Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

SỐ 5091 - THỨ SÁU NGÀY 13/7/2018
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

Nhiều hoạt động kỷ niệm Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển
Sáng 12/7, UBND tỉnh Lâm Đồng với sự
chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt
đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ
chức kỷ niệm 125 năm hình thành và phát triển
(1893 - 2018).
Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban,
ngành có liên quan; lãnh đạo UBND thành phố
Đà Lạt; lãnh đạo các phòng, ban của thành phố.
Tại cuộc họp, đại diện thành phố Đà Lạt báo
cáo kế hoạch triển khai các hoạt động chào
mừng do Đà Lạt chuẩn bị cho sự kiện này.

Dự kiến sẽ có Tuần Văn hóa Lễ hội nhân sự
kiện này, diễn ra trong cuối năm nay, từ ngày
26 đến 30/12/ 2018, đồng thời từ nay đến cuối
năm Đà Lạt cũng có nhiều hoạt động hướng
đến lễ kỷ niệm.
Cụ thể, thành phố Đà Lạt sắp đến sẽ đẩy
mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền về quá
trình 125 năm hình thành và phát triển của
Đà Lạt, nét đặc trưng về văn hóa và phong
cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến
khách”, các thành tựu về kinh tế - xã hội của

thành phố này trong những năm qua.
Thành phố cũng sẽ tiến hành vận động người
dân trên địa bàn, những cơ sở sản xuất kinh
doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng
nếp sống văn hóa trong kinh doanh; hướng đến
một Đà Lạt văn minh và thân thiện.
Thành phố từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường
công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa
bàn, tăng cường chỉnh trang đô thị; đồng thời
có nhiều hoạt động cụ thể để thúc đẩy du lịch
chất lượng cao,...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận
biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên,
ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì nên
chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ.
Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải
hết sức sửa chữa.
(THƯ GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC KỲ TỈNH, HUYỆN VÀ LÀNG
17/10/1945, T. 4, TR. 57, 58)

Hồi ức của người lính đặc công
năm xưa

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “ BÚA LIỀM VÀNG”

Khi bộ máy gọn và tinh
Kỳ I: Gọn và tinh
để tránh chồng chéo

Như sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ Trung
ương tới cơ sở, Nghị quyết số 18 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII vừa là điểm tựa, vừa là động
lực để toàn hệ thống chính trị cùng
“bứt phá”. Nằm trong guồng quay đó,
với tinh thần quyết liệt - khẩn trương,
hệ thống MTTQ và đoàn thể chính trị,
xã hội đã và đang tích cực triển khai
thí điểm đề án xây dựng cơ quan Khối
Mặt trận - đoàn thể. Tinh thần gương
mẫu, đồng thuận, đoàn kết là điểm
nổi trội bao quát toàn hệ thống.
TRANG 2

Chậm đầu tư dự án,
dân mòn mỏi chờ
TRANG 7

KINH TẾ

Cựu binh Nguyễn Đức Phó (bìa trái) kể lại những ký ức oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

TRANG 4

Khảo nghiệm giống
nhập khẩu có bản quyền
TRANG 3

Bao giờ mới có hệ thống xử lý nước thải
ở Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm?

Những ngày hè ý nghĩa

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Làm kinh tế giỏi, sẻ chia cùng
những hoàn cảnh khó khăn

Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm là một
trong những dự án trọng điểm phát
triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng được địa
phương quan tâm với những chính sách thu
hút đầu tư. Tuy nhiên, đây là khu vực rất
nhạy cảm về vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên
nhiên, đặc biệt là thảm thực vật và nguồn
nước mặt.
TRANG 6

TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Khổ vì “tín dụng đen”
TRANG 5

TRANG 7
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Nâng cao chất lượng tham mưu là trách nhiệm TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “BÚA LIỀM VÀNG”
chính trị của ngành tuyên giáo

Khi bộ máy gọn và tinh

Kỳ I: Gọn và tinh để tránh chồng chéo
Như sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở, Nghị quyết số
18 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII vừa là
điểm tựa, vừa là động lực để toàn hệ thống chính trị cùng “bứt
phá”. Nằm trong guồng quay đó, với tinh thần quyết liệt - khẩn
trương, hệ thống MTTQ và đoàn thể chính trị, xã hội đã và đang
tích cực triển khai thí điểm đề án xây dựng cơ quan Khối Mặt trận
- đoàn thể. Tinh thần gương mẫu, đồng thuận, đoàn kết là điểm
nổi trội bao quát toàn hệ thống.
Đồng chí Trần Văn Hiệp trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo cho 10 cá nhân.

Chiều 12/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công
tác tuyên giáo giữa nhiệm kỳ 2015
- 2020. Đồng chí Trần Văn Hiệp UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy cùng các đồng chí phó ban
chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham
dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên
giáo các huyện, thành phố; lãnh đạo
các sở, ngành trong tỉnh.
Theo báo cáo tại hội nghị, nửa
nhiệm kỳ qua, toàn ngành chủ
động, tích cực và kịp thời tham
mưu cho cấp ủy tổ chức học tập,
quán triệt và triển khai thực hiện
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
Công tác định hướng tuyên truyền
được thực hiện đồng bộ, toàn diện
trên các lĩnh vực chính trị - xã hội,
an ninh, quốc phòng, công tác đối
nội, đối ngoại và các ngày lễ, sự
kiện chính trị quan trọng của đất
nước, địa phương. Hoạt động của
các ngành trong khối khoa giáo,
văn hóa - văn nghệ đạt nhiều kết
quả tích cực, đáp ứng được nhu cầu
hưởng thụ của các tầng lớp nhân
dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng
xa, vùng đồng bào DTTS. Kiện
toàn, củng cố hoạt động của Ban
Chỉ đạo 94, Ban Chỉ đạo Thông tin
đối ngoại, hoạt động báo cáo viên,
cộng tác viên dư luận xã hội ngày
càng đi vào nền nếp. Việc triển
khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
ngày càng đi vào chiều sâu, có thực
chất. Chủ động và nghiêm túc thực

hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương “Một số vấn đề về tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả”…
Chủ trì hội nghị đã gợi ý 10 nhóm
nội dung chính liên quan tới các vấn
đề quan trọng như công tác dự báo
tình hình, định hướng tuyên truyền,
kinh nghiệm xử lý những vấn đề
phức tạp, việc nắm bắt dư luận xã
hội trong các tầng lớp nhân dân,
một số vấn đề phát sinh tại các địa
phương trong thực hiện Nghị quyết
số 18 - NQ/TW (khóa XII)…
Dịp này đã có 10 đồng chí được
Ban Tuyên giáo Trung ương trao
tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp
tuyên giáo.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí
Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh
những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới:
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện
có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XII, đẩy
mạnh triển khai thực hiện chuyên
đề 2018 về xây dựng phong cách,
tác phong công tác của người đứng
đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với
phát triển văn hóa con người Việt
Nam theo tinh thần Nghị quyết 33NQ/TW. Tập trung nâng cao chất
lượng công tác dự báo tình hình,
nắm bắt dư luận xã hội…
N.NGÀ

Nhiều hoạt động kỷ niệm... 
... nông nghiệp công nghệ cao
phát triển; phát triển các làng hoa,
tổ chức các hoạt động quảng bá sản
phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp đặc thù Đà Lạt.
Theo kế hoạch, sẽ có 6 chương
trình văn hóa - thể dục thể thao
hưởng ứng của thành phố và 3
chương trình thành phố phối hợp
với tỉnh tổ chức diễn ra từ thời điểm
này đến cuối năm như tổ chức cuộc
thi tìm hiểu về lịch sử hình thành và
phát triển của Đà Lạt qua 125 năm,
triển lãm tranh thiếu nhi, tổ chức
giải bóng chuyền nữ toàn thành, tổ
chức hội nghị thi đua Cụm Đô thị
Tây Nguyên, liên hoan diễn xướng
dân gian các dân tộc Tây Nguyên, tổ
chức trại sáng tác cho văn nghệ sỹ…
Đà Lạt trong thời gian đến cũng sẽ
phát động phong trào thi đua trong
toàn thành phố; phát động xây dựng
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các công trình dân sinh “xanh - sạch
- đẹp” ở các khu dân cư…
Riêng trong tuần lễ diễn ra lễ kỷ
niệm từ ngày 25 - 30 /12 cuối năm
nay sẽ có nhiều hoạt động như triển
lãm, văn hóa văn nghệ, hội thảo, biểu
diễn nghệ thuật, liên hoan… diễn ra
trong suốt những ngày này.
Dự kiến kinh phí thành phố Đà
Lạt dành cho các hoạt động trong lễ
kỷ niệm khoảng 5 tỷ đồng, trong đó
2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, 3 tỷ
đồng từ vận động xã hội hóa.
Cuộc họp đã lắng nghe nhiều
ý kiến đóng góp của các đại biểu
tham dự. Chủ tịch UBND tỉnh
Đoàn Văn Việt sau buổi họp đã
yêu cầu thành phố Đà Lạt hoàn
thiện và bổ sung thêm một số hoạt
động vào chương trình để trình tỉnh
sớm thống nhất trước khi triển khai
trong thời gian đến.  V.TRỌNG

T

hực hiện Nghị quyết của
BCH Trung ương Đảng
khóa XII về tiếp tục đổi
mới, sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
hệ thống Mặt trận tỉnh đã thí điểm
tại 3 huyện Đạ Tẻh, Lâm Hà và Đạ
Huoai. Qua đó cho thấy những hiệu
quả tích cực và còn đó những khó
khăn được nêu lên nhằm rút kinh
nghiệm trong thời gian tới tại các
cơ quan, đơn vị khác trong hệ thống
MTTQ và đoàn thể.
Trước yêu cầu đổi mới, đòi hỏi
phải xây dựng tổ chức bộ máy cơ
quan MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội của tỉnh, huyện ngày một
tinh gọn, đồng bộ, ổn định, tránh
chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Một
mặt hướng đến xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức có số lượng hợp lý, có
phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ,
năng lực chuyên môn đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.
Việc thực hiện đề án vị trí việc làm,
thành lập khối Mặt trận - đoàn thể
cấp huyện, thành phố tại Lâm Đồng
cũng nhằm hướng đến nội dung củng
cố, xây dựng hệ thống chính trị vững
mạnh hơn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy
đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả,
nâng cao chất lượng công tác vận
động quần chúng nhân dân.
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông
- UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBMTTQ tỉnh cho biết: Chấp hành
nghị quyết của Trung ương về tinh
gọn bộ máy, giảm đầu mối, xây dựng
đề án vị trí việc làm; UBMTTQ tỉnh
đã triển khai cách đây một năm,
trong quá trình xây dựng đề án đã
tiến hành lấy ý kiến của cán bộ, công
chức cơ quan MTTQ tỉnh. Chức
năng của MTTQ là một tổ chức liên
minh chính trị, nhiệm vụ là tuyên
truyền, vận động, giám sát - phản
biện xã hội, đối thoại. Căn cứ vào
biên chế được phân bổ trước đây,
việc giảm biên chế, đầu mối nhưng
vẫn đảm bảo yêu cầu công việc,
không gây xáo trộn bộ máy, đảm
bảo nhiệm vụ chính trị Nghị quyết
Trung ương giao. Trước đây, MTTQ

có 1 văn phòng và 6 ban, nay sau
khi sắp xếp gọn lại còn 1 văn phòng
và 2 ban. Tập trung bộ máy cho văn
phòng - là cơ quan tham mưu, Phó
Chủ tịch ghép vào ban trực tiếp chỉ
đạo, xóa chế độ trung gian. Thực
hiện chế độ 1 thủ trưởng, có 1 chánh
văn phòng và 2 phó văn phòng.
Giảm từ 24 xuống 21 biên chế, bao
gồm cả 2 lái xe và 1 tạp vụ, 1 bảo
vệ, nếu tính chính xác chỉ còn lại 17
biên chế. Như vậy, sau 2 tháng áp
dụng, công việc hiệu quả hơn, giảm
đầu mối, tăng ý thức làm việc…
Còn bộ máy giúp việc riêng cho
hệ thống Mặt trận và đoàn thể của
huyện, bình quân giảm từ 35 xuống
24 biên chế, giảm 9 biên chế. Hiện
nay, cấp huyện, thành phố đã và đang
xây dựng đề án thành lập khối Mặt
trận - đoàn thể hướng đến tinh gọn,
hiệu quả, giảm chồng chéo, tăng
cường hiệu quả công việc về cơ sở
một cách khoa học hơn. Cấp huyện
áp dụng trong năm 2018 và hoàn
thiện tại khắp các địa phương trong
năm 2019 và những năm tiếp theo.
Theo ông Nguyễn Trọng Ánh
Đông, sắp tới tỉnh sẽ tiếp tục làm
việc với Ban Tổ chức Trung ương
về làm rõ vị trí Chủ tịch MTTQ
kiêm Trưởng Ban Dân vận hay
Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch
UBMTTQ. Ý tưởng xây dựng đề án
vị trí việc làm tại mỗi đơn vị phải
thật sự cụ thể, mức lương cũng sẽ rõ
hơn, làm việc theo đúng chức năng,
không đùn đẩy, tính chuyên môn
hóa rõ hơn, làm nhiều hưởng nhiều,
không làm không hưởng.
Tinh thần thực hiện nội dung này
gói gọn trong 6 chữ “Định hướng hỗ trợ - tổng kết” được chuyển tải
xuống huyện, thành, đòi hỏi phải
rõ, hướng dẫn phải cụ thể, hỗ trợ cơ
sở, tiến hành tổng kết cái gì được,
chưa được, cấp xã đúng là cấp tổ
chức thực hiện. 3 cấp cần hỗ trợ liên
thông với nhau. Mục tiêu đến năm
2021 không có sự ngăn cách giữa
tỉnh - thành phố - huyện.
Việc thành lập văn phòng chung
khối MTTQ - đoàn thể được xác định
tạo ra khả năng tham mưu tốt hơn,

đối tượng vận động rõ hơn, địa chỉ
vận động rõ hơn; không chỉ hướng
đến riêng phụ nữ, nông dân, hay cựu
biến binh, thanh niên nữa, mà tất cả
cuối cùng đều nhằm hướng đến hộ
gia đình là trung tâm nhất cho mọi
hoạt động phong trào.
Theo bà Khuất Thị Hiền - Phó Chủ
tịch UBMTTQ huyện Lâm Hà cho
biết: Tình hình chung, anh em công
chức làm việc với một tinh thần khẩn
trương, trách nhiệm. Ngay cả chi bộ
sáp nhập thành 1 chi bộ của cả khối,
sinh hoạt cũng hiệu quả hơn trước
đây. Chính vì một công chức hiện
nay đảm đương nhiều việc nên có
sự sáng tạo, khoa học trong vận dụng
công việc. Muốn tạo hiệu quả công
việc giữa công chức với nhau thì phải
có sự thống nhất, đoàn kết cao. Tại
Lâm Hà đã thực hiện tốt điều này.
Từ mô hình sắp xếp lại bộ máy
trên, năm 2018, UBMTTQ Lâm
Hà giảm 2 biên chế, tức là còn 23
biên chế, lộ trình đến 2021 giảm
thêm 6 biên chế nữa, theo đúng tinh
thần Quyết định 1040 của Tỉnh ủy,
giảm 25% biên chế toàn huyện vào
năm 2021. Về nội dung hình thành
1 văn phòng - 3 bộ phận gồm Ban
Tuyên truyền - vận động, Ban Kiểm
tra giám sát và Ban Dân chủ pháp
luật. Các ban đều thực hiện nhiệm
vụ chính trị của địa phương. Điển
hình như cả 5 nội dung của cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”, khi
triển khai các ban đều nhận nhiệm
vụ cụ thể và thực hiện rất hiệu quả.
Tiếp đó, khối huyện sẽ trực tiếp chỉ
đạo khối xã để hoạt động tốt hơn, bí
thư - phó bí thư làm trưởng khối dân
vận, đa số bí thư kiêm trưởng ban
công tác mặt trận.
Tuy nhiên, từ thực tế triển khai
mô hình thí điểm trên tất cả hệ thống
Mặt trận và đoàn thể sẽ vận hành
theo cơ chế điều hành “1 người làm
nhiều việc”, phát huy trách nhiệm
cấp ủy viên, đòi hỏi phải có bản lĩnh,
có bước đột phá lớn thì mới hoàn
thành nhiệm vụ.
Cũng qua trao đổi về vấn đề này,
ông Nguyễn Trọng Ánh Đông chỉ
đạo với tinh thần hết sức quyết liệt:
Phấn đấu đúng lộ trình đến năm
2021 giảm 10% theo quy định,
hướng đến hình thành ngôi nhà
chung cho toàn khối Mặt trận - đoàn
thể cùng hoạt động ngày một hiệu
lực, hiệu quả, tinh và gọn hơn, phù
hợp tình hình địa phương.
Kỳ II: Kích thích bộ máy vận hành
năng động, hiệu quả
NGUYỆT THU

Từ năm 2015 đến nay huyện Đơn Dương phát triển 364 đảng viên
Tính đến nay, tổng số đảng viên
trong toàn Đảng bộ huyện Đơn
Dương có 2.359 đồng chí, trong
đó có 972 đảng viên nữ, 262 đảng
viên là người DTTS và 472 đảng
viên có đạo. Xác định công tác
phát triển đảng viên mới là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm

của công tác xây dựng Đảng, do
vậy ngoài việc tập trung lãnh đạo,
tổ chức, triển khai thực hiện các
nhiệm vụ của Đảng cấp trên, từ
năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện
Đơn Dương đã phát triển được 364
đảng viên. Hầu hết số đảng viên
mới kết nạp trong những năm qua

đa số là đảng viên trẻ có trình độ
học vấn THPT, trình độ chuyên
môn vững vàng, hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Các tổ chức
cơ sở đảng ở khối xã, thị trấn là
những đơn vị đã thực hiện tốt công
tác phát triển đảng viên mới.

NGỌC THANH

KINH TẾ
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Khảo nghiệm giống nhập khẩu có bản quyền

Đ

ể nâng cao giá trị sản
phẩm rau, hoa Lâm
Đồng, chủ động hội
nhập kinh tế quốc tế,
vấn đề đặt ra là cần nhập nội một số
giống hoa để khảo nghiệm và mua
bản quyền các loại giống cho hiệu
quả, năng suất, chất lượng và có khả
năng xuất khẩu.
Theo quy định, trong hồ sơ nhập
khẩu giống, để một giống rau, hoa
nhập vào Việt Nam là phải có bảng
phân tích nguy cơ dịch hại của giống
rau hoa đó (PRA). PRA do nước
xuất khẩu giống thực hiện, là hồ sơ
do Bộ Nông nghiệp của 2 nước xuất
khẩu và nhập khẩu quyết định và
thực hiện. Những danh mục vật thể
thuộc diện kiểm dịch thực vật phải
phân tích nguy cơ dịch hại trước khi
nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm:
Cây và các bộ phận còn sống của
cây; củ, quả tươi; cỏ và hạt cỏ; sinh
vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo
vệ thực vật; thực vật nhập khẩu phát
hiện đối tượng kiểm dịch thực vật
của Việt Nam; các vật thể thuộc diện
kiểm dịch thực vật khác có nguy
cơ cao mang theo đối tượng kiểm
dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực
vật xác định và báo cáo Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn quyết định.

Ông Trương Đức Phú, Giám
đốc Công ty Cổ phần Cây
giống Cao Nguyên (HIVICO)
cho biết, hiện nay, có đến
90% giống rau, hoa trên địa
bàn tỉnh được nhập khẩu từ
trên 20 quốc gia trên thế
giới. Lượng giống nhập khẩu
tương đương gần 3,6 tấn hạt
giống rau và 95,4 triệu hạt,
củ giống hoa các loại.
Kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối
với các giống cây trồng nhập nội còn
vướng mắc về thủ tục phân tích nguy
cơ dịch hại (PRA) gây khó khăn cho
Lâm Đồng để phát triển đa dạng các
giống rau, hoa mới theo yêu cầu của
thị trường tiêu thụ các nước. Nếu
thực hiện PRA linh hoạt sẽ đem lại
khá nhiều lợi ích cho ngành rau, hoa
của Việt Nam, giúp giảm tình hình vi
phạm bản quyền giống, giúp doanh
nghiệp chủ động sản xuất.
Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp
nhập khẩu giống của Việt Nam là
phải chủ động xin nhập khẩu bản
quyền giống, đồng thời trồng khảo
nghiệm để biết xem tình hình dịch
bệnh thế nào để có thể nhân rộng
trồng giống mới theo nhu cầu của thị

Nhờ trồng khảo nghiệm các giống hoa có bản quyền đã tháo gỡ được các rào cản PRA (phân tích
nguy cơ dịch hại) đối với các vật thể thuộc danh mục kiểm dịch thực vật trước khi đưa vào Việt Nam.
Đồng thời, qua đó cung cấp những sản phẩm tiềm năng được thị trường ưa chuộng.

Công ty TNHH Linh Ngọc trồng khảo nghiệm giống thược dược ngoại. Ảnh: H.Y

trường. Công ty TNHH Linh Ngọc
là một trong những đơn vị được Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh cấp phép nhập khẩu giống bản
quyền giống hoa.Theo đại diện Công
ty TNHH Linh Ngọc, nắm bắt được
nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng,
công ty đã xin nhập khẩu giống hoa
thược dược. Đây là loại hoa dùng để
trang trí nên phù hợp các dịp lễ, tết,
mùa cưới và lễ hội. Nhu cầu hoa lớn
vào dịp Tết Nguyên đán, hoa thược
dược dùng làm hoa tươi tại các thành
phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh và các địa phương khác trong
nước. Bên cạnh đó, hoa có nhiều kiểu
dáng, nhiều màu sắc phù hợp để xuất
khẩu. Tuy nhiên, loại hoa này vẫn
chưa được đánh giá PRA, chính vì
vậy, Công ty đã xin nhập giống bản
quyền và trồng khảo nghiệm với diện
tích nhỏ để xem tình hình dịch hại bởi
loại hoa này rất nhạy cảm với bệnh
phấn trắng, thối xám, thối thân và
khảm do vi rút. Ngoài ra, thược dược
hay bị nhện đỏ, bọ trĩ, và phấn trắng.
Ông Lại Thế Hưng, Chi cục
trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV
cho biết, việc nhập khẩu giống cây
trồng và xuất khẩu sản phẩm thực
vật nông nghiệp của Việt Nam phải
tuân thủ theo các quy định mang
tính quốc tế. Hiện nay, Chi cục tháo
gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện
một cách tốt nhất cho các doanh
nghiệp trong thực hiện PRA. Qua
đó, Chi cục Trồng trọt và BVTV
đã phối hợp với các doanh nghiệp
thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt tiến
hành liên hệ các đối tác nước ngoài

Chưa phát hiện dịch hại mới trên giống nhập khẩu
Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết, trong 6 tháng đầu
năm 2018, có 14 công ty nhập khẩu 239 lô giống gồm 70 chủng loại
với hơn 17,5 triệu củ, cây, ngọn, cành, hạt giống hoa các loại; hơn 1
tấn hạt giống rau các loại; 270 nghìn cây giống chanh dây; 116 tấn củ
giống khoai tây từ 15 nước.
Trạm kiểm dịch thực vật đã tiến hành kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực
vật cho 15 lô giống/15 chủng loại của 5 công ty với số lượng hơn 1,2
triệu củ, cây, ngọn hoa các loại của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu,
kinh doanh giống cây trên địa bàn. Tất cả các lô giống đều có Giấy
chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu và chưa phát hiện thấy
dịch hại mới cũng như dịch hại phổ biến có ở địa phương trên giống
cây trồng nhập khẩu được gieo trồng ngoài đồng ruộng.

để mua bản quyền và nhập khẩu
giống hoa. Trong năm 2017, có 5
doanh nghiệp tham gia dự án đã liên
hệ và ký hợp đồng với các đối tác
nước ngoài nhập khẩu giống. Hiện
nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã cấp phép nhập khẩu 11
chủng loại giống với 270.200 cây để
khảo nghiệm với quy mô diện tích
19.300 m2. Sản lượng thu hoạch rau,
hoa 350.000 - 400.000 cành hoa các
loại và 50 - 60 tấn ớt ngọt. Chuyển
giao 8.160 cây giống có bản quyền
cho 20 - 30 hộ liên kết theo chuỗi
giá trị (sản xuất gắn với tiêu thụ sản
phẩm); mở rộng quy mô sản xuất
các giống đã qua khảo nghiệm cho
năng suất, chất lượng cao phù hợp
với thị trường từ 5-10 ha trong năm
2018. Mới đây, Cục BVTV cấp 8
Giấy phép KDTV nhập khẩu cho 3
doanh nghiệp nhập khẩu giống (Đà
Lạt HasFarm, Hồng Hoàng, Linh

Ngọc). Hiện nay, các doanh nghiệp
đang triển khai các thủ tục liên quan
với các đối tác nước ngoài để nhập
khẩu. Kế hoạch trong năm 2018: 3
doanh nghiệp sẽ nhập khẩu toàn bộ
11 chủng loại giống/270.200 cây để
triển khai khảo nghiệm trên quy mô
19.300 m2.
Từ năm 2018- 2020, tiếp tục triển
khai Dự án nhập khẩu, mua bản
quyền giống rau, hoa hỗ trợ cho các
doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa
Đà Lạt để nhập khẩu các giống rau,
hoa có bản quyền từ các nước chưa
có phân tích nguy cơ dịch hại (PRA)
với số lượng 20 giống rau, hoa nhập
khẩu/năm. Số lượng cây giống được
chuyển giao ít nhất bằng 30% số
lượng cây giống đã nhập khẩu có
bản quyền và đã qua khảo nghiệm
cho nông dân liên kết với các doanh
nghiệp theo chuỗi giá trị.

địa lan, cát tường, đồng tiền, cẩm
chướng, hồng môn, bơ ghép, cà
phê catimor…
Ngoài ra, Đà Lạt đã lập thủ tục,
hồ sơ xây dựng Trung tâm Giao
dịch hoa thuộc dự án hỗ trợ phát
triển nông nghiệp theo hướng tiếp
cận đa ngành và cải thiện môi
trường đầu tư; hình thành các vùng

nông nghiệp công nghệ cao Thái
Phiên (Phường 12), Lộc Quý (xã
Xuân Thọ); Vạn Thành (Phường
5)… Đến nay, diện tích nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Đà Lạt hơn 5.700 ha, chiếm gần
55% tổng diện tích đất sản xuất,
tăng hơn 21% so với năm 2015.

HOÀNG YÊN

46 đề tài phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Triển khai Nghị quyết 05 năm
2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về
phát triển nông nghiệp công nghệ
cao đến nay, Đà Lạt triển khai 46
đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển
giao kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi
cơ cấu, trợ giá giống cây trồng,…
tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng.
Trong đó đáng kể những đề tài

như: thu gom xử lý bao gói thuốc
bảo vệ thực vật sau sử dụng; hỗ
trợ bao bì sản phẩm nhận diện
khoai tây Đà Lạt; mô hình rau
thủy canh, tưới tiết kiệm, hệ
thống máy sấy nông sản; xây
dựng thương hiệu cà phê Cầu
Đất, rau, hoa, hồng ăn trái, dâu
tây Đà Lạt; chuyển đổi giống hoa
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Giá trị sản xuất công nghiệp
6 tháng tăng 8,19%
Theo báo cáo của Sở Công
thương, giá trị sản xuất công
nghiệp 6 tháng đầu năm 2018
(theo giá hiện hành) ước đạt trên
10.524 tỷ đồng, tăng 8,19% so
với cùng kỳ năm trước và tăng
đều ở các ngành.
Trong đó, ngành công nghiệp
khai khoáng ước đạt khoảng 369
tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ
năm trước; ngành công nghiệp
chế biến, chế tạo ước đạt khoảng
7.712 tỷ đồng, tăng 8,25% so với
cùng kỳ; ngành sản xuất và phân
phối điện, khí đốt, nước, quản lý
và xử lý rác thải, nước thải ước đạt
khoảng 2.221 tỷ đồng, tăng 9% so
với cùng kỳ; ngành cung cấp nước,
hoạt động quản lý và xử lý rác thải,
nước thải ước đạt khoảng 219 tỷ
đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.
Một số sản phẩm chủ yếu tăng
so với cùng kỳ, gồm: đá xây
dựng tăng 24,7%, rau cấp đông
tăng 7,4%, sợi tơ tằm các loại
tăng 18,6%, bê tông tươi tăng
20,9%, alumin tăng 16,2%, điện
sản xuất tăng 9,5%, điện thương
phẩm tăng 9%...; trong khi cao
lanh các loại giảm 25%, chè chế
biến giảm 5,9%, hạt điều chế
biến giảm 48,9%, lụa tơ tằm các
loại giảm 7,1%...
LHT

ĐẠ HUOAI: Hỗ trợ dân

chuyển đổi cây trồng
Huyện Đạ Huoai đang tích cực
vận động người dân địa phương
chuyển đổi các cây trồng kém
hiệu quả sang các cây trồng có
giá trị cao.
Cụ thể, đã có 614 hộ dân được
hỗ trợ để chuyển đổi cây trồng với
tổng diện tích trên 254 ha, trong
đó hỗ trợ 254 hộ dân chuyển đổi
gần 131 ha điều, 77 hộ chuyển
đổi trên 25,4 ha sầu riêng, 148 hộ
chuyển sang trồng bắp với diện
tích 48,7 ha và cây chè trên 49 ha
của 135 hộ dân.
Huyện cũng hỗ trợ chuỗi liên kết
sản xuất VietGAP cho 2 hợp tác xã
và 1 tổ hợp tác trồng sầu riêng với
tổng cộng 51 hộ trồng với tổng
diện tích 87,5 ha; hỗ trợ 5 máy hun
khói cho các xã để phòng ngừa,
tiêu diệt sâu bọ trên cây trồng.
Trong 6 tháng đầu năm, huyện
đã tổ chức 41 lớp tập huấn cho
nông dân trong huyện hướng dẫn
kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa
sâu bệnh hại cho cây trồng; lên kế
hoạch đưa nông dân học hỏi mô
hình canh tác điều năng suất cao
tại Bình Phước; xây dựng các mô
hình trình diễn nông nghiệp tại địa
phương để người dân đến tham
quan như mô hình thâm canh điều,
mô hình trồng bưởi da xanh tại xã
Mađaguôi và thị trấn Mađaguôi.
Hiện toàn huyện Đạ Huoai có
khoảng 1.482 ha điều được ứng
dụng thâm canh có doanh thu bình
quân mỗi năm khoảng 60 - 70
triệu đồng/ha và khoảng trên 416
ha cây trồng có doanh thu bình
quân trên 200 triệu đồng/ha/năm.
VT
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Tỷ lệ tốt nghiệp THPT
năm 2018 đạt 98,95%
* 33 đơn vị có tỷ lệ thí sinh
đỗ tốt nghiệp 100%
Chiều ngày 12/7, thông tin
từ Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) Lâm Đồng cho biết:
tỷ lệ tốt nghiệp THPT của
tỉnh năm 2018 đạt 98,95%,
cao hơn tỷ lệ chung của cả
nước 1,38% (tỷ lệ chung toàn
quốc 97,57%).
Trong kỳ thi THPT quốc
gia 2018, toàn tỉnh có 14.146
thí sinh dự thi (bao gồm cả
thí sinh tự do), số thí sinh
đỗ tốt nghiệp là 13.997.
Trong đó, thí sinh hệ THPT
13.650/13.764 thí sinh,
tỷ lệ 99,17%; thí sinh hệ
GDTX 347/382 thí sinh, tỷ
lệ 90,84%. Có 33 đơn vị có
tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp
100%, gồm 31/58 trường
THPT và 2/8 Trung tâm
GDNN - GDTX.
Theo số liệu thống kê, số
thí sinh đạt điểm cao của các
bộ môn trong toàn tỉnh gồm:
6 thí sinh đạt điểm 10 môn
Giáo dục công dân; 1 thí sinh
đạt điểm 9,8 môn Tiếng Anh;
1 thí sinh đạt 9,75 điểm môn
Sinh học; 1 thí sinh đạt 9,5
điểm môn Vật lý; 2 thí sinh
đạt 9,5 điểm môn Hóa học;
1 thí sinh đạt 9,5 điểm môn
Lịch sử; 1 thí sinh đạt 9,25
điểm môn Ngữ văn; 2 thí
sinh đạt 9,25 điểm môn Địa
lý và 2 thí sinh đạt điểm 9
môn Toán.
Hiện Sở GDĐT đang triển
khai công tác kiểm tra, đối
soát các thông tin của thí sinh
để chuẩn bị cho việc cấp giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT
tạm thời.
Thời hạn phúc khảo bài thi
đến hết ngày 20/7/2018.

TUẤN HƯƠNG

Hơn 500 triệu đồng
chăm sóc nạn nhân
chất độc da cam
Theo Hội Nạn nhân chất
độc da cam (NNCĐDC)/
Dioxin Lâm Đồng, trong 6
tháng đầu năm 2018, các
cấp Hội trong tỉnh đã vận
động xây dựng quỹ với hơn
607 triệu đồng. Trong đó,
thực hiện công tác chăm sóc
NNCĐDC qua các chương
trình hỗ trợ sửa nhà, hỗ trợ
cho gia đình NNCĐDC
vay vốn sản xuất... với tổng
trị giá hơn 500 triệu đồng.
Ngoài ra, Hội các huyện,
thành phố còn phối hợp với
các tổ chức, đoàn thể, nhà
tài trợ trực tiếp tặng quà cho
NNCĐDC với tổng trị giá
hơn 181 triệu đồng.
Toàn tỉnh hiện có 11/12
huyện, thành phố thành lập
Hội NNCĐDC cấp huyện,
71/147 xã, phường, thị trấn
có tổ chức Hội cấp xã với
hơn 3.500 hội viên, trong đó,
hội viên là NNCĐDC 2.163
người. 
VIỆT HÙNG
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Hồi ức của người lính đặc công năm xưa
Mười tám tuổi, ông giác ngộ
cách mạng đi theo tiếng gọi
của Tổ quốc, luôn tin tưởng
vào Đảng và Bác Hồ. Suốt
thời gian tham gia kháng
chiến chống Mỹ cứu nước, ông
cùng đồng đội đã băng rừng,
lội suối tham gia hàng chục
trận đánh tiêu diệt địch, bảo
vệ quê hương, đất nước. Ông
chính là Đại tá Nguyễn Đức
Phó (71 tuổi, nguyên Phó Chỉ
huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh Lâm Đồng).
Luôn tin vào Đảng
và Bác Hồ
Dẫu biết cuộc chiến ngày nào giờ
đã lùi xa, nhưng ký ức về những
tháng năm hy sinh gian khổ, về tình
đồng đội yêu thương gắn bó nhau
vẫn còn mãi trong trái tim đầy cảm
xúc của người cựu binh Nguyễn
Đức Phó. Sinh ra và lớn lên trong
một gia đình có truyền thống yêu
nước nồng nàn tại xã Bình Dương
(huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi),
năm 1964, chàng trai trẻ Nguyễn
Đức Phó theo người thân rời quê
hương Quảng Ngãi vào Bảo Lộc
(Lâm Đồng) làm thuê kiếm sống.
Một năm sau, lúc vừa tròn 18 tuổi,
cũng như bao thanh niên yêu nước
thời bấy giờ, ông Phó đã xung phong
gia nhập Đại đội Đặc công c715
(Lực lượng vũ trang Lâm Đồng).
Nhớ lại đời binh nghiệp của mình,
ông Phó cho biết: “Năm 1965, khi
tôi vừa tham gia cách mạng, do
lực lượng của ta ở Lâm Đồng còn
mỏng nên ban ngày bị địch khống
chế, buộc chúng tôi vào rừng hoạt
động để xây dựng lực lượng. Còn
ban đêm, chúng tôi lại băng rừng,
lội suối tìm về các bản làng nắm
tình hình của địch và làm công tác
tuyên truyền, giác ngộ chủ trương,
chính sách của Đảng và Bác Hồ
cho người dân cùng tham gia làm
cách mạng. Đối với bản thân mình,
tôi xác định “ra đi không hẹn ngày
về”, luôn tin vào Đảng và Bác Hồ
về một ngày mai thắng lợi, hòa bình
để quyết tâm theo các chú, các bác
và các anh trong đơn vị học hỏi, rèn
luyện làm cách mạng”.
Năm 1968, ông Phó vinh dự được
đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng
sản Việt Nam và được đơn vị tín
nhiệm giao trọng trách làm Chính
trị viên phó Đại đội Đặc công c715.
Dù quân địch hùng hậu, lớn mạnh
và được trang bị vũ khí hiện đại, tối
tân nhưng mỗi lần được cấp trên
giao nhiệm vụ, ông Phó và đồng
đội luôn xác định “đã đánh là phải
bằng mọi cách tiêu diệt được địch”.
Vì thế, hầu hết các trận đánh của Đại
đội Đặc công c715 do ông Phó trực
tiếp chỉ huy đều chọn các thế trận du
kích, phục kích và tập kích để tiêu
diệt địch. Sau mỗi trận đánh, ông
cùng đồng đội tự rút ra cho mình
nhiều bài học kinh nghiệm để tham
gia những trận đánh lớn, nhỏ sau này
cùng quân, dân cả nước quyết tâm

Cựu binh Nguyễn Đức Phó (bìa trái) kể lại những ký ức oanh liệt
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

thực hiện mục đích cao cả, thiêng
liêng của dân tộc theo như mong
muốn của Bác Hồ “Vì độc lập, vì
tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho
ngụy nhào”.

Ba trận đánh để đời
Trong đời binh nghiệp của mình,
người cựu binh này cùng các đồng
đội đã tham gia hàng chục trận
đánh lớn, nhỏ tiêu diệt địch. Trong
đó, có 3 trận đánh để đời mà ông
Phó tự bảo lòng mình “không được
phép quên”.
Vậy là ký ức của những năm
tháng gian khổ, nhưng hào hùng của
một thời lửa đạn lại ùa về trong ông.
Rồi ông bắt đầu kể về trận đánh tiêu
diệt Đại đội Thám sát biệt hiệu 407
của địch. Kể về trận đánh này, ông
Phó rơm rớm nước mắt: “Trước trận
đánh này, tôi nghe tin ở thôn Mỹ Lai,
làng Sơn Mỹ (huyện Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi - quê tôi) xảy ra một vụ
thảm sát của lính Mỹ đã giết chết
504 dân thường vô tội. Vì vậy, lòng
căm thù giặc Mỹ trong bản thân tôi
và đồng đội lúc bấy giờ cứ sục sôi
và quyết trả thù cho đồng bào ta ở
Mỹ Lai”.
Ông Phó hồi tưởng: Sau khi nắm
tình hình về quân địch và biết được
vào đêm 14/6/1968, Đại đội Thám
sát 407 của quân Mỹ từ Di Linh
hành quân xuống đèo Bảo Lộc, nên
cấp trên đã giao nhiệm vụ cho Đại
đội c715 phục kích tiêu diệt. Nhận
lệnh, tôi cùng các đồng đội chủ động
hành quân xây dựng trận địa phục
kích tại Cây số 3 (nay thuộc khu vực
Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Di Linh).
Khi quân địch vừa tới, chúng tôi đã
đồng loạt nổ súng đánh úp khiến
chúng không kịp trở tay. Trận đánh
này, chúng tôi đã tiêu diệt gọn cả
đại đội của địch và thu trên 30 khẩu
súng các loại. Trong đó, bản thân tôi
đã tự tay bắt sống 2 tên chỉ huy của
Mỹ. Theo ông Phó thì đây là trận
đánh lớn đầu tiên mà ông trực tiếp
tham gia kể từ khi bắt đầu tham gia
làm cách mạng.
Tiếp theo là trận đánh phá hủy
hậu cứ Lữ đoàn dù 173 của Mỹ tại
sân bay Khu 6, thị xã B’Lao (nay
thuộc Phường 2, TP Bảo Lộc). Ông
Phó nhớ như in về trận đánh: “Tại

hậu cứ Lữ đoàn dù của Mỹ được
xây dựng lô cốt vững chắc, cùng
nhiều vũ khí, phương tiện chiến đấu
hiện đại. Đại đội Đặc công chúng
tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp
tham gia tấn công hậu cứ. Đêm 18
rạng sáng ngày 19/1/1969, tôi cùng
các đồng đội nổ súng tập kích vào
Lữ đoàn dù của địch. Cùng lúc,
Đơn vị nữ Pháo binh 8/3 đã bắn
hàng trăm quả đạn cối 82 ly vào
Tòa hành chính và Sân bay Kon
Hin Đạ để ngăn địch đưa lực lượng
chi viện cho Lữ đoàn dù. Bị chúng
tôi tập kích bất ngờ, số đông quân
Mỹ trong các dãy nhà, lô cốt bị tiêu
diệt, chống trả yếu ớt. Sau hơn 30
phút đánh vào hậu cứ, chúng tôi
đã phá hủy 1 máy bay trực thăng,
1 khẩu pháo, 4 xe quân sự, đốt
cháy 1 kho xăng và đánh sập 24 lô
cốt, hầm chiến đấu của quân Mỹ.
Kết thúc trận đánh, mặc dù không
chiếm được hậu cứ của địch nhưng
đã giáng một đòn cực mạnh làm
thiệt hại nặng về phương tiện chiến
tranh và hao tổn sinh lực địch. Sau
trận đánh này, ông Phó vinh dự được
Bộ Tư lệnh Miền tặng Huân chương
Chiến công hạng Nhì. Chiến thắng
cũng đã tạo lòng tin, sự phấn khởi
để người dân Bảo Lộc đồng loạt nổi
dậy giúp bộ đội địa phương tham gia
phá ấp, phá tổ chức phòng vệ dân sự
của địch để đòi tự do đi lại, làm ăn.
Cuối cùng là trận đánh tiêu diệt
toàn bộ một đại đội quân Mỹ. Thời
gian này, trước tình hình giặc Mỹ
cho quân càn quét vùng suối Đạ Ri
Am - Đạ Giam (nay thuộc xã Tân
Lạc, huyện Bảo Lâm) để truy tìm
tiêu diệt bộ đội ta. Ông Phó kể rành
mạch: “Để đối phó quân địch, tôi và
một số đồng đội được giao nhiệm
vụ trinh sát bám theo lộ trình hành
quân của địch. Qua đó, chúng tôi
nắm bắt được, đại đội quân địch
có khoảng 125 - 130 tên, do một
viên đại úy người Mỹ chỉ huy, sẽ
hạ trại đóng quân bên kia suối Đạ
Giam hòng mai phục quân ta. Ngay
sau đó, chúng tôi đã báo cáo Sở
chỉ huy xin lệnh chỉ đạo tiêu diệt
địch. Nhận lệnh cấp trên, vào đêm
7/4/1969, tôi và 11 đồng đội trong
Đại đội Đặc công cùng 12 đồng chí
thuộc Đại đội 744 tiến hành tập kích

quân địch. Trong trận đánh này, tôi
được giao nhiệm vụ “điểm hỏa” tấn
công địch”.
Trong cơn mưa dầm của đêm
Tây Nguyên tháng 4, sau hơn 4 giờ
băng rừng, lội suối, đến khoảng 12
giờ đêm mùng 6 rạng sáng ngày
7/4, ông Phó cùng các đồng đội đã
tiếp cận được điểm hạ trại của quân
địch. Ngay sau đó, thế trận được
bày bố sẵn để chờ thời cơ “chín
muồi” tấn công. Đến khoảng 4 giờ
30 sáng, phát hiện quân địch “thoát
ly công sự”, ông Phó đã dùng mìn
DH 20 “điểm hỏa” trận đánh. Ngay
sau đó, các đồng đội từ 2 hướng đã
dùng cối 82 ly, lưu đạn và súng AK
đồng loạt tấn công vào lán trại địch.
Bị tấn công đợt đầu tiên khoảng 10
phút thì cả đại đội lính Mỹ gần như
tê liệt. “Lúc đó, tôi cùng các đồng
đội thừa thắng xông lên làm chủ trận
địa. Trong lúc xung phong, tôi đã bị
một tên lính Mỹ bị thương bắn trúng
vào đùi trái làm gãy xương. Sau đó,
các đồng đội của tôi đã tiêu diệt toàn
bộ lính Mỹ, làm chủ trận địa, thu giữ
hàng chục khẩu súng và đồ quân
sự của Mỹ” - ông Phó nhớ lại giây
phút sinh tử của trận đánh. Sau trận
đánh vang dội này, Lực lượng vũ
trang tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ chỉ
huy Miền tặng Huân chương Chiến
công hạng Nhì và bản thân ông Phó
được tặng Huân chương Chiến công
hạng Nhất.
Sau khi bị thương, ông Nguyễn
Đức Phó được điều động qua làm
Chính trị viên Đại đội 710 và tiếp
tục cầm súng đánh Mỹ cho đến
khi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch
sử thắng lợi, miền Nam được giải
phóng, nước nhà hoàn toàn thống
nhất. Sau giải phóng, ông Phó được
điều về giữ chức vụ Phó Tiểu đoàn
trưởng D719 tỉnh Lâm Đồng và tiếp
tục chỉ huy bộ đội truy quyét Fulro.
Cuối năm 1976, ông được điều về
Trường Quân chính (Quân khu 6 cũ,
đóng tại Tháp Chàm, Ninh Thuận).
Năm 1984, ông được điều về giữ
chức Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ
huy Quân sự huyện Bảo Lộc. Năm
1989 được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo
Lộc. Năm 1997, ông được bổ nhiệm
Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Đến năm
2004, nhận quyết định nghỉ hưu về
lại địa phương, ông được tín nhiệm
bầu làm Chủ tịch Hội CCB TP Bảo
Lộc đến cuối năm 2017.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký
ức về những năm tháng chiến đấu
gian khổ, oanh liệt vẫn đầy ắp trong
những câu chuyện mà người lính
đặc công Nguyễn Đức Phó thường
kể cho con cháu, đồng nghiệp. Và,
sự hy sinh, đóng góp xương máu
của ông đã được Đảng, Nhà nước
ghi nhận bằng nhiều huân chương,
huy chương cao quý; trong đó, có
ba Huân chương Chiến công (hạng
Nhất, Nhì và Ba). Cả cuộc đời cống
hiến cho sự nghiệp cách mạng,
những đóng góp của ông đã truyền
cảm hứng, thắp lên ngọn lửa thi đua
ái quốc đến con cháu và cả thế hệ
trẻ địa phương.
KHÁNH PHÚC - HỮU LINH

VĂN HÓA - XÃ HỘI
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Những ngày hè ý nghĩa
Chúng tôi đến lớp, những đứa
trẻ có nước da ngăm đen, đôi
mắt sáng ngời ngước lên nhìn,
nở nụ cười tươi rói. Tất cả có
hơn 80 em, được chia thành
nhiều khu vực khác nhau theo
độ tuổi, lớp lớn học toán, lớp
nhỏ tập viết...

S

au khi nghe giới thiệu về
các vị khách, chúng cất
tiếng chào kèm theo cái
khoanh tay trước ngực một
cách lễ phép. Đó là những đứa trẻ
mới đầu thì có vẻ khép nép nhưng
chỉ cần chơi với chúng một lát thì
chúng trở nên cực kỳ tình cảm, gặp
đâu cũng chào với chất giọng lơ lớ
của mình.
Với đám trẻ con ở thôn Thực
Nghiệm (xã Mê Linh, huyện Lâm
Hà), 3 tháng hè sẽ là khoảng thời
gian cùng cha mẹ lên rẫy, mò cua,
bắt ốc bên sông. Một vài đứa lớn
hơn sẽ phải đi làm thuê kiếm tiền
phụ cha mẹ nuôi đàn em ở nhà.
Thống kê cho thấy, thôn Thực
Nghiệm có khoảng 800 nhân khẩu
thì 1/3 trong số đó là trẻ em. Chị
Long Dinh Ka Điệp - cán bộ y tế
thôn bản cho biết sở dĩ như vậy vì
có nhiều hộ gia đình sinh tới 4, 5
người con. Đông con, thiếu đất sản
xuất dẫn đến tình trạng đói nghèo
thường xuyên.
Thế nên từ khi xuất hiện lớp học
hè do nhóm tình nguyện của cô gái
trẻ Phạm Ngọc Uyên Nhi (TP Hồ
Chí Minh) tổ chức, các em đều hào
hứng tham gia. Hơn 80 em được
chia thành các lớp theo đúng độ

Ka Nhi đang kiên nhẫn chỉ cho Ka Xuyến ghi nhớ từng loại màu sắc. Ảnh: H.T

tuổi. Sáng học văn hóa, chiều học
kỹ năng sống, tập làm đồ thủ công,
tìm hiểu về ẩm thực...
Dù đã 9 tuổi nhưng cô bé Ka Lin
vẫn đang tập nắn nót từng từ trong
quyển vở tập viết bởi so với chúng
bạn, em có phần chậm hơn. Ka Lin
bảo rằng hè được đi học, được chơi
cùng các bạn, em vui lắm. “Viết
chữ khó quá, viết, em viết mãi mà
chẳng đẹp như các bạn”, Ka Lin
cười xòa.
Khác với Ka Lin, cậu bé K’Bích
nhỏ hơn 2 tuổi dường như kiên nhẫn
hơn. Thỉnh thoảng, cậu bé lại ra bộ
đăm chiêu, đưa tay gãi gãi đầu. Hóa
ra là gặp từ khó, K’Bích loay hoay

không biết viết thế nào cho đúng.
Dẫu vậy, nhìn dáng vẻ cần mẫn,
chăm chỉ liên tục viết rồi xóa, rồi
lại viết tiếp của em, chúng tôi và Ka
Nhi bất giác nở nụ cười. Cái nhìn âu
yếm mà Ka Nhi và các tình nguyện
viên trẻ dành cho các em học sinh,
có lẽ họ đang hạnh phúc.
Hạnh phúc ở tuổi 24 của một cô
gái trẻ như Phạm Ngọc Uyên Nhi
có lẽ là chính những thứ mà cô đang
dành cho các em nhỏ ở thôn Thực
Nghiệm này. Để trở nên gần gũi với
các em, Uyên Nhi quyết định “đổi”
tên mình thành Ka Nhi - đúng như
cái cách mà các ông bố, bà mẹ K’ho
đặt tên cho đứa con gái của mình.

Ka Nhi cho biết, trong thời gian
hoạt động 1 tháng, lớp học bên
cạnh việc phụ đạo, củng cố thêm
cho các em những kiến thức đã
được học ở trường thì còn giúp các
em tiếp cận thêm nhiều kỹ năng
khác như làm đồ thủ công, học
các kỹ năng giao tiếp cơ bản, hát,
múa... Với những món đồ thủ công
đã làm được, vào những ngày cuối
tuần, một phiên chợ sẽ được mở ra
để các em bày bán, kiếm tiền mua
nguyên liệu làm thêm nhiều sản
phẩm khác nữa.
“Tình trạng nghèo đói kéo theo
việc các em lớn tuổi thường bỏ học
để theo cha mẹ lên nương rẫy hoặc

ở nhà để chăm sóc em. Các bậc
phụ huynh cũng không có nhiều
thời gian quan tâm đến con cái nên
các em thường sống bản năng, bộc
phát những hành vi thiếu kiểm soát.
Chúng mình ở đây để giúp các em
hiểu hơn về cuộc sống ngoài kia,
biết lao động và quý trọng sức
lao động, biết dành tình cảm yêu
thương, hiếu thảo với mẹ cha…”,
Ka Nhi chia sẻ.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp Ka Nhi
gắn bó mùa hè của mình với các em
nhỏ và phụ huynh ở Thực Nghiệm.
Ka Nhi bảo rằng mình không tham
vọng có thể dạy toàn bộ kiến thức
phổ thông cho các em mà chỉ mong
có thể góp phần giúp các em hiểu
hơn về kỹ năng sống, một số kiến
thức về giới tính cho những em sắp
bước vào lứa tuổi dậy thì…
“Ở đây có những đứa trẻ nhút
nhát, các em thiếu nhiều cơ hội tiếp
xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí
có em còn chưa bao giờ rời khỏi
ngôi làng mà mình đã sinh ra. Có đi
và đến những nơi thế này các bạn
mới thấy rằng mình đang có một
cuộc sống đủ đầy hơn các em rất
nhiều”, Ka Nhi tâm sự
Sau giờ học buổi sáng, chúng tôi
cùng Ka Nhi đến nhà Ka Diên, Ka
Dân để tìm hiểu lý do vắng học.
Hóa ra hai đứa ở nhà phụ mẹ phơi
lúa, trông em. Thấy chúng tôi, mẹ
của Ka Diên gãi đầu bối rối vì đoán
được phần nào nguyên nhân. Thông
qua vài câu chuyện nhỏ, buổi chiều
hôm ấy, cả Ka Diên và Ka Dân cùng
được chạy nhảy với đám bạn trong
khoảnh sân nhỏ. Mấy đứa xúm lại
cùng đan một chiếc vòng tay, tiếng
cười nói cứ thế rộn lên, trong veo...
HỒNG THẮM

Làm kinh tế giỏi, sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn

C

húng tôi đến thăm gia đình
ông Dương Thanh Bình
đúng vào dịp bác vừa được
Hội Người cao tuổi huyện Đức
Trọng tặng giấy khen về thành tích
làm kinh tế giỏi giai đoạn 20142018. Ông Bình cho biết, để có kết
quả như hôm nay, là cả một quãng
thời gian đầy khó khăn, vất vả khi
cả gia đình quyết định rời quê hương
Bắc Giang vào Lâm Đồng lập
nghiệp. “Đó là vào năm 1992, tôi
đưa cả gia đình 6 người vào đây lập
nghiệp. Những ngày đầu vào đây, ai
thuê gì làm nấy, chỉ mong có người
thuê mướn để có việc mà làm. Lúc
bấy giờ, ngoài làm thuê, gia đình tôi
chẳng biết canh tác gì, vì thú thật,
lúc đó vẫn còn bỡ ngỡ trong việc
trồng trọt, sản xuất nông nghiệp, vì
kinh nghiệm không có, đất sản xuất
cũng không” - ông Bình cho biết.
Nhưng rồi, vốn là cựu chiến binh,
ông tự nhủ mình không thể nào cứ
chịu mãi cảnh làm ăn thua thiệt. Vậy
là ông quyết định phải tự tìm tòi,
học hỏi kinh nghiệm từ những hộ
gia đình làm nông nghiệp giỏi trong
vùng Định An nơi ông sinh sống,
rồi tìm về tận huyện Đơn Dương
để học tập cách thức trồng bông,
trồng rau, từ đó đúc rút kinh nghiệm
cho bản thân. “Tôi còn nhớ năm đó

Đến Hiệp An (Đức Trọng) lập nghiệp cách đây gần 30 năm, từ hai bàn tay trắng, đến nay, vợ chồng
ông Dương Thanh Bình đã tích lũy cho mình khối tài sản mà nhiều người mơ ước. Và, đặc biệt hơn,
không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Bình còn luôn sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
là năm 1997, lần đầu tiên tôi được
một người quen làm ở một công ty
của Đài Loan về đây thuê đất trồng
bông cho ít giống bông lay ơn, vậy
là trồng thử trong vườn. Vụ đó, tôi
thu được 27 triệu đồng, một số tiền
khá lớn đối với gia đình tôi lúc bấy
giờ và tôi cũng bén duyên trồng
bông từ ngày đó” - ông Bình nhớ lại.
Cùng với thời gian, nguồn thu
hoạch của gia đình ông Bình từ rau,
hoa cũng ngày càng đạt năng suất
cao, dù không thể tránh được những
lần làm ăn thua lỗ do được mùa mất
giá, được giá mất mùa, hay bệnh tật...
Có tiền, gia đình ông lại mua thêm
đất để mở rộng sản xuất. Từ 1 sào
đất mua được từ những ngày đầu vào
đây lập nghiệp, đến nay, gia đình ông
đã mua được 1,5 ha đất để canh tác,
thu nhập trung bình mỗi năm của gia
đình ông mỗi năm đạt gần 500 triệu
đồng. “Muốn làm kinh tế giỏi, trước
tiên phải chịu khó tìm tòi, học hỏi
kinh nghiệm làm ăn của những người
đi trước, nhất là những người làm
giỏi, thu nhập cao, có sản phẩm chất
lượng tốt. Bên cạnh đó, cũng phải

Ông Dương Thanh Bình. Ảnh: T.V

thường xuyên tiếp cận với những tài
liệu khuyến nông để áp dụng khoa
học, kỹ thuật cho từng loại cây trồng.
Và quan trọng là phải thường xuyên
nắm bắt giá cả thị trường rau, hoa để
có cách ứng phó...” - ông Bình chia
sẻ về kinh nghiệm làm ăn của mình.
Ông Bình cho hay, 4 người con

của ông cũng đã trưởng thành, chủ
yếu làm nghề buôn rau, hoa nên vợ
chồng ông chủ yếu trồng các loại
rau mà các con hay buôn để bán tận
các đầu mối. Riêng bông thì tết năm
nào gia đình ông cũng trồng để bán.
Ngoài ra, còn thu mua rau, bông của
bà con để gửi về các nơi tiêu thụ như

Sài Gòn hoặc các tỉnh lẻ.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, nhiều
năm qua, gia đình ông Bình còn
luôn sẵn lòng giúp đỡ các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn. Đó là giúp
bằng tiền cho khoảng 150 lượt
người, giúp vàng được 35 lượt
người, tiền giúp người cao nhất là
250 triệu đồng, vàng giúp người
nhiều nhất là 60 chỉ. Hình thức giúp
cũng đa dạng, có thể ngắn ngày,
hoặc dài ngày để bà con đầu tư sản
xuất hay làm nhà, mua đất, nhưng tất
cả đều không lấy một đồng tiền lời.
Nói về ông Dương Thanh Bình,
ông Lê Đăng Tuấn - Chủ tịch Hội
Người cao tuổi xã Hiệp An, nói: “Bác
Bình là một hội viên Hội Người cao
tuổi, hội viên cựu chiến binh và hội
viên gia đình chính sách rất năng nổ,
nhiệt tình trong các phong trào chung
của thôn K’Long, cũng như xã Hiệp
An. Bác cũng rất tích cực vận động
các hội viên khác tham gia sôi nổi
các phong trào do thôn, xã phát động.
Đặc biệt, bác Bình còn có một tấm
lòng đáng trân trọng, luôn nhiệt tình
giúp đỡ người khác về kinh nghiệm
sản xuất, cũng như sẵn lòng cho bà
con vay, mượn mà không hề lấy lãi.
Đây thật sự là một tấm gương sáng
để mọi người noi theo”.
THY VŨ
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Nhiều sai phạm về quản lý,
bảo vệ rừng ở Đam Rông
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành
kết luận những sai phạm về quản lý, bảo
vệ rừng trên địa bàn huyện Đam Rông.
Theo đó, trong 2 năm 2016 - 2017,
diện tích trồng rừng ở huyện Đam Rông
mới đạt tỷ lệ 66,7% kế hoạch được giao.
Trong khi đó, diện tích đất lâm nghiệp
bị lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp tại
Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng
và Sêrêpốk hơn 70,3 ha; chưa lập hồ sơ
xử lý hơn 32 ha diện tích phá rừng giao
khoán.
Đáng kể, Hạt Kiểm lâm huyện Đam
Rông chưa phối hợp với cơ quan chức
năng xử lý kiên quyết vi phạm đối với 18
doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng như: để
lấn chiếm gần 246 ha đất lâm nghiệp và
phá rừng gần 9 ha; khoản nợ hơn 33 triệu
đồng tiền thuê rừng; chưa lập thủ tục thuê
gần 20 ha rừng.
Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện các
quyết định xử phạt hành chính về quản
lý, bảo vệ rừng ở huyện Đam Rông còn
rất thấp - chỉ thu nộp khoảng 9% tổng số
tiền xử phạt hơn 1 tỷ đồng. VĂN VIỆT

LẠC DƯƠNG: Vi phạm lâm luật

giảm sâu cả 3 mặt

Theo UBND huyện Lạc Dương, 6
tháng đầu năm 2018, vi phạm lâm luật
trên địa bàn huyện giảm sâu cả 3 mặt so
với cùng kỳ: số vụ, diện tích vi phạm và
lâm sản thiệt hại. Toàn huyện xảy ra 32
vụ vi phạm với diện tích vi phạm hơn 10
ngàn m2 và lâm sản thiệt hại hơn 140 m3.
So với cùng kỳ giảm 13 vụ, diện tích vi
phạm giảm hơn 8.900 m2, lâm sản thiệt
hại giảm 7,78 m3. Tiếp tục duy trì tốt
công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng
với tổng diện tích hơn 104 ngàn ha, giao
cho 3.063 hộ dân và 13 đơn vị tập thể.
Công tác giải tỏa đất lâm nghiệm bị lấn
chiếm được triển khai quyết liệt, đã giải
tỏa được 15,2 ha, trong đó, tái lấn chiếm
9,1 ha và lấn chiếm mới 6,1 ha.

VIỆT HÙNG

Chỉ được vận chuyển phân
chuồng tươi từ 0 giờ đến 5 giờ
Qua kiểm tra, nhiều vùng nông nghiệp
trọng điểm trên địa bàn Đà Lạt đang xuất
hiện phương tiện vận chuyển các loại
phân chuồng tươi, phân hữu cơ chưa xử
lý hoai mục thường xuyên vào khu dân
cư, hoặc đi ngang qua các điểm tham
quan du lịch, phát tán mùi hôi ảnh hưởng
đến vệ sinh môi trường du lịch và trật tự
an toàn giao thông.
Trong đó các đường phố Nguyên Tử
Lực, Trần Đại Nghĩa, Mai Anh Đào,
Ngô Tất Tố, đường vòng Lâm Viên…
tập trung đáng kể phân hữu cơ nói trên
không phủ bạt, không sử dụng các biện
pháp bảo quản, gây hình ảnh phản cảm
đối với khách du lịch và dẫn đến nhiều
kiến nghị bức xúc của nhiều hộ dân.
Để khắc phục tình trạng này, các cơ
quan chức năng thành phố Đà Lạt đang
khuyến cáo, vận động nông dân xử lý
phân chuồng tươi và các loại phân hữu
cơ trong khuôn viên đất sản xuất nông
nghiệp của mình. Và từ đầu tháng 7/2018
trở đi, UBND thành phố Đà Lạt chỉ cho
phép các phương tiện vận chuyển phân
chuồng tươi, phân hữu cơ chưa hoai mục
đến các phường, xã sản xuất nông nghiệp
từ 0 giờ đến 5 giờ hàng ngày.

MẠC KHẢI

Bao giờ mới có hệ thống xử lý nước thải
ở Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm?

N

gày 10/7, làm việc với Giám đốc
Khu Du lịch Phạm Văn Dân, ông
cho biết, hiện nay, Ban quản lý
Khu du lịch được giao quản lý,
bảo vệ tổng diện tích hơn 2.940 ha, bao gồm
rừng, đất lâm nghiệp và mặt nước. Theo đó,
đã có 39 doanh nghiệp vào tham gia đầu tư và
được giao khoảng 1.800 ha; diện tích còn lại
do Ban quản lý quản lý, trong đó khoảng 320
ha mặt hồ. Trong số 39 nhà đầu tư hiện đã có
11 đơn vị có sản phẩm đưa vào khai thác, chủ
yếu thuộc các lĩnh vực như nghỉ dưỡng, vui
chơi giải trí, kết hợp hội thảo, hội nghị và tổ
chức một số tuyến điểm du lịch trên mặt hồ và
rừng. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Dân cho biết,
tiến độ đầu tư vẫn chậm, nhất là xây dựng cơ
sở hạ tầng thuộc các hạng mục của dự án. Lý
do chậm, theo ông Dân là nhà đầu tư khó khăn
về tài chính, đầu ra sản phẩm chưa mạnh, việc
giải phóng mặt bằng cũng có những khó khăn
và vướng những quy định về quản lý, bảo vệ
rừng của Nhà nước… Mặc dù vậy, cùng sự
tăng trưởng của ngành du lịch thành phố Đà
Lạt, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, so
với trước, công suất phòng nghỉ của các nhà
đầu tư tăng mạnh.
Vậy về vấn đề bảo vệ môi trường, cụ thể là
nguồn nước thải tại Khu du lịch đến nay đã
thực hiện thu gom và xử lý như thế nào? Theo
Giám đốc Phạm Văn Dân, giai đoạn 1 được
triển khai thực hiện từ năm 2012 đến 2017,
tổng mức đầu tư khoảng 67 tỷ đồng. Phương
án xây dựng là các nhà đầu tư thu gom nội bộ
và tự xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn thực hiện
cột B, sau đó chuyển vào hệ thống chung của
Ban quản lý (hệ thống này xây dựng dọc các
tuyến đường tiếp cận với các dự án). Từ hệ
thống thu gom chung này, nguồn nước thải sau
xử lý được cho chảy về hạ lưu thác Datanla,
thuộc địa bàn Phường 3, thành phố Đà Lạt.
“Ban quản lý không có nhà máy xử lý mà các
nhà đầu tư tự xử lý nước thải theo tiêu chuẩn
cột B. Hiện nay, Ban đang phối hợp với đơn
vị tư vấn để xây dựng quy trình vận hành hệ
thống thu gom này để báo cáo ngành chức năng
và trình UBND tỉnh phê duyệt”, ông Dân nói.
Trên cơ sở Quyết định số 2889/QĐ-UBND
của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 30/12/2016,
phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý
nước thải Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm - giai

Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm (Khu du lịch) là một trong những dự án trọng điểm phát
triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng được địa phương quan tâm với những chính sách
thu hút đầu tư. Tuy nhiên, đây là khu vực rất nhạy cảm về vấn đề bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên, đặc biệt là thảm thực vật và nguồn nước mặt.

Những dự án đầu tư du lịch trong Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm. Ảnh: M.Đ

đoạn 2 (xây dựng hồ suối Tía), và Báo cáo kết
quả thẩm định dự toán điều chỉnh công trình
(hạng mục) tại Văn bản số 146/BC-SNN, ngày
6/6/2018 của Sở NN&PTNT, ngày 25/6/2018,
UBND tỉnh đã có Quyết định số 1263/QĐUBND phê duyệt dự toán điều chỉnh hạng
mục hồ lắng số 02, hồ lắng số 03, cầu giao
thông, nhà điều hành, cổng rào, sân đường,
cây xanh (gói thầu số 09).

Tổng dự toán sau điều chỉnh là
gần 57,6 tỷ đồng; trong đó chi phí
xây dựng gần 49 tỷ đồng,… Đây là
nguồn vốn từ ngân sách trung ương
giai đoạn 2016-2020 bố trí gần 57
tỷ đồng, kế hoạch năm 2018 bố trí
8 tỷ đồng.
Thực hiện Quyết định 1263 của UBND tỉnh,
đại diện chủ đầu tư, Giám đốc Ban quản lý
Khu du lịch hồ Tuyền Lâm Phạm Văn Dân
cho biết: Kế hoạch đầu tháng 9/2018 sẽ khởi
công các công trình (hạng mục). Với tính chất

quan trọng về lĩnh vực bảo vệ môi trường như
đã nêu ở đầu bài, việc triển khai xây dựng
hệ thống xử lý nước thải tại Khu Du lịch hồ
Tuyền Lâm với tiến độ như vậy là rất chậm.
Ông Dân cho biết, năm 2017 dự án không
được bố trí vốn và thừa nhận rằng, nếu được
bố trí vốn kịp thời thì sẽ tổ chức thi công các
công trình (hạng mục) ngay trong năm 2017.
Thiết nghĩ, cũng không thừa khi cần nhắc đến
việc Khu Công nghiệp Phú Hội tại huyện Đức
Trọng năm 2017 đã bị Tổng Cục Môi trường
vào kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính
số tiền 1,250 tỷ đồng do chưa có hệ thống xử
lý nước thải (Quyết định số 252/QĐ-TCMT
ngày 18/12/2017)! Một số vấn đề khác cũng
cần thiết đặt ra một cách thường xuyên, đó là
việc kiểm định, giám sát về chất lượng nước
sau xử lý; việc kiểm tra, giám sát quy trình xả
thải nguồn nước sau sử dụng các đơn vị kinh
doanh trong Khu du lịch…? Nghĩa vụ tuân
thủ nghiêm theo các quy định pháp luật của
Nhà nước về bảo vệ môi trường thuộc các nhà
đầu tư; cùng đó là trách nhiệm quản lý, xử lý
thuộc về các cơ quan, đơn vị chức năng và
có thẩm quyền.
MINH ĐẠO

Trên 6 tỷ đồng hoạt động nhân đạo tại thành phố Đà Lạt
Theo số liệu báo cáo của UBND thành phố
Đà Lạt, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng
giá trị hoạt động nhân đạo tại thành phố Đà
Lạt của các cấp Hội Chữ thập đỏ đạt gần
6,18 tỷ đồng.
Trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập
đỏ thành phố đã vận động giúp đỡ cho 8.789
lượt trường hợp khó khăn có điều kiện đón Tết
Mậu Tuất với tổng số tiền trên 3,25 tỷ đồng;
vận động hỗ trợ đột xuất cho 2.136 trường hợp

khó khăn với tổng số tiền trên 418 triệu đồng;
trao 42 suất học bổng trị giá 10,4 triệu đồng;
tổ chức thăm hỏi 874 trường hợp hội viên đau
ốm, người già neo đơn trị giá trên 100 triệu
đồng; trợ tang, phúng điếu 236 trường hợp
khó khăn với tổng số tiền trên 42 triệu đồng…
Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố còn
vận động nhân dân hiến 471 đơn vị máu; sơ
cấp cứu 1.731 trường hợp và chuyển viện 45
trường hợp tai nạn đột xuất; tổ chức ra quân

vệ sinh đường thôn, phát quang bụi rậm với
khoảng 11 ngàn ngày công; phối hợp với các
đoàn bác sỹ tình nguyện tổ chức khám bệnh
cho 1.782 bệnh nhân.
Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà
Lạt còn chủ động hỗ trợ và vận động hỗ trợ
cho các cơ sở, trường học ở các vùng khó
khăn trên địa bàn tỉnh như: hỗ trợ bệnh nhân
tâm thần Cơ sở Trọng Đức (Đức Trọng), Trại
phong Di Linh,…
LHT

ĐỨC TRỌNG: Tỷ lệ che phủ rừng tăng thấp
Theo Huyện ủy Đức Trọng, tỷ lệ che phủ
rừng của huyện hiện đạt 31,2%, so với đầu
nhiệm kỳ năm 2015 tăng rất thấp và chỉ
đạt 0,5%, tương đương với diện tích rừng
trồng mới 755,31 ha; trồng xen diện tích lâm
nghiệp bị lấn chiếm 2.700 ha; trồng xen trên
97 ha đất lâm nghiệp và trồng rừng vành đai
5,7 ha.
Nguyên nhân là do chủ rừng chưa củng
cố, thiết lập hồ sơ chặt chẽ trong công tác
phát hiện và xử lý vi phạm; công tác giải tỏa

thu hồi đất lấn chiếm chưa kiên quyết, hầu
hết những diện tích giải tỏa đến nay đã bị tái
lấn chiếm. Mặt khác, công tác trồng xen cây
lâm nghiệp trên diện tích bị lấn chiếm chưa
đảm bảo, chuẩn bị hiện trường trồng còn
chậm, tỷ lệ trồng và tỷ lệ cây sống chưa đạt
so với kế hoạch; một số hộ dân không chấp
hành chủ trương trồng xen cây rừng, chủ
yếu trồng bờ lô, bờ thửa… nên ảnh hưởng
đến mục đích nâng cao độ che phủ.
Cũng theo Huyện ủy Đức Trọng, để đạt

mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ che phủ
rừng đạt 42% như chỉ tiêu Nghị quyết Đảng
bộ huyện đề ra, Đức Trọng tiếp tục thực hiện
nghiêm Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản
lý lâm sản”; đồng thời thực hiện tốt công tác
trồng rừng, trồng cây phân tán, mỗi năm trồng
500 ha rừng tập trung và trồng xen 3.000 ha
rừng tại diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.
T.VŨ
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Chậm đầu tư dự án, dân mòn mỏi chờ

D

ự án đầu tư hồ chứa nước
Đông Thanh được UBND tỉnh
Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết
định số 847/QĐ-UBND ngày
12/4/2010 và được điều chỉnh tại Quyết
định số 1341/QĐ-UBND ngày 17/7/2013.
Trên cơ sở đó, UBND huyện Lâm Hà đã
ban hành Thông báo số 85/TB-UBND ngày
4/7/2013 và Quyết định số 984/QĐ-UBND
ngày 17/4/2014 về việc thu hồi 169.291
m2 đất ở và đất sản xuất của 21 hộ dân tại
thôn Đông Anh để phục vụ việc xây dựng
hồ chứa nước.
Sau khi có quyết định thu hồi, phương
án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
được thực hiện. Nhưng, cho đến thời điểm
hiện tại, mọi thứ đều “án binh bất động”
khiến cho các hộ dân rơi vào cảnh “dở
khóc, dở cười”.
Hộ gia đình ông Đỗ Văn Đam (SN 1962),
đã chuẩn bị kế hoạch cho mình để khi thu
hồi đất ông có thể lập nghiệp ở một nơi
khác nhưng kế hoạch bị đổ vỡ hoàn toàn.
Gần 30.000 m2 đất trồng cà phê xen cây
xoài, sầu riêng của ông đến nay đã xuống
cấp, tổng thu nhập từ mảnh đất này giảm
chỉ còn 1/3 so với thời điểm năm 2014.
Ông Đam tâm sự: “Sau khi có quyết
định thu hồi đất thì chúng tôi tuyệt đối
chấp hành để phục vụ lợi ích chung của
cộng đồng nhưng chờ đợi mãi không thấy
thu hồi, giải tỏa, đền bù. Cà phê thì mình
không dám đầu tư vào nữa, cây xoài, sầu
riêng thì đổ bệnh chết dần chết mòn, chung
quy lại vì tôi sợ khi đầu tư vào một số tiền
mà giải tỏa thì xem như mất số tiền bỏ ra
đầu tư chăm sóc”.
Cà phê xuống cấp, gia đình ông Đam
đành phải phá bỏ để trồng dâu nuôi tằm,
lấy ngắn nuôi dài. Đây là giải pháp chung
được các hộ dân chọn để “điền vào chỗ
trống” khi thu nhập bị giảm sút, vì theo quy
định thì các hộ dân nằm trong vùng giải tỏa
không được trồng cây lâu niên.

21 hộ dân ở thôn Đông Anh (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) đã và đang từng ngày
từng giờ chờ đợi việc xây dựng hồ chứa nước để được nhận tiền chi trả bồi thường
giải phóng mặt bằng của người dân theo quy định.

Những hộ dân trong diện thu hồi đất đành nhìn cà phê xuống cấp, trồng dâu tằm để kiếm sinh kế qua ngày.
Ảnh: T.Đ

Chung hoàn cảnh với ông Đam, gia đình
ông Cao Minh Phương (SN 1963) thuộc
diện thu hồi 25.000 m2 đất sản xuất nông
nghiệp. Trên diện tích này, ông Phương
canh tác cây cà phê nhưng giờ đây ông
cũng đành phá bỏ một số cà phê xuống
cấp để trồng dâu nuôi tằm. Ông Phương
cho biết: Trước khi có quyết định thu hồi
thì cà phê được đầu tư, chăm sóc một cách
kỹ lưỡng, nhưng giờ đây không ai giám
đổ tiền vào để đầu tư, chăm sóc nữa. Nếu
trồng mới cà phê hay các cây trồng lâu
niên khác thì cũng không được nên đành
phải chọn trồng dâu nuôi tằm như một biện
pháp tạm thời.

Nằm trong diện thu hồi, giải tỏa có
tới 21 hộ dân. Ngoài không dám đầu
tư chăm sóc cây trồng, các hộ ở đây
còn phải gánh chịu thiệt thòi nữa
là không được xây dựng các công
trình, đặc biệt là nhà ở, nếu bỏ tiền
ra xây dựng mà đến khi giải tỏa thì
không được đền bù.
Vì khi khảo sát, mọi công trình, cây cối
đã có kê biên và lên danh sách rõ ràng.
Gia đình ông Nguyễn Mạnh Đường (SN
1961) sống trong một căn nhà không thể

Khổ vì “tín dụng đen”
Thời gian qua, tuy huyện Di Linh đã
tăng cường công tác tuyên truyền đến
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cần
đề cao cảnh giác với hoạt động “tín
dụng đen”, cho vay nặng lãi, huy động
tiền gửi, thế nhưng vẫn có một số người
dân vẫn “sập bẫy” hoạt động cho vay
này nên hàng ngày phải chạy vạy khắp
nơi để đóng tiền lãi suất.

M

ới đây, bà N. ngoài 60 tuổi ở
xã Tân Châu cho hay, vì hoàn
cảnh gia đình bà buộc phải vay
tiền “tín dụng đen”. Bà N. chia sẻ rằng:
Không phải bà không biết hoạt động “tín
dụng đen” bởi đây là hoạt động cho vay
tiền với lãi suất cắt cổ. Biết là vậy, nhưng
vì hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn, nợ
nần, không còn cách nào khác, nên vay để
có tiền trả nợ ngân hàng, nhưng không ngờ
lại rước họa vào thân và không biết phải
kêu cứu với ai.
Lần đầu tiên bà N. vay “tín dụng đen” là
vào tháng 2/2018 với số tiền 10 triệu đồng,
lãi suất 1 triệu đồng/ngày. Thủ tục vay rất
đơn giản, chỉ cần giấy chứng minh nhân
dân và sổ hộ khẩu là các đối tượng cho vay
nặng lãi sẽ giải ngân nhanh chóng. Là một
người nông dân nghèo, lại đang nợ ngân
hàng mà hàng ngày phải gánh thêm 1 triệu

đồng tiền lãi quả là ngoài khả năng của gia
đình bà. Vì vậy, bà N. tiếp tục vay thêm 10
triệu đồng nữa để trả nợ (gọi là đáo hạn) và
cứ thế nợ lại chồng lên nợ, đồng nghĩa với
việc số tiền lãi mà bà N. phải trả hàng ngày
cũng lên đến vài triệu đồng/ngày.
Để giải quyết nợ nần, những vật dụng
có giá trị trong nhà như: tivi, 2 chiếc xe
máy (hiệu Yamaha) và cả giấy đăng ký xe
máy bà N. đều đưa đi cầm cố được trên 16
triệu đồng, nhưng vẫn không đủ, nên bà
đã bán thêm 1 sào đất vườn được 40 triệu
đồng. Bà N. cho biết: “Do vay để đáo hạn,
sau khi đã trả được một khoản thì hiện
nay đội lên khoảng 60 triệu đồng với lãi
suất lên đến 6 triệu đồng/ngày. Nếu xin
khất hai ngày vì không có tiền trả thì chủ
nợ bắt đóng thêm tiền phạt 1 triệu đồng;
trong ngày mà chưa kịp chạy đủ số tiền
là họ kéo cả nhóm khoảng 5 người đến
nhà chửi bới rất thô tục, dọa nạt, dọa bắt
cả con cái. Thậm chí còn thách thức đến
trình báo với các ngành chức năng. Giờ
tôi chỉ mong sao các cấp chính quyền can
thiệp, giúp tôi trả nợ từ từ, chứ trả hàng
ngày như thế này thật sự tôi không còn
có đủ khả năng”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Tống Thanh
Hoàng - Trưởng Công an xã Tân Châu cho
biết: Thời gian qua, chúng tôi đã tăng cường
công tác tuyên truyền đến người dân về hoạt
động của các đối tượng “tín dụng đen”,

giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác
để phòng tránh. Đến nay, chúng tôi chưa
nhận được trình báo của người dân liên
quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nếu có
chúng tôi sẽ trình báo lên công an huyện để
phối hợp xử lý.
Có thể nói, hoạt động cho vay nặng lãi
“tín dụng đen” trong thời gian qua trên
địa bàn huyện Di Linh diễn biến khá phức
tạp và có chiều hướng gia tăng. Ngoài
hoạt động của những người dân tại địa
phương còn có sự xuất hiện của các đối
tượng từ nơi khác đến. Họ đến các tuyến
đường, khu vực dân cư để rải, phát và dán
tờ rơi cho vay tiêu dùng, trả góp với thủ
tục đơn giản như: hỗ trợ vay vốn, cho vay
tiền góp chỉ cần giấy chứng minh gốc,
cà vẹc xe chính chủ, sổ hộ khẩu…, để
dụ dỗ các nạn nhân vay tiền nhưng thực
chất đây là hoạt động cho vay nặng lãi
mà người vay phải chịu lãi suất rất cao
từ 15-25%/tháng và để lại những hệ lụy
khôn lường.
Chỉ vì vay “tín dụng đen” mà hiện nay đã
có những gia đình phải ly tán, mất hết nhà
cửa, đất đai vì nợ nần; có người phải trốn
khỏi nhà vì thường xuyên bị đòi nợ, không
có khả năng trả nợ... Do đó, bên cạnh tuyên
truyền cho người dân hiểu hệ quả của tín
dụng đen thì người dân cũng cần phải cảnh
giác với hoạt động này.
LAM PHƯƠNG

tồi tàn hơn, chung quanh được quây bạt
để che mưa che nắng, căn bếp sập sệ đầy
rẫy những thau, chậu để hứng nước những
hôm mưa gió.
Thương cha mẹ già phải sống trong căn
nhà như vậy, các con của ông Đường sau
khi dựng vợ gả chồng đã cố gắng tích cóp,
vay mượn từng đồng để giúp cha mẹ dựng
một căn nhà kiên cố hơn, có thể chống chọi
lại mưa nắng. Số tiền không đủ để xây dựng
nhà cửa, ông Đường đành phải tìm đến ngân
hàng để vay vốn bằng việc thế chấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không
thể vay vốn vì đất đai của ông nằm trong
diện thu hồi.
21 hộ dân ở thôn Đông Anh không còn
cách nào khác là chờ đợi và gửi đơn đến các
cấp, ban, ngành để mong giải quyết sớm vấn
đề. Ngày 14/6/2017, UBND huyện Lâm Hà
đã có Báo cáo số 145/BC-UBND về việc
thực hiện đầu tư công trình hồ chứa nước
Đông Thanh. Trong báo cáo này có nêu rõ:
UBND huyện nhận thấy nếu kéo dài thời gian
thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng đối với hồ chứa nước Đông
Thanh sẽ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích
chính đáng của người dân sử dụng đất, như:
hạn chế đầu tư trên đất, không được thực hiện
các quyền của người sử dụng đất…
Qua đó, UBND huyện Lâm Hà cũng kiến
nghị, đề xuất lên UBND tỉnh Lâm Đồng cho
chủ trương tạm ứng nguồn vốn từ ngân sách
nhà nước để thực hiện phương án bồi thường
giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình cá
nhân trong khu vực dự án; đồng thời sẽ hoàn
trả ngân sách khi công trình được phân bổ
vốn đầu tư theo quy định.
Vì vậy, 21 hộ dân thôn Đông Anh lại phải
tiếp tục chờ đợi, trong khi đó cuộc sống của
các hộ dân ngày càng vất vả hơn vì cà phê
thì xuống cấp, sầu riêng, xoài thì đổ bệnh,
nguồn thu nhập của gia đình giảm sút... qua
từng mùa vụ.
TỨ ĐỨC

Tăng cường kiểm soát
kê đơn thuốc và bán thuốc
kê đơn
Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch thực
hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn
thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn
2017 - 2020. Mục tiêu đến năm 2020
có 100% cơ sở khám chữa bệnh công
lập, bệnh viện tư nhân kê đơn thuốc đủ
nội dung theo quy định của Bộ Y tế về
kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú và
có 80% cơ sở khám chữa bệnh tư nhân
khác chấp hành quy định này.
Đến năm 2020 có 90% cơ sở khám
chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân
kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của
Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng
sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng; có
70% cơ sở khám chữa bệnh tư nhân
tuân thủ quy định này. Đảm bảo 100%
nhà thuốc, quầy thuốc bán thuốc kháng
sinh phải có đơn thuốc.
Đề án này nhằm nâng cao nhận thức
cộng đồng về việc sử dụng thuốc an
toàn, hợp lý. Đồng thời, tăng cường
trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là
bác sĩ và người bán lẻ thuốc trong việc
thực hiện quy định pháp luật về kê đơn
thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là
thuốc kháng sinh, nhằm giảm tình trạng
kháng thuốc kháng sinh, lạm dụng
thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.
AN NHIÊN
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2 ANH HÀO VÀO CHUNG KẾT WORLD CUP:

Pháp - Croatia
đáng sợ nhường nào?

Phó Thủ tướng Triều Tiên tới Nga dự khán
bế mạc World Cup
Phó Thủ tướng Triều Tiên,
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá
nước này Li Ren Nam đã bay tới
Nga để dự khán Lễ bế mạc World
Cup 2018 vào ngày 15/7 tới.
Theo thông báo trên tài khoản
Facebook của Đại sứ quán Nga
tại Triều Tiên, ông Li Ren Nam
đến Nga theo lời mời của Liên
đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Đại biện lâm thời Nga tại
Triều Tiên A.Vostrikov đã ra
tiễn ông Li tại sân bay Sunan ở

Bình Nhưỡng.
Trước đó, Chủ tịch Đoàn Chủ
tịch Quốc hội Triều Tiên Kim
Yong-nam cũng đã dự khán
Lễ khai mạc World Cup 2018
tại Nga.
Dự kiến, trận chung kết giữa
đội tuyển Pháp và Croatia
cùng Lễ bế mạc World Cup
2018 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ
ngày 15/7 trên sân vận động
Luzhniki, Moskva.
TTXVN

Đội tuyển Anh bị phạt 53.000 bảng vì vi phạm
quy định quảng cáo

Croatia và Pháp là hai anh hào góp mặt ở chung kết World Cup 2018.

Vậy là danh tính của hai đội bóng đi đến chung kết World Cup 2018 - trận
đấu danh giá nhất giải đấu, đã được xác định. Vào lúc này, tương quan lực
lượng của hai đội bóng ấy ra sao?

L

ượt trận bán kết World Cup
2018 đã kết thúc. Những
người viết tiếp giấc mơ về
đêm hè chói lọi trên đất Nga sau vòng
bán kết là Pháp và Croatia. Hai đội
bóng này, ghi danh vào chung kết
World Cup theo những cách khác
nhau, nhưng tựu chung lại đều rất
thuyết phục.
22h giờ ngày 15/7 tới (giờ Việt
Nam), hai đội bóng Pháp và Croatia
sẽ bước ra thảm cỏ Luzhniki, trong
trận chung kết World Cup 2018.
Dĩ nhiên trước thềm trận đấu này,
người Pháp được đánh giá cao hơn
rất nhiều. Điều đó không chỉ bởi dàn
siêu sao trứ danh mà HLV Didier
Deschamps đang có trong tay, mà
còn bởi cái cách “Gà trống Gaulois”
đã thể hiện.
Ở bán kết, ĐT Pháp vấp phải muôn
vàn khó khăn trước Bỉ. Thế nhưng,
đội bóng xứ sở lục lăng vẫn có thể giải
quyết trận đấu trong vòng 90 phút. Và
nhìn vào hành trình mà Pháp đã đi,
họ đều giải quyết các trận đấu vòng
knock-out chỉ trong 2 hiệp chính mà
không cần đến hiệp phụ.
Hơn nữa, người Pháp rơi vào một
nhánh đấu cực khó. Trên đường đi
của mình, Pháp đã loại bỏ những
cái tên có thể gây khiếp đảm, từ

Argentina (thắng 4-3), Uruguay
(2-0) và Bỉ (1-0). Tập thể siêu sao
được Transfermarkt định giá tới 1,08
tỷ euro đã cùng nhau xây dựng một
lối chơi cực kỳ gắn kết, song vẫn có
khoảng không gian để những cầu thủ
siêu sao phát huy khả năng.
Trong kỳ World Cup đầu tiên của
mình, Kylian Mbappe đang sáng cửa
trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải
đấu. Màn trình diễn của tiền đạo mới
19 tuổi này cực kỳ nổi bật. Trong khi
đó, những Pogba, Griezmann đều để
lại dấu ấn theo cách khác nhau.
Nhưng điều làm nên thành công
của ĐT Pháp ở World Cup 2018 lại
chính là hàng thủ. Hai trận tứ kết và
bán kết, các trung vệ Varane và Umtiti
chẳng những giúp “Gà trống Gaulois”
giữ sạch lưới, mà thậm chí họ còn là
những người ghi các bàn thắng cực kỳ
quan trọng.
Với nền tảng xuất phát từ hàng
thủ, người Pháp tự tin hướng đến
trận chung kết World Cup 2018 với
Croatia. Chỉ có điều, bài học từ trận
chung kết EURO 2016 vẫn còn nhắc
nhở Griezmann và các đồng đội về
nỗi thất vọng của kẻ bại trận. Bồ Đào
Nha khi đó thi triển lối chơi phòng ngự
phản công, xuất sắc đưa trận đấu vào
hiệp phụ. Sau đó, chỉ bằng một khoảnh

khắc cá nhân của Eder, trận chung kết
được định đoạt.
Croatia hoàn toàn có thể nghiên cứu
cái cách người Bồ đã làm và thành
công 2 năm về trước. Tuy vậy, nhìn
vào hành trình của đội bóng áo ca-rô đã
đi từ đầu World Cup 2018, dường như
phòng ngự phản công một cách triệt để
sẽ không phải lựa chọn của đoàn quân
dưới quyền HLV Zlatko Dalic.
Từ vòng bảng đến vòng knock-out,
Croatia đều cho thấy sự chủ động. Với
một hàng tiền vệ có chất lượng cao,
Modric, Rakitic, Brozovic, Perisic
cùng với chủ công Mario Mandzukic
từng bước bóc tách các lớp lang của
đối thủ, trước khi tung ra đòn định đoạt.
Chơi bóng một cách căn bản và có tính
tổ chức cao, không ai dám bảo Croatia
lọt vào chung kết một cách may mắn,
ngay cả khi họ rơi vào nhánh đấu nhẹ
gánh hơn Pháp.
Chỉ có điều, 3 trận đấu ở vòng
knock-out với Đan Mạch, Nga và Anh
đã bào mòn nghiêm trọng nền tảng thể
lực của các cầu thủ Croatia. Cả 3 trận
ấy, thầy trò Dalic đều bị lôi vào hiệp
phụ, thậm chí với Đan Mạch và Nga
còn là loạt luân lưu cân não. Vì lẽ đó,
thật khó đoán định các cầu thủ Croatia
có thể thi triển lối chơi của họ trước
một ĐT Pháp vừa sung sức về thể chất,
vừa khoáng đạt về tinh thần hay không.
Đấy chính là mấu chốt của trận chung
kết World Cup 2018.
THETHAO24H.COM

Hành trình World Cup 2018 của Pháp và Croatia:
Đối thủ Pháp

Tỷ số

Lượt đấu

Đối thủ Croatia

Tỷ số

Australia
Peru
Đan Mạch
Argentina
Uruguay
Bỉ

2-1
1-0
0-0
4-3
2-0
1-0

Vòng bảng
Vòng bảng
Vòng bảng
Vòng 1/8
Vòng tứ kết
Vòng bán kết

Nigeria
Argentina
Iceland
Đan Mạch
Nga
Anh

2-0
3-0
2-1
1-1 (pen 3-2)
2-2 (pen 4-3)
2-1 (hiệp phụ)

Đội tuyển Anh đã bị Liên đoàn
Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt
53.000 bảng vì để hiển thị thương
hiệu thương mại trái phép trên tất
thi đấu trong trận gặp Thụy Điển
ở vòng tứ kết.
Thông báo chính thức của FIFA
cho biết, một số cầu thủ của đội
tuyển Anh đã không tuân thủ quy
định liên quan đến quảng cáo
thương hiệu trên các trang phục
thi đấu trước và trong trận đấu với
Thụy Điển.
Uruguay cũng bị phạt nặng vì lý
do tương tự cho dù chỉ có một cầu
thủ của đội bóng Nam Mỹ này vi

phạm quy định về hiển thị thương
hiệu thương mại trên vật dụng thi
đấu trong trận tứ kết gặp Pháp.
Ngoài ra, Croatia và Thụy Điển
cũng phải nhận hình phạt từ FIFA
vì có cầu thủ mang vớ bảo vệ mắt
cá bên ngoài tất thi đấu và uống
nước từ những chai không phải là
của nhà tài trợ cho giải đấu.
Một trường hợp khác là đội
trưởng Thụy Điển Andreas
Granqvist cũng có thể phải đối
mặt với án phạt vì sử dụng tất
không đúng quy định trong trận
gặp Anh.
TTXVN

Người dùng YouTube TV giận dữ vì sập mạng
khi xem trận Anh-Croatia
YouTube TV đã phải xấu hổ
xin lỗi vì sự cố sập mạng trong
thời gian phát trực tiếp trận đấu
bán kết World Cup 2018 giữa
Anh và Croatia.
Những người đăng ký dịch
vụ YouTube TV với phí thuê
bao 40 USD một tháng đã bày
tỏ sự giận dữ trên Twitter khi
dịch vụ gặp sự cố đúng lúc đang
theo dõi trận bán kết.
Tr ư ớ c đ ó t r o n g n g à y,
YouTube TV đã chạy một
quảng cáo nói rằng “Không khí
trận đấu đang nóng lên. Đừng
bỏ lỡ một phút nào của FIFA
World Cup 2018 và xem LIVE
trên FOX với @YouTubeTV”.
Trước đó vào tháng 5, dịch vụ

phát truyền hình trực tuyến này
của YouTube đã phải ngừng
hoạt động trong khi đang phát
Game 2 trận đấu thuộc giải
bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA
giữa Cleveland Cavaliers và
Boston Celtics.
YouTube TV đã thừa nhận
sự cố kỹ thuật trên và xin lỗi
khách hàng.
Nhóm hỗ trợ của YouTube
TV đã yêu cầu người dùng truy
cập trang web và ứng dụng Fox
Sports để xem tiếp trận đấu
World Cup.
YouTube TV có đối tượng
khách hàng chủ yếu là người tiêu
dùng trẻ và hay phải di chuyển.
TTXVN

THÔNG BÁO

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