đồng để xây dựng các tiêu
chí, chỉ tiêu chất lượng và quy cách đóng gói cho từng mặt hàng cụ
thể. Trước mắt, TP Hồ Chí Minh chỉ cần làm sạch và đóng gói, chưa
đặt nặng vấn đề nhãn hiệu và quy cách hàng hóa, cũng như truy xuất
nguồn gốc.

Nông sản được phân loại và sơ chế tại Công ty TNHH Phong Thúy. Ảnh: D.T

Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh được
xem là “thị trường mục tiêu” của
Lâm Đồng. Thực tế, việc kiểm soát
chất lượng đối với rau, củ, quả vẫn
còn bỏ ngỏ cho nên việc sơ chế,
dán nhãn và truy xuất nguồn gốc

tại vùng canh tác đang là biện pháp
được các ngành chức năng đẩy
mạnh thực hiện trong thời gian tới,
nhằm siết chặt hơn nữa việc đảm
bảo an toàn thực phẩm, nâng cao
giá trị cho nông sản Lâm Đồng.

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trang,
Phó Giám đốc Sở Công thương
TP Hồ Chí Minh: Sản lượng nông
sản nhập chợ bình quân hàng đêm
hiện nay tại 3 chợ đầu mối nông
sản thực phẩm là Thủ Đức, Bình
Điền và Hóc Môn của TP Hồ
Chí Minh ước đạt 9.205 tấn/đêm.
Tổng lượng rác bình quân hàng
đêm tại 3 ba chợ đầu mối ước đạt
240 tấn/ngày, trong đó ước tính
lượng rác từ các hoạt động sơ
chế nông sản tại chợ chiếm gần
90%. Để xử lý hết toàn bộ lượng
rác thải này, ban quản lý 3 chợ
đầu mối phải tốn chi phí hơn 2

tỷ đồng/tháng cho công tác thu
gom, vệ sinh, tiêu độc khử trùng,
vận chuyển và xử lý rác tại chợ,
tương đương gần 67 triệu đồng/
ngày. Nếu nông sản được sơ chế
tại nơi thu hoạch sẽ giảm đuợc
chi phí vận chuyển, giảm thiểu
tỷ lệ hao hụt trong quá trình bảo
quản, từ đó nâng sức cạnh tranh
của sản phẩm. Khi về các chợ đầu
mối, hầu hết các loại rau, củ, quả
được sơ chế đơn giản, trong quá
trình vận chuyển chưa được đóng
gói và bảo quản, khiến sản phẩm
bị dập, ủng nên đến chợ phải sơ
XEM TIẾP TRANG 11
chế lại;...
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Truyện ngắn: TUYẾT MAI

Trọn đời theo Đảng
Ký chân dung:
NGUYỄN THƯỢNG THIÊM

S

áng nào cũng vậy, bắt
đầu từ năm giờ, một
người đàn ông tuổi
bát tuần, chòm râu
như đuôi bông lau trắng, lại cùng
chiếc xe đạp chạy vòng quanh thị
trấn và kết thúc vào lúc sáu giờ.
Đúng lúc ấy, một người đàn bà
nhỏ nhắn trong bộ bà ba, đầu chít
khăn mỏ quạ, miệng nhai trầu
thuốc, cũng cỡ tuổi ông đứng đón
ở cổng, giọng xởi lởi:
- Để xe tôi dắt cho, ông vào
uống trà nóng rồi hãy tắm. Áo
đẫm mồ hôi rồi đây này.
Đó là cặp vợ chồng ông
Nguyễn Văn Phả, bà Nguyễn Thị
Cài, ông bà cùng sinh hoạt tại
Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân
phố 2D, thị trấn Đạ Tẻh, huyện
Đạ Tẻh.
Ông Nguyễn Văn Phả sinh năm
1937 tại Thường Tín, Hà Tây, nay
là Hà Nội. Ở tuổi 81, nhưng ông
còn khỏe và minh mẫn. Giọng nói
trầm, vang, có sức lôi cuốn người
nghe. Ông cho biết:
- Tháng 2/1952, khi mới 15
tuổi, mình đã tham gia du kích
ở xã, làm liên lạc. Tháng 6/1953
xung phong vào bộ đội. Chỉ huy
thấy mình mới 16 tuổi, người
nhỏ, không nhận. Mình cứ ở lỳ.
Bằng mọi cách như khóc, bỏ
ăn… mình đã được ở lại.
Ông cho tôi xem cuốn sổ khá
lớn, trong đó lưu giữ các loại giấy
khen, ảnh đồng đội và người thân
trong gia đình. Ông cẩn thận ép
nhựa từng trang. Theo ông cuốn
sổ đó như bằng chứng sống cho
con cháu sau này sẽ biết ông bà,
cha mẹ chúng một thời đã làm gì,
để giữ gìn, học tập và phát huy
truyền thống gia đình.
Tôi thật sự ngạc nhiên về một
tờ giấy cỡ A4, đã ố vàng, nhưng
nội dung thì chứa đựng một kỷ
niệm không thể nào quên của đời
ông. Đó là tấm giấy khen của Ban

Ngày nào ông Phả cũng đọc báo Lâm Đồng để giới thiệu thông tin cho mọi người.
Ảnh: N.T.T

Chỉ huy Tỉnh đội Hà Đông (sau
sát nhập với tỉnh Sơn Tây thành
Hà Tây), ghi ngày 21 tháng 2
năm 1954, khen ông vì một chiến
công đặc biệt. Thấy tôi chăm chú
đọc, rồi lật đi lật lại tấm giấy,
hình như ông cũng xúc động, và
ký ức ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng
trâu của ông hiện về:
- Chuẩn bị cho Điện Biên Phủ,
mình được tham gia trận đánh
đầu tiên để hỗ trợ chiến dịch.
Biết địch từ Hà Đông qua đường
6 mò lên Hòa Bình, qua Sơn La
đến Điện Biên, mình được chỉ
huy bộ đội địa phương giao đặt
mìn phá xe cơ giới. Tại một đoạn
đường 6 cạnh chùa Trầm, huyện
Chương Mỹ, mình dùng lưỡi lê
của súng AK để đào hố chôn mìn
chờ địch đi qua. Và, mìn đã nổ
trúng đích, phá hỏng một xe và
tiêu diệt 4 tên địch.
Sau chiến thắng lịch sử Điện
Biên Phủ hai năm, năm 1957
ông được phục viên. Ở tuổi 20
đầy nhiệt huyết, ông hăng hái
tham gia công tác ở địa phương.
Chỉ hai năm sau, ông được vinh
dự kết nạp vào Đảng - ngày
5/6/1959.

Nhưng, do yêu cầu của tình
hình mới, Mỹ đổ quân vào miền
Nam ngày một đông. Tháng
4/1965, nghe theo tiếng gọi của
Đảng, ông tái ngũ, lên đường
vào Nam cầm súng tiếp tục cuộc
chiến đấu mới. Chiến trường nơi
ông đóng quân là một vùng ác
liệt: Quảng Trị. Ông làm trợ lý 1
thuộc Ban Chính trị, Trung đoàn
52, Sư 320 B. Từ 1968 đến 1980,
suốt 12 năm đánh địch, bám đất,
giữ dân và sau 1975, ông tham
gia một trận tuyến mới là xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông
Nguyễn Văn Phả đã hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ của người lính
Bộ đội Cụ Hồ. Đại úy Nguyễn
Văn Phả được chuyển ngành vào
Lâm Đồng xây dựng vùng đất
mới với cương vị: Phó Ban Tổ
chức Huyện ủy huyện Đạ Huoai,
rồi Huyện ủy Đạ Tẻh. Đến năm
1984, ông được nghỉ hưu.
Người hưu mà trí không hưu.
Phát huy bản chất truyền thống
“Bộ đội Cụ Hồ”, ông tham gia
Hội Cựu chiến binh. Suốt 22
năm, từ 1990 đến 2012, ông liên
tục giữ các chức vụ: Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh thị trấn Đạ

Tẻh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
huyện Đạ Tẻh (ba khóa liền), Ủy
viên Thường vụ Hội Cựu chiến
binh tỉnh Lâm Đồng (hai khóa).
Tôi hỏi, trong những năm tham
gia công tác Hội Cựu chiến binh
ở huyện, điều gì khiến ông tâm
đắc nhất?
- Kỷ luật anh ạ. Kỷ luật làm nên
sức mạnh một tổ chức. Nhưng
với cựu chiến binh thì trước hết
cần động viên họ phát huy truyền
thống. Tự hào nhưng không tự
cao, tự đại. Kỷ luật phải thấu tình
đạt lý, khơi dậy tinh thần tự giác,
gương mẫu của người lính khi
trở về đời thường. Theo Đảng thì
theo đến cùng.
Trên thực tế, hoạt động của Hội
Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh
đã đạt được nhiều kết quả đáng
khích lệ. Từ việc thường xuyên
chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh
nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần, phát triển kinh tế gia đình,
xóa đói, giảm nghèo, làm giàu
hợp pháp, đến việc tổ chức các
hoạt động tình nghĩa để cựu chiến
binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau
trong cuộc sống.
Nghĩ được, làm được, nên ông
đã cùng đồng đội cố gắng phấn
đấu thực hiện bằng được công
việc mà Đảng và Nhà nước giao
cho. Ông đã được Trung ương
Hội Cựu chiến binh Việt Nam
tặng hai bằng khen vì hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Và Huyện
ủy Đạ Tẻh biểu dương là tấm
gương tiêu biểu trong học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh giai đoạn 2007 - 2009.
Gần 70 năm trọn đời theo Đảng,
vì nước vì dân, ông Phả đã được
Nhà nước tặng thưởng Huân
chương Kháng chiến hạng Nhất.
Nay dù tuổi cao xứng đáng được
nghỉ ngơi, nhưng việc Hội, việc
tổ dân phố, việc nhà, ông vẫn
sinh hoạt và cống hiến đều đặn,
nêu tấm gương sáng: Trọn đời
theo Đảng, cho con, cháu và mọi
người noi theo.

- Tôi tên Sơn. Tôi mới dọn về ở
căn hộ số 18 cạnh nhà cô. Từ giờ
mình là láng giềng, mong rằng tối
lửa tắt đèn có nhau.
Tôi đứng sững dòm thằng cha
ốm nhom cao lêu nghêu đang
đứng cười cười sau khi gõ cửa
bước vào căn hộ của tôi làm một
hơi dài. Cái gì mà tối lửa tắt đèn
có nhau. Bây giờ người ta xài đèn
điện, lò vi sóng chứ đâu phải đèn
dầu, cúi rơm như hồi xưa mà nói
kiểu đó. Anh chàng xoa xoa hai
bàn tay có vẻ ngượng trước ánh
mắt như gặp phải người ngoài
hành tinh của tôi. Qủa thật tôi
không quen cách tự giới thiệu, làm
quen kiểu sách vở thế này. Nhớ lại
mình là chủ nhà, tôi ráng nhoẻn
miệng cười đãi bôi:
- À, thì ra anh là chủ nhân của
căn hộ số 18. Tôi là Lan, mời anh
ngồi. Anh dọn về từ khi nào mà tôi
không biết?
Tôi hỏi cho có chuyện thôi, chứ
thực ra tôi nghe thấy tiếng động
và biết có người chuyển đến ở từ
hôm qua. Chung cư mấy trăm căn
hộ giống nhau như anh em sinh
cùng trứng, chỉ khác nhau con
số và chìa khóa để mở cửa. Khít
tường liền vách, bên kia ho lớn
bên này còn nghe.
- Dạ, tôi dọn về hồi trưa hôm
qua. Cũng gọn thôi vì tôi chỉ có
chút đỉnh quần áo với xoong nồi.
Cô sống ở đây với… - Hắn ngập
ngừng nhìn tôi không nói hết câu.
Tự nhiên tôi cảm thấy muốn nổi
sùng nên lạnh lùng trả lời:
- Tôi sống với con trai tôi. Cháu
đi học bán trú, chiều mới về.
- Còn ba cháu chắc đi làm xa
cuối tuần mới về?
- Anh ấy… Anh ấy sống ở một
nơi khác, không dính dáng gì đến
mẹ con tôi.
Tôi cố gắng giữ cho giọng nói
thản nhiên nhưng hình như không
được thành công mấy vì cảm giác
nghẹn ngào muốn khóc đang dâng
ngập trong lòng tôi. Ừ, mà khi
không lại dài dòng với hắn chi cho
mệt, cứ gật đầu ừ đại cho rồi. Tôi
tức mình đâm ra thấy ghét hắn,
gã hàng xóm mới toanh nhiều
chuyện. Hắn bối rối, ấp úng:
- Xin lỗi. Tôi… tôi thực tình

Thông qua đề án xây dựng thành phố thông minh

THEO DÒNG SỰ KIỆN

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban
hành Quyết định số 1365/QĐUBND phê duyệt Đề án “Xây
dựng thành phố Đà Lạt trở thành
thành phố thông minh giai đoạn
2018 - 2025”.
Đề án đặt ra mục tiêu tổng quát:
Xây dựng thành phố Đà Lạt trở
thành thành phố thông minh thông
qua việc ứng dụng công nghệ thông
tin - viễn thông và các phương tiện
khác để nâng cao chất lượng cuộc
sống, cải thiện hiệu quả hoạt động
của chính quyền, thức đẩy phát
triển kinh tế - xã hội toàn diện và
bền vững, nâng cao năng lực cạnh
tranh. Đến năm 2025, thành phố
Đà Lạt cơ bản trở thành thành phố
thông minh, hiện đại của Việt Nam.
Để thực hiện đề án, tỉnh Lâm
Đồng xác định: Giai đoạn 2018 2020 thiết lập nền tảng công nghệ

iện Hàn lâm thiết kế
quốc tế vừa tổ chức
lễ trao giải Cuộc
thi thiết kế quốc tế A’Design
Awards & Competition năm
2017-2018 tại Nhà hát Teatro
Sociale Como của thành phố
Cô-mô, miền bắc I-ta-li-a với
sự hiện diện của hàng trăm kiến
trúc sư, họa sĩ và các nhà thiết
kế từ khắp nơi trên thế giới.
Từ hàng nghìn tác phẩm
gửi dự thi trên thế giới, đã có
1.962 tác phẩm thiết kế đạt tiêu
chuẩn của cuộc thi từ 100 quốc
gia thuộc 99 lĩnh vực thiết kế,
trong đó có 453 tác phẩm thiết
kế xuất sắc được trao giải theo
năm cấp bậc: bạch kim (40
giải), vàng (60 giải), bạc (103
giải), đồng (120 giải) và sắt

dùng chung cho thành phố thông
minh và triển khai các lĩnh vực ưu
tiên như: Xây dựng thiết lập khung
công nghệ, nền tảng hạ tầng và dữ
liệu cho thành phố thông minh,
nền tảng an toàn, an ninh thông tin;
tập trung xây dựng chính quyền
điện tử, xây dựng các ứng dụng
thông minh trong hoạt động quản
lý quy hoạch đô thị, quản lý đất
đai; lựa chọn và triển khai một số
ứng dụng thông minh ưu tiên trong
các lĩnh vực; xây dựng Trung tâm
điều hành thành phố thông minh
và tích hợp dần các công cụ, ứng
dụng trong các lĩnh vực. Giai đoạn
2021 - 2025 triển khai đồng bộ các
giải pháp trên nền tảng dùng chung,
mở rộng, cải tiến theo hướng ngày
càng thông minh hơn như: Triển
khai lĩnh vực khác theo lộ trình: du
lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục,

V

Đến năm 2020 thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố
thông minh Đà Lạt. Ảnh: Nam DT

giao thông, an ninh an toàn…; hình
thành dữ liệu phục vụ công dân,
doanh nghiệp, nâng cao tương
tác giữa chính quyền, người dân,
doanh nghiệp, cung cấp dữ liệu
mở; hình thành nền tảng phân

tích dữ liệu lớn, dự báo, hỗ trợ
ra quyết định cho lãnh đạo thành
phố; thường xuyên cải tiến và mở
rộng các ứng dụng trong các lĩnh
vực theo hướng ngày càng thông
minh hơn.
TIẾN DÂN

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN

Chung cư
không cố ý… Tôi chỉ định làm
quen với anh nhà... - Ánh mắt hối
lỗi thật lòng của hắn khiến tôi thấy
mình hơi vô lý.
- Không sao. Chuyện xảy ra lâu
rồi tôi không còn buồn nữa đâu. Ở
đây ít bữa rồi anh sẽ làm quen với
con trai tôi. Cháu nó học lớp một,
lém lỉnh lắm.
Tôi mỉm cười tránh cái nhìn
thăm thẳm dò hỏi:
- Xin phép anh giờ tôi phải đi
đón cháu. Anh có cần gì tôi sẽ
cố giúp trong khả năng. Nhưng
chắc là anh sẽ bị quấy rầy nhiều vì
những nhờ vả của mẹ con tôi.
- Tôi cũng mong giúp ích được
cho cô với bé. Tôi về đây sống
một mình nên cần bạn bè. Mong
cô bỏ qua vì tôi đã đường đột…
- Không có chi. - Tôi khách sáo
đáp lời.
Hắn cười thật hiền chào tôi ra
về. Tôi cũng làm ra vẻ hấp tấp đi
đón cháu Hưng nhưng thật ra chưa
tới giờ tan trường. Suốt đường đi
tôi cứ miên man suy nghĩ về người
láng giềng lúc nãy. Hắn làm nghề
gì? Hắn ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự
nhưng bản chất có thật như vậy
hay chỉ là lớp vỏ giả bộ bên ngoài?
Hắn có vẻ hiền lành dễ mến. Hắn
bảo hắn sống một mình… lẽ nào
chưa vợ chưa con? Ôi hơi đâu
mà tin. Thời buổi bây giờ kẻ gian
nhiều hơn người ngay. Coi mặt
mũi hiền lành, điển trai như vậy
chớ biết đâu là tội phạm cướp của
giết người đang lẩn tránh pháp
luật nên cố tìm cách lấy lòng bà
con chòm xóm. Tôi lắc đầu xua đi
những ý nghĩ bận lòng. Hắn là ai
tốt xấu gì kệ hắn, miễn mình thận
trọng đề cao cảnh giác là được.
Tôi khẽ thở dài. Thật đáng buồn
khi sống mà không dám tin ai.
Người yêu thương đầu ấp tay gối
còn lường gạt mình huống chi kẻ
lạ người dưng. Nhưng tôi quên đi
một điều: người ta chỉ có thể đề
phòng không để mất của cải tài
sản chứ mấy ai mà khư khư giữ
nguyên vẹn được trái tim mình…
***
- Con đọc gì đó? Con đã làm

Minh họa: Phan Nhân

toán, tập viết xong chưa?
Bé Hưng lấm lét nhìn tôi cau
mày: - Con đọc Đôrêmon. Con
học bài xong hết rồi.
- Đôrêmon ở đâu mà con có?
- Tôi giằng lấy quyển sách trên
tay con.
- Chú Sơn cho con.
- Con qua bên ấy vòi vĩnh
phải không?
Bé Hưng phụng phịu: - Con
hổng có đòi. Tự chú Sơn cho. Con
khoe chú Sơn điểm mười nên chú
thưởng cho con. Chú nói…
- Hổng có nói rằng gì hết á.
Mẹ cấm con không được qua bên
đó chơi.
- Nhưng mà… nhưng mà… Bé Hưng xụ mặt làm thinh tránh
cái lừ mắt nghiêm khắc của tôi.
Thằng bé buồn so nằm úp mặt
vô gối không thèm nhìn mẹ. Tôi
ngồi thừ suy nghĩ vẩn vơ. Hắn tốt
bụng thiệt chứ không phải giả bộ
màu mè. Hình như hắn biết đủ thứ
nghề. Tuần này hắn gắn dùm bóng
đèn căn hộ 13; tuần sau hắn sửa

ống nước giúp căn hộ 20 rồi đóng
la-phông cho căn hộ 16… Nghề
chính của hắn là sửa xe ô tô trong
một gara lớn của thành phố. Hắn
sống hồn nhiên hòa nhập, giúp đỡ
hết bà con láng giềng chứ không
riêng gì mẹ con tôi đâu… Tôi dặn
lòng mình như thế để dập tắt ngọn
lửa cứ chực nhen nhóm trong tim.
Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái nhìn thiết
tha ấm áp, cứ bận lòng bởi sự quan
tâm chăm sóc đặc biệt giống như
một người cha của hắn dành cho
bé Hưng. Tôi dằn vặt rồi cười chế
nhạo mình rằng tôi đang tự ru ngủ
bản thân, rằng tôi đánh giá mình
quá cao. Tôi không còn là một
thiếu nữ xinh tươi và mơ mộng.
Tôi đã va vấp trong tình cảm, đã
đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi không
thể phiêu lưu hay thất bại. Tôi đã
có bé Hưng, nó là tất cả những gì
quý giá mà tôi còn giữ được. Tôi
nhốt mình trong vỏ kén lạnh lùng
kiêu hãnh nhưng đời sống tình
cảm của tôi không còn tĩnh lặng
nữa rồi. Bước chân tôi cứ như bị

Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy nhận Cúp bạc A’Design Awards

Công trình tranh gốm trang trí Nhà gương tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).

(130 giải). Các tác phẩm đoạt giải
được phân loại theo nhiều nhóm,
bao gồm thiết kế không gian (kiến
trúc và thiết kế nội thất, đô thị và

cảnh quan), thiết kế công nghiệp
(sản phẩm, thiết bị, thiết kế xe
và máy móc), thiết kế giao tiếp
(đồ họa, tương tác và thiết kế tiếp

thị), thiết kế thời trang (thiết kế
may mặc, thời trang và thiết kế
giày dép), thiết kế hệ thống (thiết
kế dịch vụ, chiến lược thiết kế,
chất lượng và đổi mới), và các tác
phẩm thiết kế mang tính thành tựu
về nghệ thuật.
Năm nay, một đại diện của
Việt Nam là họa sĩ Nguyễn Thu
Thủy đại diện cho nhóm thiết
kế của Công ty Nghệ thuật Tân
Hà Nội đã vinh dự được nhận
Cúp bạc của Cuộc thi A’Design
Awards dành cho Công trình gắn
gốm nghệ thuật Nhà gương trong
Công viên Thống Nhất (Hà Nội)
với số điểm 94/100 thuộc lĩnh
vực nghệ thuật công cộng thiết kế
cho xã hội và môi trường.

ríu lại bởi một lực hút vô hình mỗi
khi bước qua căn hộ số 18. Dù
không liếc nhìn vào nhưng tôi vẫn
cảm nhận được ánh mắt thiết tha
nồng ấm đang dõi theo. Những
khoảnh khắc đó tôi lại có cảm giác
giống như là hạnh phúc. Lòng tôi
xôn xao, tâm hồn tôi reo vui như
lần đầu biết yêu của thời xa lắc
ấy. Rồi đêm về tôi lại buồn bã âu
lo, cười giễu sự lố bịch của mình.
Ngộ nhận thôi Lan ạ. Hắn trẻ
trung phong độ thế kia mà thèm
quan tâm đến đứa con gái thất
bại như mầy sao? Và tôi lại u sầu
chui vào lớp bọc lạnh lùng vì tự ti
mặc cảm. Chỉ có bé Hưng là vô tư
quyến luyến hắn bất chấp những
lời dặn dò, những biện pháp ngăn
chặn khéo léo của tôi. Cũng dễ
hiểu thôi. Bé cần một người cha để
được nâng niu, vui đùa tâm sự mà
hắn thì quá đủ đầy tiêu chuẩn. Bé
cứ lén tôi trốn sang bên ấy rồi len
lét chạy về nhà vì sợ bị mẹ đánh
đòn. Tôi không khỏi xúc động bồi
hồi khi nhìn cảnh hắn âu yếm trìu
mến bé Hưng và những cử chỉ
lời nói dễ thương của bé đáp lại.
Những lúc như thế, khi phát hiện
thấy tôi, thằng bé vội lách ra khỏi
vòng tay hắn, chạy vội về phía
mẹ, ánh mắt nửa sợ hãi, nửa lo
lắng chăm chăm nhìn về phía hắn
như năn nỉ: “Chú đừng giận. Cháu
thương chú nhưng mà mẹ cháu
không cho phép”. Còn hắn đứng
đó lặng yên nhìn mẹ con tôi bằng
ánh mắt thương mến lẫn buồn đau.
Tôi biết cảm nhận của mình không
sai nhưng sao tôi vẫn không dám
tin mình đoán đúng. Hắn có nỗi
đau tình cảm nặng trĩu trong lòng
cũng giống như tôi. Tôi ngày càng
dè dặt hơn trong tiếp xúc cư xử,
trong lời ăn tiếng nói và hắn cũng
thận trọng ý tứ với tôi hơn cho đến
một ngày…
***
- Cô Lan nghe tin gì chưa? - Bà
Sáu ở căn hộ số 21 sải bước về
phía tôi lên tiếng. Tôi tra chìa khóa
vào ổ, cầm nắm cửa ngạc nhiên
nhìn bà:
- Dạ tin gì vậy bác Sáu?
- Cậu Sơn ở căn hộ số 18 kế cô
chắc khó lòng qua nổi, nghe đâu
đang hấp hối trong nhà thương á.
- Hả? Mà… sao… như vậy? Tôi sững người tròn mắt nhìn bà.
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- Cậu ấy rượt theo tên cướp rồi
bị nó đâm vô tim. Chung cư mình
rủ nhau vô trỏng rồi. Mà sao bữa
nay cô về trễ quá vậy?
Tôi cũng không nhớ tôi đã
mở cửa, đối đáp thế nào với bà
hàng xóm. Tay chân tôi bủn rủn.
Trái tim tôi quặn thắt nhoi nhói
đau. Hắn đang hấp hối hoặc chết
rồi cũng nên. Tôi ứa nước mắt,
thảng thốt tê tái như sắp mất một
người thân.
Phòng cấp cứu bệnh viện A. Tôi
phải đi đến đó ngay. Với tư cách
gì?… Láng giềng?... Đến nước
này tôi không ngần ngại e dè gì
nữa. Dối lòng làm gì khi giờ đây
hình bóng hắn, nụ cười hắn ngập
đầy trong tim tôi. Tôi gọi điện gửi
bé Hưng cho cô giáo rồi hối hả
chạy đến bệnh viện với điều khấn
nguyện thiết tha: “Xin Trời, Phật
phù hộ cho ảnh đừng chết”.
… Tôi rưng rưng nhìn anh nằm
bất động mê man giữa ra giường
trắng toát. Hàng xóm đã ra về chỉ
còn lại mình tôi. “Chú ấy tứ cố
vô thân, vì nghĩa gặp nạn, chung
cư mình luân phiên mà lo cho
chú ấy”. “Bác Tư nói phải. Chú
ấy ở căn hộ số 18, cô Lan căn hộ
số 19 trực đêm nay rồi cứ vậy
xoay vòng”. “Thiệt ở hiền gặp
lành. Chú ấy tốt bụng hay giúp
đỡ người khác nên trời thương.
Bác sĩ nói mũi dao lệch một chút
là hết phương cứu chữa”. Mỗi
người một câu, ai cũng quý anh
mến anh. Cảm ơn vô cùng lời đề
nghị của chủ căn hộ số 15. Giờ thì
tôi được danh chính ngôn thuận
ở bên anh, lo lắng chăm sóc cho
anh mà không phải ngại ngùng e
sợ. Tôi ngồi cạnh ngắm anh xanh
xao giữa màu trắng tang tóc, bất
chợt lòng tôi dấy lên nỗi lo sợ mơ
hồ. Tôi cầm tay anh vuốt nhẹ thầm
thì: “Xin anh đừng chết. Xin anh
đừng chết”.
Giờ thì tôi biết tôi đã yêu thương
anh mất rồi. Tôi lặng lẽ khóc.
Khóc vì thương, vì lo, vì thất bại
trong việc chế ngự tình cảm của
bản thân mình. Tôi thiếp đi lúc
hơn nửa đêm về sáng với những
vệt nước mắt còn chưa khô.
***
Mở mắt ra tôi gặp ngay ánh mắt
nồng nàn biết nói của anh...
XEM TIẾP TRANG 11

Lần đầu tiên Liên đoàn Xiếc xây dựng chương trình
nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sỹ
Chương trình nghệ thuật
mang tên Đi cùng năm
tháng của Liên đoàn Xiếc Việt
Nam được dàn dựng nhân kỷ
niệm 71 năm Ngày Thương
binh - liệt sĩ (27/7/1947 27/7/2018).
Đi cùng năm tháng có sự
tham gia của các nghệ sĩ thuộc
4 đoàn biểu diễn của Liên đoàn
Xiếc Việt Nam. NSND Tạ Duy
Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc
Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật
chương trình cho biết, đây là
lần đầu tiên đơn vị xây dựng
một chương trình nghệ thuật tri
ân các anh hùng liệt sỹ, những
người có công với cách mạng

và cũng là dịp để giáo dục cho
thế hệ trẻ hôm nay về truyền
thống yêu nước, truyền thống
anh hùng bất khuất của cha anh.
Với những ý tưởng đầy sáng
tạo, ê kíp sẽ có những đổi mới
ngay từ kỹ thuật động tác, cách
dàn dựng; lồng ghép kết hợp âm
nhạc và những tiết mục xiếc.
Đi cùng năm tháng dự kiến
sẽ được tổ chức thường niên
vào ngày 27/7 như một món
quà tinh thần để giúp thế hệ
trẻ hôm nay hướng tới đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn, đền ơn
đáp nghĩa”.

TS tổng hợp (theo nhandan.
com.vn và baovanhoa.com.vn)
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CUỐI TUẦN

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

HỒNG VINH: Thơ cho tư duy nâng tầm khái quát,
giúp trang viết có hồn sâu
“Thơ và dấu ấn cuộc đời” gồm 2
phần tuyển 58 bài thơ của Hồng
Vinh sáng tác từ cuối năm 2016
và 37 bài bình phẩm trong vòng
10 năm trở lại.
NGUYỄN THANH ĐẠM

T

iếp theo các tập thơ được
xuất bản từ năm 2010: Từ
những nẻo đường, Thao
thức dòng đời, Nhịp điệu
thời gian, Miền thương nhớ, Màu
ký ức và Lãng quên thì thầm, nhân
93 năm Ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam 21/6, nhà báo - nhà thơ
PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh (bút
danh Hồng Vinh) đã trình làng tập
“Thơ và dấu ấn cuộc đời” (Nxb Văn
học 2018) khá dầy dặn (431 trang).
Trong lời thưa tập sách, nhà thơ tâm
sự: “Sau khi xuất bản 6 tập thơ và 2
cuốn sách về báo chí, tôi xúc động
nhận được không ít lời cổ vũ, khích
lệ về những tác phẩm sáng tạo nói
trên. Năm nay tròn 50 năm tôi bước
vào nghề báo và 18 năm tham gia
hoạt động văn hóa, văn học, nghệ
thuật; do vậy, theo lời khuyên của
đồng nghiệp, tôi tập hợp in các bài
phê bình đó, tiếp tục in những bài
thơ đã sáng tác từ cuối năm 2016
đến nay”.
Cùng các đồng nghiệp làm báo
với khoảng 30-40 năm tuổi nghề,
chúng tôi ngưỡng mộ Hồng Vinh là
một trong những bậc đàn anh làm
quản lý, viết báo, làm thơ... đều
xuất sắc. Không bởi, anh nguyên là
Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên
Đại biểu Quốc hội các khóa X và
XI từng kinh qua các chức vụ quan
trọng: Tổng Biên tập Báo Nhân
Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt
Nam, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ
tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn
học - nghệ thuật Trung ương (nhiệm
kỳ 2011-2016)... mà điều đọng lại
trong tôi là hình ảnh một thi sĩ Hồng
Vinh từng trải với đời sống, một tâm
hồn thơ đằm thắm, ân tình.
Ngẫm về quá trình đến với “nàng
thơ”, trên báo Nhà báo và Công
luận (2014) nhà thơ Hồng Vinh tâm
sự chân thành quan điểm: “... tôi
đến với thơ như một cách tự nhiên
và coi thơ như người bạn tâm giao.
Tình yêu thơ cứ lớn dần lên qua
thời gian tôi tiếp nhận các bài thơ
của Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận,
Êxenhin, Bécgôn, Lecmôngtôp...
từ năm tháng phổ thông; rồi khi ra
trường công tác, đọc các bài thơ
của Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Lưu
Quang Vũ, Vũ Quần Phương, Xuân
Quỳnh, Phạm Tiến Duật..., tôi tìm
thấy từ những bài thơ ấy tình yêu
con người, tình yêu đất nước, những
triết lý nhân sinh, những cách nhìn
đời, nhìn người và mối quan hệ bạn
bè, đồng nghiệp đậm chất nhân văn.
Bước vào tập sáng tác, tôi càng nhận
ra thơ là tiếng nói của cõi lòng, là

sự giãi bày về nhân tình thế thái, là
sự chia sẻ buồn vui, là liều thuốc an
thần sau những giờ làm việc căng
thẳng, xua tan những mệt mỏi sau
một chuyến công tác dài xa... Với tôi
là người làm báo, nên càng thấy thơ
là bạn đồng hành thân thiết, giúp tư
duy nâng tầm khái quát, giúp trang
viết có hồn sâu, và điều quan trọng
hơn là qua thơ, gửi gắm nỗi lòng sâu
kín cùng những khát khao, ước vọng
của chính mình với cuộc sống...”.
Điều đó lý giải nguyên cớ Hồng
Vinh chiêm nghiệm: “Mật ngọt của
trang văn/ Có khi trong một chữ/
Vật vã bao ngày đêm/ Chắt từ Đời
và Sách!” (Tản mạn về nghề)... Là
người nắm giữ những trọng trách lớn
của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực
báo chí, văn hóa, văn nghệ; có điều
kiện công tác gần xa, tiếng thơ Hồng
Vinh có tầm kích rộng, dài và sâu.
Cảm xúc thơ trải dài theo đất nước,
từ Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa,
Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang,
Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Đồng
Tháp... ở đâu tứ thơ Hồng Vinh cũng
chất chứa liên tưởng tới tình đời,
tình người: “Thơ đưa tôi ra biển/
Lại vòng về sông quê/ Sóng lòng
hòa con nước/ Tiếng ai gọi canh
khuya/ Rồi ngược lên “Miền Tây”/
Chóe rượu làm say mướt /Một bàn
tay ấm nồng / Lan tình người tha
thiết”... (Theo dòng thơ anh). Vượt
không gian đất nước, Hồng Vinh
từng “Anh đã hưởng “mùa thu Pari”/ Và tới ngắm bức tường Berlin
nham nhở/ Đứng “bên cầu Tình
yêu” giữa Praha gió lộng”... Với
nước Nga, nhà thơ đã viết những câu
thơ chân tình: “Ở Mát-xcơ-va xem
vũ điệu nước Nga/ Những bộ váy
thướt tha đa màu sắc/ Lại nhớ sao
điệu xòe chiều bản/ Bập bùng bên
bếp lửa miền Tây.../ “Đôi bờ” đêm
nào ta cùng nắm tay/ Hát đến khuya
bao bài ca say đắm/ “Ở tận sông
Hồng, em có biết”/Những người mẹ
Nga yêu nước Việt vô vàn/ Những
khoảng cách địa dư đang xích lại
gần/ Như tình yêu đâu biên giới
cách ngăn/ Như ánh mắt em dù cách
trở xa xăm/ Vẫn ăm ắp bao điều hy
vọng...”. Đặc biệt, cảm xúc của anh
dẫu đầy suy tư sâu lắng song cũng
chan chứa niềm tin khi “Nhớ nước
Nga”: “Bao năm xa nước Nga/ Vẫn

nhớ hoài ngày đến/ Viện Hàn lâm
mở rộng/ Tri thức xanh mái đầu.../
Ba thập niên có lẻ/ Ta tạm xa nước
Nga/ Bao thăng trầm dữ dội/ Có lúc
thắt tim ta/ Triệu người khắp phương
xa/ Viếng Lê-nin vĩ đại/ Tìm niềm tin
từ đây/ Giữa Trường Sa sóng cuộn/
Kỷ niệm đẹp ùa về/ Từ nước Nga
thân thiết:/ Bao người mẹ nhân ái/
Những người thầy bao dung/ Ngân
lời ca tiếp lửa/ Ta vượt lên sóng
lừng!”... (Tháng 6/2017).
Là chính khách, người đọc không
ngạc nhiên khi Hồng Vinh phản
ánh rất khách quan: “Lứa chúng
tôi/ Vượt Trường Sơn đánh Mỹ/ Có
chất thép của Pa-ven Coóc-sa-gin/
Chứa chan tình yêu hẹn ước: “Đợi
anh về”/ Cùng âm vang những giai
điệu Nga:/ Cây thùy dương, Đôi
bờ, Ca-chiu-sa, Chiều hải cảng.../
Mang theo phong cách Hồng quân
Xô-viết năm nào...” (Một thời nhớ
mãi). Vậy nên ta càng thêm trân
trọng những suy lý: “Những khổ
đau, oan trái/ Giữa cái thiện, lòng
tham/ Danh lợi và chức quyền/ Cứ
đan xen thường nhật/ Càng ngẫm
lời kinh Phật/ Đời - sắc sắc không
không” (Vô đề 1) hay: “Tiền tài và
danh vọng/ Trộn đắng cay xé lòng/
Hòa tan bao nước mắt/ Xóa nhòa nụ
cười duyên/... Ngẫm ra đều phù vân/
Hão huyền và ảo tưởng/ Chỉ Tình
người còn đọng/ Giữa bộn bề trái
ngang...” (Vô đề 3). Trước sự xuống
cấp của đạo đức xã hội, phân hóa
giàu nghèo do tác động bởi mặt trái
nền kinh tế thị trường mà hình ảnh
cụ thể là có một số người dùng hàng
chục loại túi xách, trong đó có loại
giá trên dưới 500 triệu, bằng giá trị
10 ngôi nhà tặng các gia đình chính
sách, nghịch cảnh khiến nhà thơ
không tránh khỏi chênh chao: “Cửa
ra vào phòng sếp/ Dấu chân đè dấu
chân/ Quà không còn chỗ đặt/... Có
người một túi xách/ Bằng mười nhà
tặng Dân!...” (Tản mạn đầu xuân)...
Thơ Hồng Vinh không chỉ để
lại những “dấu ấn cuộc đời” đậm
nét son như vậy mà sáng tác của
anh cũng gây ấn tượng rõ nét trong
lòng độc giả qua các nhà phê bình
được thể hiện ở phần 2 tập sách
gồm những bài viết (cả khen và
chê) của các tác giả đối với các tác
phẩm văn học và báo chí của Hồng
Vinh. Bạn đọc sẽ cảm nhận chân
dung tâm hồn nhà báo - nhà thơ
Hồng Vinh đa diện hơn bởi các bài
viết: Cây bút Nguyễn Hồng Vinh
gắn liền với những dấu mốc trong
lịch sử (Mai Cường), Reo ca với
mỗi nụ hoa cuộc sống (Nguyễn Sĩ
Đại), Say thơ cũng bởi say đời (Hữu
Thỉnh), Một hồn thơ trẻ lại bất ngờ
(Bằng Việt), Một người đang lắng
nghe giọng nói của mình (Nguyễn
Quang Thiều), Như là nỗi nhớ thì
thầm (Nguyễn Hữu Quý), Giữ bền
ngọn lửa (Phan Quang), Những
trải nghiệm dọc dài đất nước (Hải
Đường), Nguyễn Hồng Vinh và diệp
lục thời gian (Vi Thùy Linh)...
Người viết bài này rất tâm đắc

HỒNG VINH

Hẹn ước ba xuân
Hạ chớm, bằng lăng rực tím
Sáng ra, lòng dạ nôn nao
Khu vườn ba mùa thay lá
Khăn hồng em mãi chưa trao?!
Ai biết ba mùa xuân ấy
Trang giấy vẫn trắng mặt bàn
Con chữ xé giằng, vật vã
Nhịp tim - đồ thị hình sin...
Cái rét Nàng Bân ập đến
Hơi anh tỏa ấm hàng cây
Len giữa luống hồng luống cúc
Cây - Người quấn quýt men say!
Loa kèn đua nhau nở trắng
Phượng xòe tán đỏ ngọn cây
Hội làng vẫn vang tiếng trống
Chúng mình hẹn gặp tối nay...

Bâng khuâng thu
Tôi muốn đi về mùa Thu trước*
Ôm nhặt bao nhiêu lá rơi vàng
Tìm lại hình em trong bóng nắng
Khói chiều phơ phất núi đằng đông
Ruộng đã lên xanh từ ngày ấy
Nói nhau mùa gặt nếp hương nồng
Mái tóc bay bay chiều buông tím
Bóng em xanh mãi, mát dòng sông

Thấm thoắt, nay đã thành bà ngoại
Tình cờ gặp lại, quán ven đường
“Sao nỡ quá tam ba bận”Gió ào từng đợt, bao lá rụng
Nguồn ấm thì thầm bên tai:
Trời xanh ngút ngát nỗi bâng khuâng...
“Cau sắp vào mùa bói quả
* Ý thơ Chế Lan Viên
Anh sang thưa chuyện tháng này...”

với nhận xét của nhà báo - nhà
thơ Hải Đường khi bàn về tập thơ
“Miền thương nhớ” (Nxb Văn học
2013): “So với ba tập thơ đã xuất
bản, ở tập thơ “Miền thương nhớ”,
Nguyễn Hồng Vinh đã thành công
nhiều hơn ở việc lập tứ, kết cấu bài
thơ. Thế mạnh của anh vẫn được
phát huy đến độ. Đó là những bài
thơ, những câu thơ dung dị, giàu
cảm xúc. Anh không quá cầu kỳ khi
chọn chữ, cũng không quá bận tâm
về việc ngắt dòng, đảo từ, đảo ngữ.
Nhiều bài chỉ chú ý chất nhạc trong
thơ, thanh điệu trong thơ, không
mấy quan tâm đến sự hiệp vần.
Điều đó có thể thấy qua một số bài
thơ năm chữ, sáu chữ trong tập. Khi
điều nhà thơ muốn nói nằm ngoài
câu chữ thì sức gợi của bài thơ là
vô tận... Với “Miền thương nhớ”,
Nguyễn Hồng Vinh đã tạo dấu ấn
mới trong chặng đường sáng tác của
mình. Thơ viết từ những ý tưởng
hay, với trái tim ấm nóng. Thơ anh
rất thật và đời - một nhà thơ đã nói.
Với người cầm bút có được lời nhận
xét như thế đã là hạnh phúc”. Và
với niềm tin vào tâm hồn dạt dào
cảm xúc nhân văn, PGS.TS Hồ Thế
Hà cho rằng: “Đường đời cũng như
đường thơ với bất cứ ai đều gập
ghềnh và có khúc quanh. Hồng Vinh
không là ngoại lệ. Nhưng với tình
yêu con người nồng nàn, với cái
nhìn cuộc đời trong trẻo, bằng trách
nhiệm công dân của người cầm bút,
chúng ta tin Hồng Vinh sẽ gặt được
những “mùa thơ”!

HỒ SƠ TƯ LIỆU

(TIẾP THEO)
PHAN QUANG

“Tái hiện
30 năm lịch sử”
John McAlister khâm phục các
luận điểm của Paul Mus được trình
bày trong loạt tác phẩm đã xuất bản
của thầy. Tiếp theo sau Viêt-Nam,
Xã hội học về một cuộc chiến tranh
(1952) là Số phận của Liên hiệp
Pháp (1954), Cuộc chiến tranh
không có mặt (1961) (Tất cả đều do
NXB Le Seuil, Paris ấn hành). Tuy
nhiên, các công trình nghiên cứu
của Paul Mus, ngoài một số bài viết
bằng tiếng Anh, còn lại đều in bằng
tiếng Pháp, không thuận tiện cho đại
đa số độc giả Mỹ. John McAlister
ca ngợi thầy: “Tầm vĩ đại của Paul
Mus với tư cách bác học và giáo sư
là ở chỗ ông mô tả tình hình đáng
lo ngại của Pháp ở Việt Nam trong
chiến tranh 1945-1954 qua sự phân
tích rất sâu sắc và sáng tỏ, với hào
hứng diệu kỳ, được nuôi dưỡng từ
những trải nghiệm của ông trong
cuộc sống... Lần đầu tôi được gặp và
thưa chuyện với ông năm 1957, tôi
cực kỳ ngạc nhiên trước cái nghịch
lý ở con người ấy. Đôi mắt cận thị
rất nặng, đeo kính mắt dày tựa cái

à
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Đà Lạt mùa không có hoa dã quỳ
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

T

háng 7, Đà Lạt có những cơn
mưa chiều. Tất nhiên là tôi
biết Đà Lạt mùa này không
có hoa dã quỳ. Nhưng với Đà Lạt,
dù có hoa dã quỳ hay không thì
trong mùi hương của ngàn thông
trộn cùng mùi các loại hoa đã là
chốn để tìm về, bất kể lúc nào.
Tôi đến Đà Lạt giống như một
người xa nhà đã lâu, tìm về. Ở
thành phố nhỏ với những con dốc
che khuất mặt người đó tôi đã từng
ở năm năm. Đúng vậy, nhưng năm
năm tôi đặt dấu chân mình trên
những con đường Đà Lạt, từng trở
mình trong cái lạnh vỗ về mùa đông
đến cả lúc ngơ ngác khi sớm mai
chợt gặp cả con phố bừng nở hồng
sắc hoa mai anh đào. Tôi rời Đà Lạt
lâu rồi, thành phố ấy từ ngày tôi rời
xa có biết bao nhiêu chân người
tìm đến, biết bao mùa hoa dã quỳ
cuốn quýt, và bây giờ tôi là một
người khách lạ ghé qua, như thể tôi
muốn tận hưởng không khí se lạnh,
muốn nghe cái rộn ràng của tiếng
người và cả tôi muốn nhìn những
gì rất quen, đến độ lòng tôi mang
cảm giác như đang quay về chỗ cũ.
Mà cũng lạ cho tôi, có năm tôi đi
Đà Lạt vài lần, đôi khi chỉ sững sờ
nhìn con phố gợn sóng, cố tìm một
ngôi nhà rất quen, nhưng chưa bao
giờ tôi đến ngôi nhà đó. Ở ngôi nhà
đó, tôi vỡ lòng về một vòng ôm, tôi
vỡ lòng về một nụ hôn, vỡ lòng về
những cơn mưa xối xả lê thê bắt
ghét ở Đà Lạt. Nếu ai đã từng ở Đà
Lạt, sẽ khó chịu với những cơn mưa
ở nơi này như thế nào. Buổi sáng
mưa, rồi dùng dằng. Buổi trưa mưa,

Ảnh: Thụy Trang

rồi than thở. Buổi chiều mưa, ngăn
đường về. Nhưng mưa hay không
mưa thì một phần đời của tôi đã ở
Đà Lạt, nói chính xác hơn là nơi đó
giữ lại của tôi một tình yêu thời non
trẻ, một mối tình khờ khạo giống
như những bông hoa dã quỳ cứ lén
nở rồi lén tàn không ai hay biết. Và
mối tình ấy khởi đầu khi khắp con
đường lớn nhỏ ở Đà Lạt rực rỡ màu
vàng đến nao lòng của loài hoa dại
mang tên dã quỳ.
Con đường Bùi Thị Xuân giờ đây
đã trở thành con đường của khách
sạn. Không tìm ra dấu vết của hàng
thông xanh cao vút, men theo hai
bên đường có rất nhiều căn nhà

trồng hoa. Tôi nhớ dưới lũng sâu
có một khu vườn trồng nhiều mận,
là căn nhà của hai vợ chồng nhạc sĩ
Lê Uyên Phương. Tôi đã dừng chân
nhón nhìn vào trong căn nhà ấy vào
đêm Đà Lạt chùng khói sương để
nghe tiếng guitar thùng vỗ về đêm
lạnh, cùng giọng ca làm buốt lòng
người: “Hãy ngồi xuống đây như
trong lần đầu, bối rối bên nhau vai
rung thẹn lời, mắt sáng môi trinh da
thơm tình ngời”.
Cuộc hành trình trở về của tôi là
quán cà phê rất quen ở con dốc Lê
Đại Hành. Quán cà phê nhỏ với bàn
ghế xinh xinh. Bao quanh hàng hiên
là những chậu hoa tạo ra nhiều sắc

màu. Ở nơi này, Nhung nhỏ xíu xiu
nép mình bên tôi trong đêm Đà Lạt
nhòa sương. Đà Lạt lạnh là cái cớ
để hai đứa cùng vùi vào nhau, tìm
nhau chút hơi ấm. Khi đó tôi uống
lipton nóng, thêm viên xí muội
để ngọt môi. Nhung vùi tay trong
chiếc manteur của tôi: “Trời ơi, anh

ấm quá”. Mùi tóc em gội loại xà
bông trầm, tỏa ra dìu dịu. Vậy đó
thời gian, khi ta tưởng nhớ cũng có
nghĩa là cái ta đã từng nắm bắt đã
trở thành quá khứ.
Bên vệ đường là những cây anh
đào vẫn còn trổ lá, để đến tết chúng
sẽ trút hết lá và làm rực hồng cả con
đường. Tôi kệ cho thời gian trôi,
tôi nhìn những dáng người leo lên
con dốc. Dễ chừng đã bao năm tôi
không cùng cô gái nhỏ có mái tóc
dài mượt mà cùng nắm tay leo lên
con dốc đó. Để em vừa thở vừa níu
tay tôi: “Trơi ơi, anh có thấy em
mệt không?”. Tôi đang nhớ Nhung,
và nỗi nhớ khi tôi chạm vào thành
phố có bao nhiêu kỷ niệm của hai
đứa, không một góc đường nào lại
không loang tiếng cười em.
Tôi thuê một chiếc xe máy. Tôi
như người đang giở lại những trang
sách cũ, đọc từng trang một, không
vội vã. Bề gì tôi cũng có mấy ngày ở
đây, những ngày rất riêng tư, không
công việc mà cũng chẳng tiếp xúc
với bạn bè, dẫu rằng trong lòng
thành phố này tôi có rất nhiều bạn.
Con đường từ khu Hòa Bình trổ
xuống dốc nay là con đường Ba
Tháng Hai. Nơi này có một hàng
tạp hóa nhỏ, định mệnh đã cho tôi
gặp Nhung ở đó... XEM TIẾP TRANG 11

Lời hay - ý đẹp
“Tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó đồng nghĩa
với việc bạn đã đi được nửa đường đến đó”

THEODORE ROOSEVELT

Lòng yêu nước Việt Nam đậm tính nhân văn
đáy ve chai, cử chỉ ông vụng về,
thân thể ông to béo khiến cho bất kỳ
ai gặp ông đều nghĩ con người này
không thể làm được việc gì đòi hỏi
thể lực dẻo dai. Vậy mà trên thực tế
ngược lại, ông đã trải qua một cuộc
đời thật năng động, vượt qua không
biết bao hiểm nguy”.
John McAlister có ý định dựa
vào công trình chính của thầy để
làm thêm một cuốn sách nữa, vừa
giới thiệu các luận điểm của Paul
Mus qua việc biên dịch cuốn sách
chính của thầy, vừa thêm một phần
bày tỏ quan điểm và chính kiến của
riêng mình. Lúc này Giáo sư Paul
Mus lâm bệnh rồi qua đời. Ông tìm
gặp bà quả phụ Suzanne Mus và
Nhà Xuất bản Le Seuil, Paris (giữ
tác quyền), xin được làm cuốn The
Vietnamese and their revolution,
Phần I gồm 15 chương lấy từ
công trình Viêt-Nam, Sociologie
d’une guerre của Paul Mus do ông
chuyển sang Anh ngữ, có rút gọn
ít nhiều, và Phần II gồm một số
chương của chính John Mc Alister
viết về vấn đề Mỹ và cuộc chiến
của họ tại Việt Nam.
Bà Suzanne Mus và Nhà Xuất bản
Le Seuil đồng ý cho John McAlister
sử dụng tác phẩm của Paul Mus
để làm cuốn The Vietnamese and

their revolution. Mặt khác, sau 20
năm phát hành, cuốn Viêt-Nam,
Sociologie d’une guerre của Paul
Mus đã bán hết, tại Pháp cũng không
còn bản nào, Nhà Xuất bản Le Seuil
quyết định, song song với cuốn sách
của hai thầy trò Paul Mus và John
McAlister bằng tiếng Anh sẽ cho ra
bản tiếng Pháp, nằm trong Tủ sách
L’histore immédiate (Lịch sử tức thì)
do nhà báo, nhà văn, nhà sử học Jean
Lacouture chủ trì. Sách có lời giới
thiệu của bà quả phụ Suzanne Mus
và phần Phụ lục in bức thư - nhật ký
rất dài của Paul Mus gửi vợ tháng
4 năm 1946, kể chi tiết chuyến ông
thoát thân từ Hà Nội sang Trung
Quốc tháng 3 năm 1945, hấp dẫn
như tiểu thuyết phiêu lưu.
Tại bìa 4, Jean Lacouture viết
mấy dòng giới thiệu: “Từ những
náo động của xã hội Việt Nam
trong Chiến tranh thế giới thứ hai
đến những nỗ lực cuối cùng của
các tướng lĩnh dưới quyền Richard
Nixon năm 1972 (ám chỉ cuộc thất
bại của Mỹ qua chiến thắng của
quân dân ta trong trận Hà Nội, Điện
Biên Phủ trên không), ba mươi năm
lịch sử được làm sống lại tại cuốn
sách này, qua cái nhìn kép của một
nhà bác học lớn người Pháp và một
trong những người Mỹ đã chỉ trích

mạnh mẽ nhất cuộc chiến tranh của
Mỹ tại Việt Nam”.
Cuốn sách của hai thầy trò gây
chấn động dư luận Mỹ tới mức Ủy
ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ mở
một phiên họp chuyên đề, mời Giáo
sư John McAlister đến điều trần với
tư cách chuyên gia về Việt Nam.
Phát biểu trước các thượng nghị sĩ
Mỹ, John McAlister cực lực phản
đối chính sách của nhà cầm quyền
Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Tuy
nhiên, ông làm sao lay chuyển nổi
lòng dạ những con diều hâu khát
máu đứng đầu là Nixon, với những
cố vấn thân cận như Kissinger?

Đại đồng và… đại dị
“Cái nhìn kép” của hai thầy trò
dĩ nhiên có đồng có dị. Cái đồng
là cả hai cùng nghiêng mình thán
phục khí phách người Việt trước
mọi thiên tai, địch họa và lòng yêu
nước của dân tộc Việt Nam mỗi lần
đất nước bị ngoại xâm. Cái dị (khác
biệt) không hề nhỏ mà ngược lại,
to đùng. Giáo sư Paul Mus đề xuất
với các nhà cầm quyền nước ông
nên cố tìm giải pháp hòa bình trong
vấn đề Việt Nam mà vẫn bảo tồn
được ít nhiều cái gọi là “sự vĩ đại
của nước Pháp thực dân”. Ông kiến
nghị hình thành Liên hiệp Pháp qua

việc công nhận quyền tự trị của các
nước thuộc địa cũ của Pháp bắt đầu
từ “xứ Đông Dương”, mời các nước
ấy tham gia, dĩ nhiên do Pháp dẫn,
tiến tới dần dần trao quyền độc lập
cho những nước hội đủ điều kiện,
tương tự khối “Thịnh vượng chung”
của Anh sau Chiến tranh thế giới
thứ hai. Việt Nam từng bày tỏ ta
sẵn sàng tham gia liên hiệp ấy với
điều kiện Pháp phải công nhận ngay
quyền tự trị của nước Việt Nam và
sau 5 năm, chậm nhất 10 năm, Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia
hoàn toàn độc lập. Đó là một bước
nhân nhượng mà Chủ tịch Hồ Chí
Minh sẽ nhắc đến, mở đầu Lời kêu
gọi toàn quốc kháng chiến ngày
19/12/1946: “Chúng ta muốn hòa
bình, chúng ta phải nhân nhượng.
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng
thực dân Pháp càng lấn tới, vì
chúng quyết tâm cướp nước ta một
lần nữa!”.
Trò đểu cáng đầu tiên của thực
dân Pháp là đòn hiểm độc của
tên thực dân cáo già, Phó Đô đốc
D’Argenlieu. Chúng cứ ậm ừ, làm
ra vẻ chấp thuận bước nhân nhượng
của chúng ta. Lợi dụng lúc Hồ Chủ
tịch đang trên đường sang Pháp
với tư cách thượng khách của Thủ
tướng Pháp, tại Sài Gòn y tuyên

bố thành lập Việt Nam Cộng hòa
và mời cựu hoàng Bảo Đại đang
sống phóng đãng tại nước ngoài về
làm quốc trưởng. Thời gian này,
cựu hoàng chơi bời trác táng tới
mức, theo lời bà thứ phi Bùi Mộng
Điệp người tình chung thủy ông,
có bao nhiêu vàng bạc, đá quý, đồ
trang sức bà bán hết gửi sang cho
Vĩnh Thụy, vẫn không đủ cho “Ông
Ngài” phung phí.
Một trò đểu cáng nữa của
D’Argenlieu là đối với chính trợ
lý của mình. Sau Ngày toàn quốc
kháng chiến 19/12/1946, cả hai bên
đều biết mọi ước vọng giải quyết
hòa bình vấn đề Việt Nam đã tan
vỡ, y vẫn lệnh cho Paul Mus với
tư cách cố vấn chính trị của Cao
ủy kiêm Tổng tư lệnh Đạo quân
viễn chinh Pháp tại Viễn Đông,
mang công hàm từ Hà Nội lên tỉnh
Thái Nguyên xin gặp Chủ tịch Hồ
Chí Minh, mời nước Việt Nam với
nhiều điều kiện khắt khe và theo
nhận định của các nhà sử học, có
tính miệt thị nữa, tham gia Liên
hiệp Pháp bên cạnh quốc gia của
quốc trưởng bù nhìn!
Lịch sử thật lắm chuyện trớ trêu.
Sau ngày 19/12/1946, quân Pháp
chiếm Hà Nội, chiến tranh lan
rộng,...
XEM TIẾP TRANG 11
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XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CHỖ THÔNG QUA DU LỊCH TẠI LÂM ĐỒNG:

Kỳ 1: Ý tưởng mở thú vị
Thay vì xuất khẩu ra nước
ngoài, các doanh nghiệp và
cơ sở sản xuất sẽ xuất khẩu
hàng hóa tại chỗ thông qua
việc khách nước ngoài đi du
lịch, dựa trên nguyên lý về nhu
cầu mua sắm là hoạt động tự
nhiên. Cùng với thương hiệu du
lịch, Đà Lạt - Lâm Đồng có thể
thực hiện xuất khẩu hàng hóa
tại chỗ một cách rộng rãi và thu
ngoại tệ nhờ vào việc nâng tầm
các sản vật địa phương.
NHẬT QUÂN

Thuật ngữ “lạ”
Xuất khẩu hàng hóa tại chỗ nghe có vẻ hàn lâm, nhưng thực ra
là hoạt động tiêu dùng vẫn diễn ra
hằng ngày của du khách khi đi du
lịch, thăm thú thắng cảnh, vui chơi
giải trí, thưởng thức ẩm thực. Đó
là việc mua đồ ăn, thức uống, hàng
lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ,
hàng gốm sứ, tranh nghệ thuật,
quần áo, giày dép, túi xách, thực
phẩm khô, thực phẩm chế biến,
hoa quả... để sử dụng tại chỗ hoặc
mang về nước...
Các sản phẩm được ưu chuộng
nhất để họ mang về sau chuyến
du lịch tại Việt Nam thường là
những sản phẩm khác lạ, có tính
lưu niệm, hoặc có giá trị sử dụng,
không phân biệt là nặng hay nhẹ,
lớn hay nhỏ, dễ kiểm duyệt hải
quan tại sân bay, như: lụa tơ tằm,
thổ cẩm, gốm sứ, đồ giả cổ, tranh
tượng nghệ thuật, áo dài, ví…
Vì vậy, thuật ngữ “xuất khẩu
hàng hóa tại chỗ” nghe thì lạ,
nhưng là hoạt động song hành với
ngành du lịch, diễn ra hằng ngày
ở các cửa hàng lưu niệm, cơ sở
dịch vụ du lịch, các quầy đặc sản,
các khách sạn, khu - điểm du lịch,
trung tâm vui chơi giải trí...

Mua sắm hàng hóa là nhu cầu tự nhiên của du khách, đặc biệt, ai cũng muốn có một món hàng lưu niệm. Ảnh: N.Q

mắc ca, rau củ sấy, mứt trái cây,
lụa tơ tằm, tranh thêu, tranh gỗ,
hoa tươi sấy khô, khăn thổ cẩm...
Các sản vật, hàng hóa này vừa có
thể được sử dụng hằng ngày, vừa
có sự độc đáo khác biệt.
Lượng khách du lịch đến Đà Lạt
- Lâm Đồng ngày càng tăng, với
khoảng 10% là khách quốc tế. Theo

Tiềm năng và lợi thế
của Đà Lạt - Lâm Đồng
Tiềm năng du lịch của Đà Lạt Lâm Đồng thì không cần bàn cãi.
Và đi cùng với tiềm năng ấy là
nguồn tài nguyên du lịch phong
phú và đa dạng, với nhiều sản vật
độc đáo và hàng hóa có giá trị sử
dụng cao, như: chè, cà phê, ca cao,

thống kê của ngành du lịch, từ năm
2011-2016, lượng khách đến Lâm
Đồng tăng trưởng từ 9-10%/năm.
Riêng năm 2017, Lâm Đồng đón
và phục vụ 5,9 triệu lượt khách, với
khoảng 4 triệu lượt khách qua lưu
trú, trong đó có khoảng 400 ngàn
lượt khách quốc tế, với số ngày lưu
trú bình quân là 2,1 ngày, đem lại

Thạc sĩ Hoàng Ngọc Huy
Trưởng phòng Quản lý
Du lịch - Sở VH-TT&DL
tỉnh Lâm Đồng

Nếu thiên nhiên và khí hậu là 2 yếu tố
tạo nên sự lãng mạn cho Đà Lạt để thu
hút và níu chân khách du lịch; thì các sản
phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề
song hành trong các loại hình du lịch đặc
trưng là du lịch canh nông, du lịch mạo
hiểm, bên cạnh các tiềm năng du lịch
khác về di sản, lễ hội và tham quan, nghỉ
dưỡng, chính là dư âm, là kỷ vật để du
khách hoài niệm mãi về Đà Lạt. Vì vậy,
chúng tôi luôn yêu cầu và tạo điều kiện để
các đơn vị dịch vụ du lịch nâng cao chất
lượng sản phẩm, đầu tư mẫu mã bao bì,
xây dựng nhãn hàng, hình thành cơ chế
giá để kích cầu du khách...

tổng doanh thu về dịch vụ du lịch
hơn 10 ngàn tỷ đồng.
Dù hạn chế về giao thông khi
không có đường xe lửa và đường
thủy, nhưng Lâm Đồng đang phát
triển mạnh về hàng không, với Sân
bay Liên Khương đạt chuẩn ICAO
(chuẩn của Tổ chức Hàng không
Dân dụng Quốc tế), mỗi ngày khai

Ông Nguyễn Tấn Châu
Cục trưởng Cục Thống kê
Lâm Đồng

Lâm Đồng là một trong 15 tỉnh có điều tra về
chi tiêu của khách quốc tế, mỗi 2 năm/lần. Qua
điều tra khoảng 700 du khách quốc tế đến Việt
Nam, nhận thấy, du khách thường bỏ ra một khoản
tiền để chi tiêu chuẩn bị cho chuyến du lịch và chi
tiêu trong suốt chuyến du lịch. Khoảng 10 năm
gần đây, cùng với việc tăng trưởng lượng khách,
thì số ngày lưu trú bình quân cũng tăng lên cùng
với mức chi tiêu, bao gồm: lưu trú, ăn uống, đi lại,
vui chơi. Nhưng, cơ cấu chi tiêu không có sự thay
đổi lớn, chiếm tỷ lệ cao nhất là lưu trú (khoảng
25-27% tổng mức chi tiêu), ăn uống (trên 20%), đi
lại (17-19%), mua hàng hóa (12-14%), tham quan
(10%), vui chơi - giải trí (4%), còn lại là chi phí y
tế và chi khác (6-7%)...

thác từ 28-30 chuyến bay đi các
trung tâm lớn của Việt Nam là Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,
Huế, Hải Phòng; quốc tế: Vũ Hán
(Trung Quốc), Bangkok (Thái
Lan) và đã thử nghiệm một số
tuyến bay charter từ Singapore và
Hàn Quốc.
Đường bộ cũng đang được xúc
tiến để hoàn thiện cao tốc Dầu
Giây - Đà Lạt; ngoài ra, các quốc
lộ 20, 28, 27, 55 thường xuyên
được duy tu, nâng cấp, nối Lâm
Đồng với vùng Đông Nam Bộ,
Tây Nguyên và duyên hải Nam
Trung Bộ... tạo điều kiện để phát
triển liên kết tour tuyến du lịch với
các vùng miền khắp cả nước. Lâm
Đồng cũng có hạ tầng du lịch ngày
một phát triển và hiện đại, với trên
1.350 cơ sở lưu trú, gồm 20.220
phòng; 63 doanh nghiệp lữ hành
vận chuyển du lịch, hơn 60 điểm
tham quan du lịch miễn phí.
Nhiều sản phẩm có nguồn gốc
Lâm Đồng mang đặc trưng riêng
và đã xây dựng được thương hiệu,
như Chè Cầu Đất, Chuối Laba,
Dứa Cayene, Tợ lụa Bảo Lộc...;
được canh tác trên diện tích gần
52 ngàn ha ứng dụng công nghệ
cao, chiếm 18,57% tổng diện tích
đất sản xuất nông nghiệp, làm cơ
sở cho loại hình du lịch canh nông
phát triển (rau, hoa, trà, rượu,
atiso, ươm tơ - dệt lụa...).

Ông Nguyễn Văn Sơn
Phó Chủ tịch UBND
thành phố Đà Lạt

Tâm lý của người đi du lịch hầu như đều
muốn mua hàng hóa hoặc đồ lưu niệm mang
về. Khách quốc tế lưu trú ở Đà Lạt chỉ chiếm
khoảng 14%. Du lịch liên quan đến dịch vụ,
nên chỉ cần 1 việc xấu thì bao nhiêu việc tốt
khác có thể bị bỏ qua... Và Đà Lạt đã gặp
phải những trường hợp cá biệt, như chèo kéo,
ép giá, người bán hàng đánh du khách, rau
quả không an toàn... UBND thành phố Đà Lạt
đã yêu cầu tiểu thương bán hàng đặc sản và
nông sản Trung Quốc phải ghi rõ nguồn gốc
và nói thẳng với người mua về xuất xứ hàng
hóa để giữ gìn và bảo vệ thương hiệu đặc sản,
nông sản Đà Lạt.

TIỂU VÂN (ghi)

Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường

Quản lý nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở
Công thương Lâm Đồng đã chỉ đạo
lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh
công tác kiểm tra, kiểm soát khâu lưu
thông, vận chuyển hàng hóa; và thường
xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát,
bình ổn giá thị trường, chống đầu cơ,
tăng giá bất hợp lý, chống buôn lậu,
hàng giả, gian lận thương mại…
Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018,
Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng tiến
hành kiểm tra 1.229 vụ. Qua kiểm tra,
lực lượng quản lý thị trường đã phát

Mới đây, UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo
các phòng, ban chuyên trách tham mưu triển
khai công tác quản lý, sử dụng nhãn hiệu độc
quyền Chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu
từ đất lành” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp
cho 4 sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và
du lịch canh nông trên địa bàn Đà Lạt, Lạc
Dương, Đức Trọng, Đơn Dương và Lâm Hà.
Theo đó, sản phẩm mang nhãn hiệu “Đà Lạt
- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” phải đáp ứng
đầy đủ tiêu chuẩn về hình thái, bao gói, ghi
nhãn, chất lượng an toàn thực phẩm như: có
hạt đồng đều, không có mùi lạ; bột mịn, hòa

hiện và xử lý 890 vụ vi phạm với tổng
số tiền xử phạt trên 2,2 tỷ đồng. Các
vi phạm chủ yếu về nhãn hàng hóa, về
giá, hàng lậu, hàng cấm, về đăng ký
kinh doanh, điều kiện kinh doanh, sở
hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm,
chất lượng hàng hóa…
Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị
trường, đã chấn chỉnh hoạt động kinh
doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc
đẩy sản xuất, bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng và hoạt động kinh doanh
lành mạnh.
TỨ KIÊN

tan hoàn toàn trong nước (cà phê Arabica);
cành hoa thẳng, không bị trầy xước hoặc sâu
bệnh cắn phá, không bám cặn hóa chất (hoa
cắt cành, hoa chậu); đồng đều về kích thước,
thu hoạch đúng thời điểm, không có vết nứt,
không dính đất cát và thuốc bảo vệ thực vật,
ghi đầy đủ thông tin trên nhãn; dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật không vượt mức giới hạn cho
phép (rau). Riêng mô hình du lịch canh nông
mang nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành” phải đáp ứng 25 tiêu chí bắt buộc,
tổng số đạt 25 điểm.

VŨ VĂN

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
CHUYÊN MỤC THANH NIÊN
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Sôi nổi phong trào sinh viên
Lâm Đồng, trong khu vực Tây
Nguyên mà với cả Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam. Ngoài
công việc học tập, Hội còn là nơi
ươm mầm để sinh viên phát huy
khả năng, góp sức với nhiều hoạt
động có ích cho xã hội.

Năm năm qua, Hội Sinh viên
Trường Đại học Đà Lạt đã ươm
mầm nhiều tài năng sinh viên
với nhiều mô hình, công trình
thanh niên tiêu biểu và liên tiếp
giữ vững là đơn vị xuất sắc trong
công tác Hội và phong trào sinh
viên do Trung ương Hội Sinh
viên Việt Nam trao tặng.
NGỌC NGÀ

Nhiều hoạt động
trở thành “thương hiệu”
sinh viên
Hàng năm, Hội Sinh viên
Trường Đại học Đà Lạt xây dựng
chương trình hoạt động cụ thể,
xuyên suốt từ đầu năm học thu
hút sinh viên tham gia. “Nếu như
Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm
chính trong công tác định hướng
tư tưởng, thì Hội Sinh viên chính
là đơn vị xây dựng kế hoạch thực
hiện. Hay nói cách khác, Hội Sinh
viên cụ thể hóa các chủ trương,
chương trình của phong trào Đoàn
đến gần với sinh viên” - anh Phan
Tuấn Anh - Bí thư Đoàn trường,
Chủ tịch Hội Sinh viên Trường
Đại học Đà Lạt nói.
Trong danh sách các hoạt động
ấy có những hoạt động phong trào
đã trở thành “thương hiệu” đối với
Hội Sinh viên Trường Đại học Đà
Lạt như: Chuỗi các hoạt động chào
đón tân sinh viên, tổ chức chương
trình phiên tòa giả định để giáo
dục pháp luật cho sinh viên với sự
tham gia của các chuyên gia pháp
lý, cán bộ tòa án, tư pháp, giao lưu

THỨ BẢY 14 - 7 - 2018

Sinh viên Đại học Đà Lạt mang công nghệ ủ phân từ vỏ cà phê và phụ phẩm
nông nghiệp chuyển giao cho bà con trong chiến dịch mùa hè xanh. Ảnh: N.N

văn hóa Việt - Hàn, ngày hội chữ
Hàn... “Các hoạt động được thực
hiện thành công qua nhiều năm
đã tạo nên uy tín của Hội Sinh
viên Trường Đại học Đà Lạt, thu
hút đông đảo sinh viên tham gia.
Thông qua đó, sinh viên có nhận
thức đầy đủ hơn về pháp luật, khám
phá tìm hiểu các nền văn hóa, đồng
thời cũng tạo ra nhiều cơ hội để
sinh viên tìm kiếm học bổng... Đặc
biệt, việc tổ chức các hoạt động
nhằm tạo sự tự tin, hòa nhập cho
các tân sinh viên, giúp các em thoát
khỏi tư tưởng, thói quen của học
sinh phổ thông mà trở nên sôi nổi,
năng động hòa nhập hơn” - Chủ
tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Lạt Phan Anh Tuấn khẳng định.
Bên cạnh các hoạt động thường
niên, các phong trào văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao Hội Sinh
viên Trường Đại học Đà Lạt mới
đây còn ghi dấu ấn đậm nét trong

các hoạt động thiện nguyện. Vẫn
duy trì các hoạt động tình thương,
nhân ái như thăm, tặng quà những
gia đình khó khăn, tuổi trẻ Đại học
Đà Lạt còn khởi động 2 lớp học
tình thương tại Hội Người mù và
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Với
Nguyễn Khắc Quang, Chủ nhiệm
Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên tình
nguyện Trường Đại học Đà Lạt
thì tham gia tình nguyện tại lớp
học tình thương không chỉ hỗ trợ
các em học sinh khiếm thị mà còn
giúp các bạn sinh viên học hỏi và
trưởng thành, từ đó soi nhìn lại
bản thân để biết được rằng mình
đang may mắn. Các bạn sinh viên
với lòng trắc ẩn của mình, đồng
hành cùng các em vượt lên những
nghiệt ngã của số phận.
Nhiều năm qua, Hội Sinh viên
Trường Đại học Đà Lạt đã xây
dựng thành công thương hiệu của
mình không chỉ trên địa bàn tỉnh

Bước chân tình nguyện
Vẫn như 16 năm về trước,
phong trào thanh niên tình nguyện
vẫn mang khí thế hừng hực.
Không chỉ đơn thuần chung tay
cùng bà con phát cỏ, dọn mương,
làm đường thông hè thoáng mà
dấu chân tình nguyện của sinh
viên Đại học Đà Lạt còn mang
theo cả tri thức về với bà con. Bạn
Huỳnh Hữu Duy - sinh viên năm 3
Khoa Sinh học Đại học Đà Lạt có
mặt trong đội hình tình nguyện đợt
này tại xã Phú Sơn (huyện Lâm
Hà) đã mang theo công trình khoa
học cấp trường liên quan tới việc
ủ phân từ vỏ cà phê và phụ phẩm
nông nghiệp để chuyển giao công
nghệ cho bà con với sự hỗ trợ của
Khoa Sinh học. Cùng với đó, kỹ
thuật chăm sóc, chống sâu bệnh
trong canh tác cây cà phê cũng
được các bạn sinh viên chuyển
giao cho bà con thông qua sự hỗ
trợ của Khoa Nông lâm.
Không chỉ có các hoạt động
trong tỉnh, Hội Sinh viên Đại học
Đà Lạt còn có mặt chung sức cùng
các phong trào lớn của thanh niên
toàn quốc. Năm 2017, sinh viên
tiêu biểu của Đại học Đà Lạt đã
tham gia chương trình “Sinh viên
với biển đảo Tổ quốc” do Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ
chức tại Bình Thuận. Năm 2018,
Hội tiếp tục tham gia hoạt động

này tại đảo Lý Sơn. Các hoạt động
ý nghĩa mang hơi ấm đất liền đã
được tổ chức cho quân và dân
trên các đảo. Riêng Hội Sinh viên
Đại học Đà Lạt đã tặng quà và cờ
Tổ quốc cùng công trình sân chơi
thiếu nhi cho trẻ em trên đảo.
Các hoạt động của Hội Sinh viên
chính là mảnh đất màu mỡ để phát
hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ
tiêu biểu. Là một trong 20 sinh viên
nằm trong 223 đại biểu được vinh
dự tham gia vào hành trình “Tuổi
trẻ vì biển đảo quê hương” năm
2017 do Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tổ chức, Nguyễn
Thành Tâm - sinh viên Đại học Đà
Lạt từng tâm sự: “Chứng kiến cuộc
sống khó khăn vất vả của nhân dân,
cán bộ, chiến sỹ ngoài đảo xa mới
thấy rằng mình cần phải rèn luyện,
cố gắng hơn nữa để cùng với thế hệ
trẻ cả nước đóng góp sức mình cho
việc xây dựng Tổ quốc”.
“Mỗi năm học, Đoàn trường,
Hội Sinh viên và bản thân mỗi sinh
viên đều cố gắng hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ đề ra trong năm. Năm
2013, khi đạt Cờ Thi đua đơn vị
xuất sắc do Ban Chấp hành Hội
Sinh viên Việt Nam tặng, thầy trò
mình lấy đó làm niềm vui và tiếp
tục cố gắng. Sự kế thừa thành quả
từ năm này qua năm khác, sự ổn
định trong tư tưởng của sinh viên,
tính năng động của các thủ lĩnh
đoàn và đặc biệt là sự hỗ trợ tạo
điều kiện hết sức của Ban Giám
hiệu nhà trường là những yếu tố
quan trọng để Hội duy trì cờ xuất
sắc liên tục suốt 5 năm qua” - Bí
thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội
Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt Phan Tuấn Anh khẳng định.

DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI VIỆT NAM” TỈNH LÂM ĐỒNG

Đưa trợ cấp tới tay người cần
DIỆP QUỲNH

B

à Păng Ting Tư, Tổ dân phố
Bon Đưng 2, thị trấn Lạc
Dương, huyện Lạc Dương
là người khuyết tật đặc biệt nặng,
quanh năm chỉ ngồi bên bếp lửa
gia đình, cần người chăm sóc hàng
ngày. Bà sống cùng gia đình người
em gái út, bà Păng Ting Jật, cũng
là gia đình thuộc diện nghèo trong
buôn. May mắn, bà Păng Ting Tư
được hưởng trợ cấp của Nhà nước
và có thêm trợ cấp cho người chăm
sóc với số tiền 945 ngàn đồng
tháng, giúp gia đình đủ mua gạo,
mua mắm, không bị đói, bị rét. Bà
Păng Ting Jật chia sẻ: “Mỗi tháng,
gia đình cầm sổ trợ cấp ra bưu
điện nhận tiền, thủ tục rất nhanh
và đơn giản. Tiền này cũng giúp
gia đình nhiều, khỏi sợ đói, sợ đứt
bữa”. Không chỉ có tiền trợ cấp
cho người khuyết tật, do thuộc hộ
nghèo nên gia đình Păng Ting Jật
còn được Nhà nước hỗ trợ tiền điện
thắp sáng và đều tích hợp chung
vào một gói chi trả. Hàng tháng,
chỉ cần cầm sổ ra bưu điện là hộ gia
đình có thể nhận được tất cả hỗ trợ
của Nhà nước trong một lần.

“Gói trợ cấp xã hội hợp nhất cho hộ gia đình”, một hoạt động của Dự án “Tăng cường hệ thống trợ
giúp xã hội Việt Nam” tỉnh Lâm Đồng đã triển khai trên địa bàn tỉnh được 3 năm. Hàng ngàn gia
đình đã nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước một cách nhanh chóng, thuận lợi và minh bạch.
Chị Tôn Nữ Miên Thảo, cán
bộ thuộc Dự án “Tăng cường hệ
thống trợ giúp xã hội Việt Nam”
tỉnh Lâm Đồng cung cấp, gói trợ
cấp xã hội hợp nhất cho hộ gia
đình có hai phần, trong đó có chính
sách hiện hành và chính sách bổ
sung của dự án. Chính sách hiện
hành có trợ cấp xã hội thường
xuyên cho các đối tượng bảo trợ
như người già, người khuyết tật,
trẻ mồ côi..., hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ
chi phí học tập cho trẻ em nghèo,
hỗ trợ tiền ăn ở cho học sinh vùng
đặc biệt khó khăn. Chính sách bổ
sung của dự án mỗi tháng 70 ngàn
đồng nhằm cải thiện dinh dưỡng,
chăm sóc sức khỏe cho ba đối
tượng thuộc hộ nghèo là phụ nữ
mang thai, trẻ em dưới 3 tuổi và trẻ
từ 3-16 tuổi hiện không đi học. Chị
Thảo cung cấp, từ tháng 1/2015
tới tháng 7/2017, dự án đã chi trả
thành công 408,6 tỷ đồng, trong
đó có 5,8 tỷ đồng cho 3 đối tượng
bổ sung của dự án. Số tiền chi trả

Bé Bnah Riar Hồng Ân bên bà ngoại.

thành công đạt 97,5% tới 99,2%
kinh phí cần chi trả, các trường
hợp chưa nhận chủ yếu do muốn
gộp 2-3 tháng/lần hoặc gia đình đi
vắng không có người nhận. Vào
cuối mỗi tháng, Phòng Lao động
TBXH và bưu điện các huyện đều
xác nhận số tiền đã chi trả, các
trường hợp chưa nhận trợ cấp và
nguyên nhân chưa nhận.
Vào thăm gia đình cô bé Bnah

Riar Hồng Ân, thôn Mlọn, thị trấn
Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương,
thăm hỏi mới biết em và gia đình
nhận nhiều hỗ trợ của Nhà nước.
Bé được nhận hỗ trợ cho trẻ em là
hộ nghèo dưới 3 tuổi, gia đình nhận
hỗ trợ tiền điện hàng tháng. Số tiền
dành cho trẻ nghèo dưới 3 tuổi, chị
La Bouyer Nai Phí, mẹ bé dùng để
mua thêm thịt, thêm cá nấu cháo
cho con, giúp con có thêm chút

đạm trong bữa cơm hàng ngày. Số
tiền tuy không lớn nhưng giúp gia
đình có thêm điều kiện để chăm
sóc cháu. Tương tự như bé, nhiều
trẻ em trong diện được hỗ trợ đã
tiếp cận được với sự quan tâm của
cộng đồng, giúp các bé có thêm
điều kiện để phát triển.
Ông Ngô Hữu Hay, Giám đốc
Dự án “Tăng cường hệ thống trợ
giúp xã hội Việt Nam” tỉnh Lâm
Đồng đánh giá, điểm mạnh của gói
chi trả hợp nhất cho hộ gia đình là
đã tách bạch được công tác quản
lý, xác nhận đối tượng với công tác
chi trả trợ cấp. Ngành Lao động
và TBXH quản lý, xác nhận đối
tượng và đối tượng tự lãnh tiền
trợ cấp thông qua hệ thống bưu
điện rộng khắp. Vì vậy, việc chi
trả hoàn toàn minh bạch, đồng thời
cũng rất thuận lợi cho người hưởng
trợ cấp. Với Lâm Đồng, việc chi
trả trợ cấp xã hội thông qua hệ
thống bưu điện hết sức tiện lợi và
dù dự án sắp kết thúc, Lâm Đồng
vẫn kiến nghị tiếp tục chi trả trợ
cấp xã hội thông qua hệ thống bưu
điện và phần mềm MIS Posasoft,
nhằm tạo điều kiện tốt nhất đưa hỗ
trợ tới tay người cần.
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Sẵn sàng di chuyển Bệnh viện II Lâm Đồng về nơi mới

Bệnh viện II Lâm Đồng tại vị trí mới đang bước vào giai đoạn hoàn thành cuối cùng. Ảnh: H.Sang

Trong khi đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng thì về phía Bệnh viện II Lâm Đồng
cũng đã xây dựng Đề án di chuyển bệnh viện sang vị trí mới. Bác sỹ Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc
Bệnh viện II Lâm Đồng, cho biết: Hiện tại, bệnh viện mới đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng,
dự kiến trong hai, ba tháng tới thì công tác di chuyển bệnh viện sẽ được tiến hành và thời gian di
chuyển có thể mất hơn một tháng mới hoàn tất.

Bác sỹ Huỳnh Ngọc Thành.
HỮU SANG (thực hiện)

PV: Thưa ông, đến hiện tại
thì tiến độ của Bệnh viện II Lâm
Đồng tại vị trí mới đã được triển
khai đến đâu?
Bác sỹ Huỳnh Ngọc Thành:
Đến hiện tại, các hạng mục của
Bệnh viện II Lâm Đồng đang
bước vào giai đoạn hoàn thiện
cuối cùng. Năm 2017, công trình
đã được thanh tra và phát hiện
ra những bất cập nên đã yêu cầu
nhà thầu điều chỉnh lại một số
hạng mục cho phù hợp. Có tổng
cộng 30 hạng mục phải điều chỉnh
nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp
nên có 8 hạng mục cần thiết nhất
sẽ được thực hiện trước để đưa
bệnh viện đi vào hoạt động trong
thời gian sớm nhất. Hiện tại, về
phía bệnh viện cũng đã chủ động
đầu tư kinh phí để xây dựng nhà
để xe cho thân nhân người bệnh,
xây dựng nhà phát điện dự phòng.
Đồng thời, UBND TP Bảo Lộc
cũng đã phê duyệt dự án trồng cây
xanh quanh bệnh viện với kinh phí
khoảng 1 tỷ đồng. Đây là những
hạng mục không được đưa vào
trong thiết kế ban đầu.
PV: Trong quá trình thi công thì
bệnh viện mới đã bộc lộ nhiều bất
cập và hạn chế, đến nay thì việc
khắc phục đã được thực hiện như
thế nào thưa ông?
Bác sỹ Huỳnh Ngọc Thành:
Những bất cập và hạn chế phát

sinh ngay trong quá trình thi
công có nguyên nhân chủ yếu
từ thiết kế ban đầu chưa phù
hợp. Nhiều hạng mục bị thiếu
hụt hoặc bố trí không hợp lý
như không có nhà xác, khoa sản
nằm ở tầng 4, thiếu khoa thận
nhân tạo, khoa nhiễm, không
có hệ thống vận chuyển chất
thải rắn, quy mô một số khoa
phòng bị nhỏ. Sau khi các khoa
phòng đến khảo sát và có ý kiến
thì hiện tại các hạng mục này
đang được điều chỉnh. Khoa
sản đã được chuyển xuống tầng
1 để thuận tiện cho sản phụ
đến sinh, còn tầng 4 của khoa
sản sẽ được chuyển công năng
thành một số khoa phòng khác,
trong đó có khoa nhiễm. Còn
đối với khoa thận nhân tạo, hiện
tại do Bảo Lộc có nhu cầu lớn
về chạy thận nên buộc phải bổ
sung thêm khoa này tại bệnh
viện mới. Ngoài ra, theo thiết kế
thì bệnh viện mới có 13 phòng
mổ với diện tích 35 m2/ phòng.
Tuy nhiên, đối với những ca mổ
chuyên sâu thì hệ thống máy
móc rất nhiều nên diện tích đó
không đủ đáp ứng. Do đó, có 3
phòng mổ sẽ được điều chỉnh
theo hướng mở rộng diện tích.
Điều băn khoăn và bất cập nhất
hiện nay là bệnh viện mới không
có nhà xác. Phương án trước mắt
là vẫn sử dụng nhà xác tại bệnh
viện cũ, điều này dẫn đến những
khó khăn về việc vận chuyển,
bảo vệ xác. Do đó, về lâu về dài
thì phải đầu tư xây dựng nhà xác
tại bệnh viện mới. Còn về chất
lượng công trình, do bệnh viện
được thiết kế mái theo mô phỏng
đàn đá Tây Nguyên nên hệ thống
mái bằng bê tông đúc và khi mưa
kéo dài bị thấm. Hiện tại, nhà
thầu đang nỗ lực sửa chữa bằng

cách gia công thêm lớp chống
thấm rồi lát lại gạch men. Tuy
nhiên, với thời tiết như Bảo Lộc
thì về lâu về dài vẫn phải có hệ
thống mái nghiêng.
PV: Quy mô giường bệnh và
trang thiết bị máy móc tại bệnh
viện mới được đầu tư có gì khác
so với bệnh viện cũ thưa ông?
Bác sỹ Huỳnh Ngọc Thành:
Tổng nguồn vốn để xây dựng
bệnh viện mới là hơn 495 tỷ
đồng; trong đó, nguồn vốn để
đầu tư trang thiết bị y tế là 78 tỷ
đồng. Tuy nhiên, trong quá trình
triển khai dự án, do thời gian kéo
dài nên giá vật liệu tăng trong
khi nguồn vốn trái phiếu Chính
phủ không thể điều chỉnh tăng
nên buộc phải điều chỉnh kinh
phí đầu tư trang thiết bị vào kinh
phí xây dựng. Do đó, nguồn vốn
đầu tư trang thiết bị bị giảm chỉ
còn 36 tỷ đồng. Nguồn kinh phí
này đã được bệnh viện đầu tư
mua một số thiết bị mới, hiện
đại như máy C.T scanner, máy
C.arm, hệ thống tán sỏi ngoài
cơ thể, máy lọc máu liên tục…
Hiện tại, bệnh viện đang tìm
mọi nguồn để đầu tư trang thiết
bị y tế như kinh phí từ Sở Y tế,
nguồn xã hội hóa, vốn ODA
để tiếp tục đầu tư trang thiết
bị mới. Về quy mô, bệnh viện
mới có số giường bệnh là 500
giường, bằng với quy mô bệnh
viện cũ. Tuy nhiên, bệnh viện
mới được xây dựng với tổng
diện tích sàn là 50.000 m2, hơn
gấp đôi so với bệnh viện cũ, do
đó nếu có nhu cầu tăng giường
bệnh thì vẫn dễ dàng kê thêm.
PV: Dự kiến trong quý III năm
nay bệnh viện sẽ được di chuyển
về vị trí mới, vậy đến hiện tại thì

công tác chuẩn bị cho việc di
chuyển này đã được thực hiện như
thế nào?
Bác sỹ Huỳnh Ngọc Thành:
Hiện tại, bệnh viện đã xây dựng
đề án chuyển bệnh viện và các
khoa phòng đã sang bệnh viện
mới khảo sát và xây dựng kế
hoạch di chuyển riêng cho từng
khoa phòng. Do đặc thù nên vừa
phải di chuyển, vừa phải thực
hiện việc điều trị, mổ xẻ cho bệnh
nhân nên đặt ra yêu cầu phải hoạt
động song song giữa hai bệnh
viện cũ và mới. Đối với một số
trang thiết bị có 2 hệ thống thì
chuyển trước một và để lại một
như hệ thống chẩn đoán hình ảnh,
xét nghiệm, thận nhân tạo. Các
trang thiết bị chỉ có một chiếc thì
phải có kế hoạch thuê theo thời
gian ngắn để phục vụ bệnh nhân
cấp cứu hoặc có kế hoạch chuyển
bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy
nhiên, có những hệ thống phải
đấu thầu mới di chuyển được
như hệ thống máy C.T scanner vì
kinh phí vận chuyển mất hơn 200
triệu đồng. Sau khi vận chuyển
về bệnh viện mới thì hệ thống
này phải được cơ quan chức năng
kiểm tra, cấp phép mới được
hoạt động lại. Yêu cầu của việc
chuyển bệnh viện là phải đảm
bảo công tác chuyên môn và an
toàn trước, trong và sau khi di
chuyển. Việc chuyển bệnh viện
phải đảm bảo không làm gián
đoạn và ảnh hưởng đến công tác
cấp cứu, khám chữa bệnh, cũng
như phòng chống thảm họa thiên
tai, dịch bệnh trên địa bàn. Việc
di chuyển phải đảm bảo nguyên
tắc đồng bộ, hoàn thành gọn theo
từng khoa phòng. Quá trình di
chuyển đảm bảo hoạt động song
song giữa hai bệnh viện, một bộ
phận chuyển đến tiếp quản và

triển khai công tác chuyên môn,
tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện
mới, một bộ phận tiếp tục đảm
bảo công tác chuyên môn tại bệnh
viện cũ cho đến khi di chuyển
xong. Các khoa có liên quan chặt
chẽ với nhau như: Ngoại, Sản,
Phẫu thuật, Gây mê hồi sức phải
song song di chuyển đồng bộ với
nhau. Phòng Cấp cứu và Khoa
Hồi sức tích cực - chống độc sẽ di
chuyển sau cùng.
PV: Song song với việc di
chuyển bệnh viện thì vấn đề mà
người dân quan tâm nhất hiện nay
đó là chất lượng khám chữa bệnh,
chất lượng dịch vụ tại bệnh viện,
quan điểm của ông về việc này
như thế nào?
Bác sỹ Huỳnh Ngọc Thành:
Trong thời gian tới, khi đã chuyển
về vị trí mới thì bệnh viện chắc
chắn sẽ chấn chỉnh những tồn tại,
yếu kém mà người dân đã có ý
kiến trong thời gian qua. Phải nói
là trong thời gian qua Bệnh viện
II Lâm Đồng bị khủng hoảng về
nguồn nhân lực nên đã ảnh hưởng
lớn đến chất lượng khám chữa
bệnh cũng như thái độ phục vụ
bệnh nhân. Với quy mô như hiện
tại thì bệnh viện cần ít nhất 140 150 bác sỹ, trong khi con số này
hiện chỉ là 92 bác sỹ. Do đó, tại
một số khoa như Nhi, Nội, Sản và
phòng khám đang thiếu hụt trầm
trọng bác sỹ có chứng chỉ hành
nghề, đòi hỏi các bác sỹ phải xoay
tua trực rất vất vả. Chính sự thiếu
hụt nguồn nhân lực này đã khiến
công tác đưa đi đào tạo, bồi dưỡng
cũng bị hạn chế và ngay cả việc
thi hành kỷ luật cũng khó vì không
có người thay thế. Trước tình hình
này, bệnh viện đã chủ động tìm và
tuyển dụng nguồn nhân lực tại các
trường Đại học Y dược Huế, Tây
Nguyên, TP Hồ Chí Minh. Trong
năm 2017, bệnh viện đã tiếp nhận
thêm 25 bác sỹ để làm việc trải
đều tại các khoa. Trong năm nay,
việc thu hút các bác sỹ đến làm
việc tại bệnh viện đang tiếp tục
thực hiện.
PV: Xin cảm ơn ông!
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...
- Anh đã tỉnh. - Tôi vui mừng thốt lên
rồi đỏ bừng hai má. Bàn tay anh khẽ động
đậy trên má tôi rồi dừng lại ở khóe đuôi
còn ươn ướt. Tôi đặt nhẹ tay anh xuống
giường, đứng yên cắn môi. Đi nuôi bệnh
mà ngủ mê mệt đến người bệnh tỉnh dậy
cũng không hay, thật mất mặt quá đỗi. Môi
anh mấp máy, tôi vội cúi xuống gần để

Từ khâu sau thu hoạch...
... nhiều loại như bắp cải, cải thảo, xà
lách… sau khi sơ chế lại phải loại bỏ
đến 40%.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở
Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Lâm Đồng cũng đã phân tích: Hạn
chế còn tồn tại trong chuỗi nông sản Việt
Nam và Lâm Đồng nói riêng là do chi
phí đầu vào quá cao do lạm dụng phân
bón và thuốc bảo vệ thực vật. Chất lượng
hiệu quả sản xuất thấp do sản xuất manh
mún, quy trình kỹ thuật sai, chất lượng
không đồng đều. Đến khâu thị trường thì
gặp phải vấn đề chi phí sau thu hoạch cao
do giao dịch qua nhiều khâu trung gian,
thiếu kho chứa bảo đảm tiêu chuẩn và vận
chuyển đóng gói còn hạn chế, giao dịch
hậu thu hoạch tốn kém mà chất lượng sản
phẩm lại thấp, thiếu thương hiệu và thông
tin thị trường.
Để giải quyết các vấn đề từng bước, mà
quan trọng là tăng giá trị chuỗi cho nông

Đà Lạt...
... Cô gái với chiếc dù che nắng, dáng
nhở xíu xiu chạm vào tôi trong một khoảng
khắc rất lạ của cuộc đời. Quán giờ chẳng
còn, thay vào đó là một nhà hàng. Mà tôi
không biết vào nhà hàng để làm gì, lại lầm
lũi đi như thể con dốc đang réo gọi. Rồi có
một quán chè nóng, ghế ngồi chông chênh
cao thấp. Quán vẫn còn, vẫn những ly chè
trôi nước, chè đậu ván, chè đậu trắng nóng
để cho cái lạnh vơi bớt. Tôi quay quắt quất
tìm tiệm bánh mì góc phố, nơi bán những ổ
bánh mì dài thiệt là dài. Tôi mua ổ bánh mì
bọc trong giấy báo, vừa đi vừa ăn.
Tôi và em hẹn hò lần đầu tiên ở thác
Cam Ly. Nay thác đã thay cửa ra vào,
nhưng vắng khách. Nơi này có cả một vạt
dã quỳ vàng. Tôi và em cùng ngồi ở giữa
vàng phai đó, kệ đất trời lộng lẫy hay buồn

Lòng yêu nước Việt Nam...
... D’Argenlieu trở về Pháp gặp Tổng
thống Pháp Vincent Auriol. Y làm ra mặt
cao giá, dọa từ chức nếu chính phủ Pháp
không đồng ý tăng thêm quyền thêm lực
cho y sớm chiến thắng tại Việt Nam. Và con
cáo già quá đỗi “ngạc nhiên và bực bội”
khi nghe Tổng thống Pháp chấp nhận luôn
tại chỗ lời từ chức mang tính... vòi tiền.
D’Argenlieu đành cay đắng bàn giao quyền
lực cho cố vấn chính trị là Émile Bollaert.
Về quân sự, sẽ do tướng Leclerc chỉ huy.
“Quân lệnh như sơn”, vị học giả uyên
thâm Hán học không thể không chấp hành
quân lệnh (lúc này ông làm cố vấn cho
tướng Leclerc), dù biết trước chuyến đi đầy
hiểm nguy của mình chắc chắn thất bại. Vì
vậy, ông hoàn toàn không ngạc nhiên khi
nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi đọc
công hàm của phía Pháp do ông trao, trả lời
bằng một câu sẽ trở thành nổi tiếng trong

nghe. Và trời ạ, những lời thầm thì từ môi
anh mới tuyệt làm sao. Từng chữ từng lời
thấm sâu vào mạch máu làm trái tim tôi
mở ra rộng vô cùng, chất chứa hết những
ngọt ngào trên thế gian.
- Anh đã nghe lời cầu nguyện của em.
Đừng chạy trốn anh, đừng dối lòng mình
nữa được không em. Em biết là anh yêu
thương mẹ con em vô cùng. Anh đã có vợ

con nhưng cô ấy bảo nó không phải là con
anh và bồng nó theo người ta cách đây sáu
năm. Anh đã đau khổ, đã tuyệt vọng và đã
hồi sinh khi gặp mẹ con em. Anh hiểu nỗi
đau mà em gánh chịu bằng nỗi đau của
chính bản thân mình. Nếu anh không chết
nhất quyết anh sẽ yêu thương bao bọc mẹ
con em suốt đời. - Anh nói thật khẽ dù đã
cố hết sức.

Tôi quỳ thụp xuống, hoảng hốt cầm chặt
bàn tay xương xương của anh: - Anh đừng
nói gở không nên. Bác sĩ nói anh đã qua
cơn nguy kịch. Anh không thể nào chết
được. Anh phải sống vì… em. - Tôi nghẹn
ngào, nước mắt lăn dài trên má soi bóng
trong mắt anh ngân ngấn nước. Mặt thoáng
nét cười, ngón tay anh khẽ nâng niu giọt
nước mắt ngập ngừng trên môi tôi.

kinh phí thực hiện hơn 300 tỷ đồng sẽ có
6 trung tâm sau thu hoạch, công suất chế
biến từ 50.000 - 120.000 tấn sản phẩm
mỗi năm tại mỗi trung tâm.

Phát triển chuỗi giá trị
nông sản
Ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công
thương nhận định: Tỉnh Lâm Đồng luôn
xác định phát triển chuỗi giá trị nông sản
là hướng đi bền vững cho nông sản thế
mạnh của địa phương. Trong nhiều năm
qua, với nhiều giải pháp và kinh nghiệm
có được từ các hội thảo, từ các chuyên
gia nước ngoài… việc phát triển chuỗi
giá trị nông sản luôn được chú trọng, mà
“nút thắt” quan trọng đang được triển
khai tháo gỡ đó là chuỗi giá trị thương
hiệu và giá trị gia tăng, ngay từ khâu thu
hoạch.
Vấn đề là cần thay đổi nhận thức trước
hết của người mua hàng để bắt tay với các
nhà vườn cùng thực hiện. Từ đó “liên kết

ngang” giữa nhà nông với nhà nông kết
hợp với “liên kết dọc” giữa nhà nông và
doanh nghiệp, nơi tiêu thụ sẽ là cách quản
lý chặt chẽ nhất, nâng cao giá trị trong
chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu thụ. Cũng
từ liên kết này, truy xuất nguồn gốc sẽ trở
nên đơn giản rất nhiều.
Với mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ sản
phẩm rau, củ, quả được qua sơ chế, chế
biến, bảo quản và phân loại đúng quy
trình kỹ thuật đạt 25-30%, giảm tổn thất
sau thu hoạch xuống dưới 10%,... tỉnh
Lâm Đồng đang tích cực triển khai đồng
bộ các giải pháp nhân rộng mô hình Trung
tâm sau thu hoạch để sớm đưa nông sản
địa phương đến nhiều thị trường, tăng
giá trị chuỗi, giá trị gia tăng, nâng cao lợi
nhuận cho sản phẩm.
Phát triển chuỗi giá trị nông sản mà
quan trọng là nâng cao giá trị cạnh tranh
của thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ
diệu từ đất lành” đang là hướng đi đúng
đắn mà Lâm Đồng đang thực hiện.

còn lạc nhau.
Tôi tần ngần trước ngôi nhà rất quen mà
giờ đã lạ rất lâu. Tôi nhớ bóng Nhung thấp
thoáng bên thềm, nhớ tiếng nhạc vọng nhẹ
nhẹ kể về một câu chuyện tình: “Đi dăm
phút đã về chốn cũ… còn một chút gì để
nhớ để thương”. Tôi nhớ những tia nắng
mai Đà Lạt trong mùi dã quỳ ngai ngái, hai
đứa cùng nằm trên thảm hoa đó, ôm nhau kệ
cho đất trời xoay chuyển.
Tôi bấm chuông, tiếng chuông loang vào.
Đó là một động thái của tình yêu, của nỗi
nhớ khôn nguôi. Để rồi tôi bất ngờ khi một
chiếc xe taxi dừng trước cửa, một cô gái
bước xuống trước mặt tôi:
- Xin lỗi, ông tìm ai ạ?.
- Tôi nhớ ngày xưa nhà này có cô gái tên
Nhung.

Cả đời tôi không tin vào cổ tích. Nhưng
trong cuộc đời không ai có thể giải thích
cho tôi trong buổi chiều Đà Lạt ấy. Cô gái
ấy có gương mặt như Nhung, cô nói: “Dạ,
chú là bạn mẹ Nhung phải không? Hình
như là chú Hoàng?”.
Đó là Dã Quỳ - con gái Nhung. Dã Quỳ
và Nhung vừa về Đà Lạt. Dã Quỳ nói: “Mẹ
con hay nhắc đến chú. Chú có muốn gặp mẹ
không. Mỗi khi về Đà Lạt, mẹ hay bảo con
tới đây hỏi thử chú có ghé qua không? Chú
có gửi thư từ gì không?”. Tên Dã Quỳ là
ngày xưa Nhung hứa với tôi sẽ đặt tên cho
con mình.
Tôi theo Dã Quỳ. Chiếc taxi chạy trên con
đường đầy những khóm dã quỳ còn xanh lá.
Nhưng lạ cho tôi chưa, tôi thấy hoa đã bung
nở vàng cả đất trời.

hóc. Anh vốn là sinh viên Đại học Luật Hà
Nội. Trên đường về, vẫn sĩ quan liên lạc ấy
tháp tùng ông rời Thái Nguyên qua vùng tự
do của ta đến nơi giáp ranh hai chiến tuyến,
bàn giao cho phía Pháp. Trên đường đi, nhìn
thấy vẻ mặt trầm ngâm của ông thầy cận thị,
anh hỏi: “Vậy là chiến tranh?”. Paul Mus
trang trọng gật đầu, và nghe chàng trai lẩm
bẩm: “Thôi ta tạm gác ước mơ sang Paris
học tiếp!”.
Tuy nhiên, John McAlister lại có cách
nghĩ khác thầy. Sau khi quả quyết chính
sách của nhà cầm quyền Mỹ muốn dùng vũ
lực áp đặt mọi thứ của Mỹ lên đất nước Việt
Nam nhất định rồi sẽ thất bại, ông cảnh báo
tại “Lời kết” cuốn Người Việt Nam và cuộc
cách mạng của họ, phần do ông viết, như
sau: “Nếu nước Mỹ không có một kế hoạch
nào khác “mang tính cạnh tranh” với kế
hoạch của nhà cầm quyền Mỹ, nhằm động

viên các tầng lớp nông dân Việt Nam (ở
miền Nam) và chia sẻ quyền lực với họ, thì
các lực lượng quân sự Mỹ rốt cuộc chỉ có
thể hoạt động ở hậu phương mà thôi”.
Ý kiến này bị nhiều người Mỹ bác bỏ
ngay lúc ấy. Trên báo The New York Times/
Review o Books số ra ngày 17/5/1970, học
giả James C. Thompson Jr., sau khi đánh
giá cao tác phẩm của hai thầy trò, phê phán
John McAlister: “Điều tệ hại duy nhất là
cuốn sách chuyển thông điệp đến với người
đọc, khuyên Mỹ nên tìm “một kế hoạch
khác mang tính cạnh tranh” trong khuôn
khổ tiếp tục cuộc chiến bằng bom đạn. Đi
theo hướng ấy thì mọi người có thể nhìn
thấy nhãn tiền, rồi sẽ còn nhiều năm chiến
tranh đẫm máu nữa, rồi nước Mỹ sẽ càng
lún sâu vào đầm lầy, và đó là tấm thảm kịch
cho cả hai quốc gia Mỹ và Việt Nam”.
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sản, theo bà Nguyễn Huỳnh Trang: Cần
phải giảm áp lực ngay tại “nguồn”, nghĩa
là ngay tại nơi sản xuất thực hiện sơ chế,
đóng gói nông sản tại chỗ thì khi đến nơi
tiêu thụ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời
gian và nhân lực, tăng giá trị sản phẩm.
Đặc biệt chính là người tiêu dùng sẽ mua
được sản phẩm tốt nhất với giá trị thật của
sản phẩm. Sớm nhìn nhận được vấn đề, từ
năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban
hành kế hoạch nhân rộng mô hình Trung
tâm sau thu hoạch “Bảo quản và chế biến
rau, củ, quả” trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2017-2020. Với mục tiêu tăng khối lượng
sản phẩm rau, củ, quả được sơ chế, chế
biến, bảo quản, phân loại đúng quy trình
kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, góp phần giảm tỷ lệ tổn thất sau
thu hoạch, giảm tỷ lệ nông sản xuất bán
thô, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh, mở
rộng thị trường tiêu thụ, phát triển và
quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành”. Trong 3 năm với
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bã. Nụ hôn đầu trao nhau như làm cả thế
gian chao đảo. Nhưng mùa này hoa dã quỳ
chưa nở nhưng cụm dã quỳ được thấm
đẫm những cơn mưa đang vươn cao và
chưa có một bông hoa nở. Tôi đứng ở thác
reo mà ngơ ngác như có tiếng Nhung đang
gọi: “Em đây nè.”
Cuối cùng tôi quyết định tìm đến căn
nhà đó. Căn nhà nằm cuối đường Hoàng
Diệu, con đường phải đi qua những vạt hoa
dã quỳ. Tôi quen con đường này bởi tôi đã
đi qua rất nhiều lần. Và cuối cùng để bước
vào căn nhà đó, căn nhà bằng gỗ thông,
trước nhà có hàng rào tường vy. Bao nhiêu
năm trước, Nhung đã rời khỏi căn nhà này,
nghe nói đã cùng gia đình đi định cư ở
nước ngoài. Trong cái thế giới gọi là chật
chội mà từ đó cho đến nay tôi và em vẫn
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lịch sử: “Trong Liên hiệp Pháp không có
chỗ cho những kẻ hèn mạt. Nếu tôi chấp
nhận các điều kiện các ông nêu, tôi sẽ thành
một trong những tên hèn mạt ấy”. (Nguyên
văn trong bản tiếng Pháp: “Dans l’Union
francaise, il n’y a pas de places pour les
lâches; si j’acceptais ces conditions, j’en
serais un”).
Paul Mus cáo từ Hồ Chủ tịch trở về Hà
Nội, lòng càng vững tin vào nhận định từ
trước của mình: Rõ ràng “Ông Cụ” là nhà
lãnh đạo cao nhất phía Việt Nam, ông tự do
quyết định mọi việc, và ông hoàn toàn tin
chắc kháng chiến nhất định thắng lợi.
Paul Mus kể lại: Ông được ta đón tiếp tử
tế tại vùng giáp ranh. Một sĩ quan trẻ của ta
được giao nhiệm vụ dẫn đường cho ông lên
chiến khu, đến một ngôi biệt thự duy nhất
còn sót lại trong một vùng thuộc tỉnh Thái
Nguyên, gần dãy núi đá vôi có nhiều hang

(CÒN NỮA)
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CUỐI TUẦN
U11 Lộc An thiếu kinh phí
dự chung kết bóng đá
Thiếu niên và Nhi đồng
Là một quốc gia mới thành lập trở lại với dân số chỉ trên 4 triệu người nhưng bóng toàn quốc

Croatia - một đất nước yêu bóng đá

VIẾT TRỌNG

Một đất nước của du lịch
và thể thao
Nằm ở Trung và Nam châu Âu với phần
lớn đất liền trong nội địa nhưng có một dải
đất trải dài dọc theo bờ biển Adriatic, Cộng
hòa Croatia (tiếng Croatia là Hrvatska) được
thành lập năm 1991 từ sự tan rã của các
nước trong cộng đồng Liên bang Nam Tư.
Croatia có tổng diện tích gần 56,600 km2,
dân số khoảng trên dưới 4,2 triệu người,
tổng thu nhập bình quân đầu người vào
khoảng gần 13 nghìn USD/ năm - vào tầm
trung bình ở châu Âu, thủ đô là Zagreb.
Do có nhiều thành phố nằm ven biển nên
thế mạnh kinh tế của Croatia bên cạnh du
lịch, công nghiệp đóng tàu, nông nghiệp chế
biến thực phẩm, sâu bên trong đất liền là các
ngành công nghiệp hóa chất.
Với lợi thế về thiên nhiên tươi đẹp, lịch sử
lâu đời, các di sản, đặc biệt là nhiều thành
phố ven biển với các bãi tắm, các đảo tuyệt
đẹp, các hang động, ẩm thực phong phú...
nên Croatia thu hút một lượng du khách rất
lớn từ các quốc gia chung quanh. Một ước
tính, trung bình mỗi năm gần đây quốc gia
nhỏ này thu hút một lượng du khách gần gấp
3 dân số quốc gia, khoảng 11 triệu người.
Kinh tế du lịch đang đóng góp khoảng 20%
GDP của đất nước, đặc biệt là du lịch, trong
mùa hè các thành phố ven biển thường
xuyên tràn ngập du khách.
Croatia cũng là một đất nước của những
người yêu thể thao. Một thống kê cho biết
trong hơn 4 triệu dân của mình Croatia đã có
khoảng 400 nghìn người chơi thể thao hằng
ngày trong nhiều bộ môn, trong đó khoảng
277 nghìn người là thành viên của một CLB
thể thao nào đó, từ bóng đá, bóng ném, bóng
rổ, bóng nước, quần vợt, trượt tuyết trong
mùa đông, bóng chuyền, điền kinh...
Với bóng đá, môn thể thao cực kỳ phổ
biến ở đất nước này khi có đến trên 118
nghìn người dân đăng ký với Liên đoàn
Bóng đá quốc gia Croatia chỉ để làm… cầu
thủ. Các CLB bóng đá luôn có số lượng hội
viên đông đảo, giải bóng đá quốc gia luôn
thu hút một lượng người xem rất đông mỗi
khi diễn ra.
Đó là lý do giải thích vì sao đội tuyển

đá luôn là môn thể thao chủ đạo của Croatia, đội tuyển nước này đã trở thành một
trong 4 đội mạnh nhất của World Cup 2018.

Luka Modric,
thủ lĩnh của đội
tuyển Croatia.

bóng đá Croatia dù non trẻ nhưng đã từng đi
đến vòng bán kết, giành Huy chương đồng
tại World Cup 1998. Trong năm đó, cầu thủ
Davor Suker của Croatia cũng giành danh
hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại
một kỳ chung kết. Đội tuyển quốc gia này
cũng 2 lần vào đến tứ kết vô địch châu Âu
năm 1996 và 2008.
Nhưng Croatia không chỉ có bóng đá với
những danh thủ thế giới mà họ còn có bóng
ném, từng 2 lần giành Huy chương vàng tại
Olympics vào năm 1996 và 2004, nhiều lần
giành huy chương tại giải vô địch thế giới
và vô địch châu Âu. Họ còn có đội tuyển
bóng rổ quốc gia từng giành Huy chương
bạc tại Olympic 1992, Huy chương đồng
tại giải vô địch thế giới, các CLB bóng rổ
Croatia từng nhiều lần vô địch châu Âu
và họ “xuất khẩu” rất nhiều danh thủ sang
chơi tại giải vô địch bóng rổ nhà nghề
NBA của Mỹ.
Với các môn khác, như bóng nước, đội
tuyển quốc gia nước này cũng giành không
ít huy chương tại các giải thế giới, giải châu
Âu; các CLB bóng nước trong nước của
Croatia từng nhiều lần vô địch châu Âu.
Trong quần vợt, đội tuyển Davis Cup của
nước này cũng giành chiến thắng trong năm
2005, vào đến bán kết năm 2009; nhiều tay

THÔNG BÁO
V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

vợt tên tuổi như Goran Ivannisevic từng
vô địch Wimbledon 2001, tay vợt nữ Iva
Majoli vô địch Roland Garros 1997 và hiện
nay có tay vợt Marin Cilic vô địch đơn nam
US Open 2014.

Khi bóng đá là đoàn kết
Cựu HLV của đội tuyển quốc gia - ông
Miroslav Blazevic từng nói, “Chính bóng đá
đã đoàn kết chúng tôi lại”, đội tuyển quốc
gia Croatia do ông dẫn đầu đã đến với Euro
và sau đó là World Cup 1998 khi đất nước
này chỉ vừa ngơi tiếng súng nhưng đã gây
không ít bất ngờ cho người hâm mộ.
Và hành trình tại World Cup 2018 lần này
cũng thế. Đúng sau 20 năm, quốc gia nhỏ bé
này đã chứng tỏ mình đáng được xem trọng
trong làng bóng đá thế giới khi đội tuyển
của họ đã ít nhất trở thành một trong 4 đội
mạnh nhất World Cup 2018.
Khi bài viết này lên khuôn, trong 4 đội
còn lại, Pháp đã vượt qua Bỉ bằng tỷ số
1-0 trong một trận đấu cực hay còn Croatia
đang chuẩn bị gặp Anh. Bất chấp trận đấu
giữa Croatia và Anh có kết quả ra sao, bóng
đá Croatia đã xứng đáng với niềm tin của
người Croatia và có tên trong tim của người
yêu bóng đá khắp thế giới vì những điều họ
đã làm được tại giải đấu này.

Kết thúc vòng bảng khu vực III tại Đắk
Lắk, Đội U11 Lộc An (huyện Bảo Lâm) đã
giành ngôi nhất bảng B với 3 trận toàn thắng
và giành vé vào vòng chung kết Giải bóng
đá Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc do Báo
Nhi Đồng tổ chức diễn ra tại tỉnh Thái Bình
trong thời gian tới. Vòng chung kết của giải
quy tụ 16 đội bóng U11 mạnh nhất trong cả
nước và U11 Lộc An là đại diện duy nhất
của Lâm Đồng.
Theo lịch của Ban tổ chức, Lễ khai mạc
giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 21/7 tới tại Nhà
thi đấu tỉnh Thái Bình. Vì vậy, để có mặt
tham dự lễ khai mạc, các cầu thủ nhí và
Ban huấn luyện Đội bóng U11 Lộc An sẽ
khởi hành ra Thái Bình vào đêm 19/7. Theo
đó, đội bóng sẽ có 14 ngày (từ 19/7 đến
3/8/2018) để tham gia giải đấu. Tham gia
vòng chung kết của giải, Đội U11 Lộc An
có 18 thành viên (gồm 14 cầu thủ, 1 trưởng
đoàn, 1 huấn luyện viên trưởng, 1 huấn
luyện viên phó và 1 chăm sóc viên).
Để tham gia vòng chung kết, đội bóng cần
nguồn kinh phí (tiền di chuyển, ăn, ở, thuốc
men, thuê sân tập, nước uống…) dự trù
khoảng 170 triệu đồng. Toàn bộ số kinh phí
này, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chung tay,
ủng hộ và tài trợ của địa phương, các ngành
chức năng và các mạnh thường quân.
Chỉ còn 9 ngày nữa là Đội bóng U11 Lộc
An sẽ khởi hành từ Lâm Đồng ra Thái Bình,
nhưng hiện tại đang thiếu nguồn kinh phí.
Đến hiện tại, đội chỉ mới nhận được sự tài
trợ chi phí di chuyển của một doanh nghiệp
trên địa bàn, với số tiền ước tính khoảng 70
triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 100 triệu
đồng chưa có. Anh Vũ Quốc Huy, Bí thư
Đoàn xã, Trưởng đoàn Đội U11 Lộc An,
mong muốn: “Hiện tại, ngoài tiền đi lại đã
được tài trợ thì chúng tôi chưa có kinh phí
để tham gia vòng chung kết của giải. Thời
gian qua, đội đã làm tờ trình gửi các cơ quan
chức năng liên quan của huyện và tỉnh xem
xét để hỗ trợ kinh phí cho đội; đồng thời,
liên hệ nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa
bàn toàn tỉnh để xin kinh phí. Nhưng hiện
tại, đội vẫn chưa có kinh phí. Vì vậy, để
tham gia giải đấu, Đội bóng rất cần sự quan
tâm, đồng hành của cơ quan chức năng và
các mạnh thường quân”. KHÁNH PHÚC

GÓC ẢNH ĐẸP

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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