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BÍ THƯ TỈNH ỦY NGUYỄN XUÂN TIẾN:

Đạ Huoai, Đạ Tẻh chủ động và quyết tâm thực hiện tinh gọn bộ máy

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chiều 7/8, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Lâm Đồng, cùng với các đồng chí trong Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban
Thường vụ Huyện ủy Đạ Huoai và Đạ Tẻh về
thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của
Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới,
sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn
với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính

NHỚ LỜI BÁC DẠY

trị về tinh giản biên chế.
Tại huyện Đạ Huoai, các cơ quan Đảng và
đoàn thể, đến nay đã giảm được 11/62 biên chế,
hoàn thành chỉ tiêu tinh giản được giao; việc thực
hiện giảm số lượng cấp phó đảm bảo theo đúng
yêu cầu đề ra là mỗi cơ quan chuyên trách tham
mưu giúp việc huyện ủy không quá 2 cán bộ cấp
phó. Đối với khối nhà nước, đến nay huyện đã
giảm được 6/103 biên chế công chức được giao...

Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập
thể mà có. Vì vậy người có công trạng không
nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và
rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách
mạng nào cũng phải có.
(NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHỈNH HUẤN TRUNG, CAO CẤP CỦA BỘ
QUỐC PHÒNG VÀ CÁC LỚP TRUNG CẤP CỦA CÁC TỔNG CỤC.
THÁNG 5 NĂM 1957. T.8, TR.391).

XEM TIẾP TRANG 2

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Món quà xứ lạnh Đà Lạt
Thương hiệu HANY với hàng chục
dòng sản phẩm “món quà xứ lạnh
Đà Lạt”, đã thu hút sự quan tâm tìm
hiểu, đánh giá cao của các đại biểu
tham dự Hội nghị toàn quốc về thúc
đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp vừa qua.

TRANG 3

Bảo hiểm y tế đồng hành
cùng học sinh, sinh viên
TRANG 5

KINH TẾ

Những cây cà phê “trẻ”
ở Lộc Thanh
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Sâu sát cơ sở là một trong những phương châm mà lãnh đạo các cấp tỉnh Lâm Đồng chú trọng. Ảnh: Ngọc Ngà

TRANG 2

Đơn Dương qua 10 năm
phòng chống bạo lực
gia đình
TRANG 5

Lại rề rà Dự án đầu tư xây dựng
11 biệt thự đường Nguyễn Du

Nỗ lực giảm nghèo thông tin

Như Báo Lâm Đồng đã khá nhiều
lần phản ánh tình hình chậm tiến độ
đầu tư cải tạo nâng cấp các biệt thự thuộc sở
hữu nhà nước trên thành phố Đà Lạt. Ngày
5/6/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3403/
UBND-XD1 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND
TP Đà Lạt, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn
trương khắc phục tình trạng này. Chúng tôi tiếp
tục bàn đến tiến độ đầu tư dự án, điển hình là
11 biệt thự trên đường Nguyễn Du. TRANG 7

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Nạn trộm
cây hoa hồng “cổ” ở Đà Lạt
TRANG 6
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Đề cao trách nhiệm nêu gương

T

rách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên,
nhất là cán bộ lãnh đạo
chủ chốt các cấp là một
trong những động lực quan trọng
giúp thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ xã hội. Quy định số 101 của
Ban Bí thư Trung ương về “Trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt các cấp” ra đời như “kim chỉ
nam” để cán bộ, đảng viên, nhất là
người đứng đầu tự soi, tự sửa, tự
răn mình; góp phần nâng cao vai
trò, trách nhiệm nêu gương của
cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở.

5 năm nhìn lại
Qua 5 năm thực hiện Quy định
101, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các
cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh
đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ,
quyết liệt trong việc triển khai
thực hiện. Nội dung của Quy định
từng bước được cụ thể hóa và đi
vào cuộc sống, trở thành “kim chỉ
nam” cho hoạt động nêu gương
của cán bộ, đảng viên, nhất là đội
ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đặc
biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng đã
cụ thể hóa nội dung của Quy định
phù hợp với điều kiện cụ thể từng
địa phương, cơ quan, đơn vị để
thực hiện, gắn với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa
XII và Chỉ thị 05; yêu cầu mỗi cán
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh
đạo chủ chốt các cấp từ tỉnh đến
cơ sở xây dựng kế hoạch tu dưỡng,
rèn luyện theo cương vị công tác
của mình và định kỳ báo cáo chi
bộ, cấp ủy nơi công tác để được

Nếu cán bộ, đảng viên được xem như là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiều nhiệm
vụ thì người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị được ví như đầu tàu kéo cả đoàn tàu cùng
chuyển động.
góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều
kiện thực hiện, xem đây là việc
làm thường xuyên để có căn cứ
đánh giá, phân loại cán bộ, đảng
viên cuối năm.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy còn xây dựng chương
trình kiểm tra, giám sát cụ thể hàng
năm về thực hiện trách nhiệm nêu
gương. Định kỳ, kết hợp kiểm tra
việc thực hiện nêu gương, hoặc
lồng ghép kiểm tra chuyên đề.
Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn
chỉnh tập thể, cá nhân, nhất là
người đứng đầu cơ quan, đơn vị
trong việc nêu gương; chỉ đạo xây
dựng kế hoạch khắc phục tồn tại,
hạn chế.
Công tác giải quyết đơn thư,
khiếu nại, tố cáo, kỷ luật Đảng
được quan tâm chỉ đạo giải quyết
kịp thời, đảm bảo theo quy định.
Từ năm 2012 - 2017, giải quyết
được 424 đơn thư, khiếu nại liên
quan đến cán bộ, đảng viên; xử lý
thi hành kỷ luật Đảng 565 cán bộ,
đảng viên.
Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra,
đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh
ủy về việc thực hiện quy định trên
phạm vi toàn tỉnh cho thấy: Việc
tổ chức học tập, quán triệt Quy
định ở một số tổ chức cơ sở đảng,
cơ quan, đơn vị chưa kỹ và chưa
thường xuyên; có lúc chưa gắn
với học tập và làm theo Bác, Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI, XII

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh
Sáng ngày 7/8, đồng chí Trần Đức
Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì
buổi giao ban với Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể cấp tỉnh về tình
hình hoạt động 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối
năm 2018.
6 tháng đầu năm 2018, MTTQ và
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
đã chủ động triển khai các nhiệm
vụ theo chức năng góp phần cùng
với các cấp, ngành thực hiện có
hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh. Nội dung
và phương thức hoạt động có sự
đổi mới, xác định các nhiệm vụ có
trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hóa
các hình thức tuyên truyền, tập hợp
nhân dân, củng cố, phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc,
tăng cường đồng thuận xã hội. Các
phong trào thi đua yêu nước, các
cuộc vận động tiếp tục được triển
khai đồng bộ. Hoạt động giám sát
và phản biện xã hội, tham gia góp
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền có chuyển biến tích cực, nội
dung sát tình hình thực tế và nguyện
vọng của nhân dân...
Tuy nhiên, công tác nắm tình
hình tư tưởng trong nhân dân, nhất
là vấn đề nổi cộm trong vùng đồng

bào DTTS, các tôn giáo chưa thực
sự chủ động kịp thời. Một số phong
trào thi đua còn nặng tính hình thức.
Nhiều mô hình chậm nhân rộng,
thiếu lan tỏa. Nhiều nơi nhất là cấp
cơ sở còn lúng túng trong thực hiện
giám sát, phản biện xã hội…
Tại buổi giao ban, đại diện MTTQ
và các đoàn thể đã kiến nghị với
Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề
khó khăn, vướng mắc của từng đơn
vị. Kết luận tại hội nghị, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu rõ
những nhiệm vụ trọng tâm từ nay
đến cuối năm. Trong đó nhấn mạnh:
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao việc
tập trung thực hiện các nghị quyết
của Trung ương và của tỉnh trước
hết từ đội ngũ cán bộ, đảng viên
đến các tầng lớp nhân dân; cán bộ
Khối MTTQ và các đoàn thể cần
tăng cường về cơ sở để nắm chắc
tình hình trong nhân dân; phối hợp
với các ngành tham gia giải quyết
dứt điểm các vấn đề bức xúc trong
đoàn viên, hội viên, không để xảy
ra điểm nóng; tiếp tục đổi mới mạnh
mẽ, toàn diện bộ máy từ tỉnh đến cơ
sở; chú ý làm tốt công tác phát triển
Đảng và xây dựng lực lượng cốt cán
trong đoàn viên, hội viên; phát huy
dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng
các phong trào thi đua yêu nước.
N.NGÀ

và Quy định số 55-QĐ/TW của
Bộ Chính trị. Một số tổ chức cơ
sở đảng thực hiện đăng ký nêu
gương theo 7 nội dung Quy định
còn chung chung. Còn một bộ phận
cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tốt
vai trò nêu gương, nói chưa đi đôi
với làm, chưa thực sự phát huy vai
trò, trách nhiệm của mình, hiệu quả
trong thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được giao chưa cao, cá biệt có
trường hợp vi phạm đạo đức, lối
sống, vi phạm phải xử lý kỷ luật...

Chuyển biến từ cơ sở
5 năm chưa phải là chặng đường
quá dài nhưng cũng đủ để nhìn thấy
những chuyển biến rõ nét trong
thực hiện Quy định về trách nhiệm
nêu gương. Trong quá trình thực
hiện, người đứng đầu địa phương,
cơ quan, đơn vị chấp hành các chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; có tác phong
công tác tốt, thể hiện vai trò, trách
nhiệm của người đứng đầu; thường
xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy,
đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực
hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư
trú. Để việc nêu gương đi vào nền
nếp, hiệu quả và đồng bộ hơn, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành
văn bản chỉ đạo không uống rượu,
bia trong giờ làm việc và buổi trưa
các ngày làm việc.
Các địa phương cũng đã có
nhiều chuyển biến trong thực hiện

Quy định 101 được thực
hiện trong 5 năm qua, đã
giúp cho cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh
đạo chủ chốt thể hiện
tốt vai trò, trách nhiệm
của mình trong thực hiện
nhiệm vụ được giao.
nội dung này. Cụ thể, tại huyện
Đức Trọng, các đồng chí lãnh đạo
huyện thường xuyên có mặt thực tế
kiểm tra, xử lý các vấn đề “nóng”
tại địa phương. “Mình thường
xuyên đi kiểm tra thực tế cũng là
cách để anh em làm theo, tránh tình
trạng ngồi bàn giấy đọc báo cáo.
Hơn nữa, việc tăng cường đi cơ sở
kiểm tra thực tế sẽ giúp lãnh đạo
huyện có thêm nhều thông tin, cơ
sở xác đáng, chứng cứ sát với thực
tiễn để công tác lãnh đạo, chỉ đạo
điều hành sâu sát và hiệu quả” - Bí
thư Huyện ủy Đức Trọng Nguyễn
Ngọc Phúc nói.
Còn tại huyện Lạc Dương, ông
Trần Công Chánh - Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy khẳng định:
“Các xã Đa Sar, xã Lát, Đa Chais,
Đưng KNớ và thị trấn đều có cán
bộ chủ chốt được tăng cường về
đảm nhiệm cương vị bí thư hoặc
chủ tịch. Riêng Đa Nhim là sự cân
nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng từ chính
cơ sở. Trước đây, bộ máy cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến... 
... Theo kế hoạch, đến năm 2021
huyện sẽ giảm thêm 4 biên chế
xuống còn 93 biên chế. Huyện
cũng đã giảm số lượng cấp phó
của 13 phòng, ban chuyên môn
trực thuộc UBND huyện theo
đúng quy định, không có đơn vị
nào dư cấp phó.
Đối với biên chế trong đơn vị sự
nghiệp công lập, hiện toàn huyện
có 34 đơn vị sự nghiệp công lập.
Đến nay, huyện đã giảm được 9/
754 biên chế được giao. Đến năm
2021, huyện sẽ giảm thêm 68 biên
chế, xuống còn 677 biên chế. Về
số lượng cấp phó, các đơn vị sự
nghiệp công lập đang thực hiện
đúng theo quy định, không quá
2 cấp phó mỗi đơn vị. Đối với
người hoạt động không chuyên
trách cấp xã, huyện đã giảm được
82 người, đối với người hoạt động
không chuyên trách cấp thôn, tổ
dân phố đang thực hiện đúng số
lượng được giao là 183 người/61
thôn, tổ dân phố.
Còn tại huyện Đạ Tẻh, hiện nay,
khối Đảng và đoàn thể đã giảm 8
biên chế, đến năm 2021 sẽ giảm
thêm 5 biên chế để đảm bảo chỉ
tiêu tinh giảm 20% biên chế theo
đề án đã được phê duyệt. Đối với
khối nhà nước, huyện đã thực hiện
giảm 13/95 biên chế được giao.
Huyện cũng đã chỉ đạo các
trường học bố trí văn thư kiêm

thủ quỹ, không bố trí nhân viên y
tế học đường đối với các trường
gần cơ sở y tế, mỗi trường chỉ bố
trí 1 bảo vệ...
Riêng đối với công tác sắp xếp,
tinh gọn tổ chức bộ máy và cán bộ,
cả huyện Đạ Tẻh và Đạ Huoai đều
đã thực hiện Trưởng Ban Tuyên
giáo đồng thời là Giám đốc Trung
tâm bồi dưỡng chính trị. Riêng
Trưởng Ban Dân vận đồng thời là
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
đã được huyện Đạ Huoai thực
hiện năm 2016, còn huyện Đạ Tẻh
sẽ thực hiện vào năm 2019. Hai
huyện cũng đã sáp nhập Đài truyền
thanh truyền hình với Trung tâm
Văn hóa Thể thao và đang thực
hiện việc sáp nhập Phòng Dân
tộc và Phòng Y tế vào văn phòng
HĐND và UBND huyện và thực
hiện đề án cơ quan giúp việc chung
khối mặt trận và các đoàn thể. Đối
với việc sáp nhập địa giới hành
chính, huyện Đạ Huoai dự kiến
sẽ sáp nhập để giảm từ 61 thôn,
tổ dân phố xuống còn 44 thôn, tổ
dân phố và sáp nhập 7 đơn vị hành
chính cấp xã thành 3 đơn vị. Còn
đối với Đạ Tẻh, sau khi sáp nhập
huyện sẽ còn 65 thôn, tổ dân phố,
giảm 41 thôn, tổ dân phố và sẽ sáp
nhập 2 đơn vị cấp xã xuống thành
còn 2 đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã
ghi nhận cả huyện Đạ Huoai và

xã hoạt động còn cầm chừng, sau
này với đội ngũ lãnh đạo trẻ có
trình độ được luân chuyển về, vai
trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo
được thể hiện rõ, từng bước thay
đổi lề lối làm việc năng động, tích
cực hơn. Hiệu quả tiếp cận và giải
quyết công việc tại các địa phương
có chuyển biến rõ nét”. Theo Phó
Bí thư Thường trực Huyện ủy
Lạc Dương, muốn tập thể cán bộ
từng địa phương đoàn kết, đồng
lòng thì sự công tâm, nhiệt huyết
của người đứng đầu là yếu tố tác
động mạnh mẽ. Bởi người đứng
đầu muốn lãnh đạo được tập thể
trước hết phải gương mẫu, nói
được làm được. Cùng với đó, việc
người đứng đầu có năng lực, trình
độ chuyên môn đã tác động mạnh
vào việc đổi mới phương thức lãnh
đạo ở xã từ những việc làm cụ thể.
Không chỉ có chuyển biến ở cấp
lãnh đạo, mà việc đảng viên gương
mẫu đi trước cũng tạo động lực để
“làng nước theo sau”. Bí thư Chi
bộ thôn Đa Kao 1, xã Đạ Tông,
huyện Đam Rông, ông Rơ Jê Ha Ni
nói: “Muốn vận động bà con không
nuôi heo thả rông, trồng rau trong
vườn để tiết kiệm chi tiêu, chuyển
đổi giống cây trồng… đảng viên
trong thôn phải làm trước. Bà con
có trực tiếp chứng kiến thấy thành
quả tốt mới tin mình nói, mới làm
theo”. Cũng nhờ cách làm này mà
ở Đạ Tông đã có nhiều mô hình
kinh tế được nhân rộng trong vùng
đồng bào DTTS, vận động được
một lượng lớn sức dân cho phong
trào xây dựng NTM của xã.
HOÀNG MY

TIẾP TRANG 1

Đạ Tẻh đã chủ động và quyết tâm
thực hiện tinh gọn bộ máy từ cấp
thôn, tổ dân phố đến cấp xã, cấp
huyện. Đối với công tác tinh giản
biên chế trong các cơ quan Đảng,
đoàn thể và các đơn vị hành chính
sự nghiệp, cả hai huyện đều hoàn
thành kế hoạch theo đúng lộ trình
đề ra mà không gây xáo trộn lớn,
đảm bảo được công tác tư tưởng.
Trong thời gian tới, hai huyện cần
tiếp tục bám sát các đề án để tuyên
truyền tạo sự đồng thuận của mọi
người đối với công tác tinh giản
biên chế, tinh gọn bộ máy; đảm
bảo triển khai từng bước chắc
chắn và hiệu quả. Các đơn vị sau
khi sáp nhập cần tiếp tục được
theo dõi, quan tâm giúp đỡ để tạo
điều kiện thuận lợi cho hoạt động
chuyên môn. Đối với việc thành
lập cơ quan giúp việc chung cho
khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể phải đảm bảo không gây xáo
trộn tư tưởng cho cán bộ các cơ
quan. Các đề án khác liên quan đến
việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố,
xã, phường và các phòng ban cần
được thực hiện từng bước, phù hợp
với đặc thù của khu dân cư, không
gây xáo trộn không cần thiết. Đặc
biệt, đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập, nhất là các trường học,
cần được triển khai thực hiện cẩn
trọng, không nóng vội nhưng cũng
không xuôi chiều.  ĐÔNG ANH
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Món quà xứ lạnh Đà Lạt
Thương hiệu HANY với hàng
chục dòng sản phẩm “món
quà xứ lạnh Đà Lạt”, đã thu
hút sự quan tâm tìm hiểu,
đánh giá cao của các đại biểu
tham dự Hội nghị toàn quốc
về thúc đẩy doanh nghiệp đầu
tư vào nông nghiệp vừa qua.

Đ

ặc biệt Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc,
Bí thư Thành ủy TP
Hồ Chí Minh Nguyễn
Thiện Nhân khen ngợi tinh thần
khởi nghiệp của chủ nhân thương
hiệu HANY mạnh dạn đầu tư khai
thác tiềm năng nông nghiệp, nhằm
nâng cao giá trị của mặt hàng đặc
sản Đà Lạt trên thị trường trong và
ngoài nước.

Sản phẩm tạo thành
theo chuỗi giá trị gia tăng
Sau ngày tác nghiệp tại Hội
nghị toàn quốc về thúc đẩy doanh
nghiệp đầu tư tại Đà Lạt do Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì,
phóng viên tìm đến Công ty TNHH
HANY Đà Lạt với câu slogan “món
quà xứ lạnh” xác định trách nhiệm
phục vụ đối với “khách hàng là
thượng đế” trong và ngoài nước.
Mới hay đặc trưng của thương hiệu
HANY - quy mô công ty gia đình,
là chọn hướng xây dựng và phát
triển theo chuỗi giá trị gia tăng các
mặt hàng thế mạnh Đà Lạt. Vì vậy,
ngay từ những lần đầu đưa ra thị
trường đã tạo tâm lý yên tâm đối
với người tiêu dùng về nguồn gốc,
xuất xứ và chất lượng của từng món
quà xứ lạnh này. Anh Lương Thế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi tinh thần khởi nghiệp xây dựng thương hiệu đặc sản HANY Đà Lạt. Ảnh: V.Việt

Lâm (sinh năm 1979), chủ nhân
thương hiệu HANY chia sẻ với
phóng viên như vậy.
Tại Cửa hàng số 7, Lê Đại Hành,
Đà Lạt, hơn 30 dòng sản phẩm đặc
sản HANY Đà Lạt đều do chính
Công ty TNHH HANY tổ chức
trưng bày, phân phối trực tiếp đến
khách hàng theo hình thức sỉ và lẻ.
Phóng viên cầm lên từng hộp bao
bì in chi chít mã vạch soi chiếu bên
dưới dòng ghi ngày sản xuất, hạn sử
dụng; bên trên in tên thương hiệu
HANY màu vàng đất cao nguyên
trên nền màu xanh của nông sản
Đà Lạt và các vùng phụ cận, mùa
nào cũng có rau, quả thu hoạch. Ở

khoảng giữa bao bì in tên sản phẩm
theo từng hộp màu vàng, tím, xanh,
đỏ… như: dâu tằm, dâu tây Đà Lạt;
dứa cayen vùng Dran, Đơn Dương,
mỗi hộp cân nặng 180 gam, chế
biến sấy dẻo bằng công nghệ hiện
đại, vẫn giữ lại chất lượng hương
vị tươi ngon tự nhiên. Khách hàng
trước khi chọn mua từng món quà
đặc sản HANY Đà Lạt, khách hàng
đều dễ dàng đọc các thông tin cam
kết sản xuất trên bao bì: “… được
tuyển chọn từ những nguyên liệu
tốt nhất từ các vùng đất Đà Lạt,
Đơn Dương…”. Riêng “món quà
xứ lạnh” atiso Đà Lạt của thương
hiệu HANY còn trích ghi thêm

thành phần, tác dụng của dược
tính từ các tài liệu khoa học: “…
là thức uống giải khát hàng ngày,
lợi mật, hỗ trợ phòng chống xơ
vữa động mạch, cải thiện sức khỏe
cho người ăn uống khó tiêu, máu
nhiễm mỡ…”.

“Đặc sản Đà Lạt phải
được làm từ nông sản
Đà Lạt”
Chủ thương hiệu đặc sản HANY
Đà Lạt, Lương Thế Lâm cho biết,
sản phẩm “món quà xứ lạnh” Đà Lạt
của HANY đáng kể thêm với các
loại trà túi lọc khổ qua rừng, diệp
hạ châu, bồ công anh… đều được

thu mua nguyên liệu tận vườn của
nông dân Lâm Đồng sản xuất theo
quy trình VietGAP. Công ty thu
mua đến đâu, trả tiền ngay đến đó
với mức giá cạnh tranh có lợi thế
cho người nông dân. Sau đó vận
chuyển tập trung về chế biến qua hệ
thống thiết bị máy móc vận hành tại
số 24, đường Lữ Gia, Đà Lạt. Phân
phối các mặt hàng đặc sản HANY
trực tiếp tại Đà Lạt - bên cạnh Cửa
hàng số 7, đường Lê Đại Hành - còn
có Cửa hàng số 31, đường Nam Kỳ
Khởi Nghĩa. Bước ra ngoài tỉnh
Lâm Đồng, đặc sản HANY Đà Lạt
đã và đang cung ứng ổn định đến hệ
thống siêu thị ở các thành phố lớn
trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng,
thành phố Hồ Chí Minh…
Trước nhu cầu thị trường ngày
càng mở rộng, Công ty TNHH
HANY Đà Lạt vừa triển khai sản
xuất chuyên canh 2ha atiso tại xã
Ka Đô, huyện Đơn Dương để chủ
động thêm nguồn nguyên liệu chế
biến một trong những “mòn quà xứ
lạnh” cho khách hàng. Bởi vậy đến
cuối năm 2018, Công ty TNHH
HANY Đà Lạt sẽ không dừng lại
số lượng 20 nhân viên làm việc mà
dự kiến phải tăng thêm số lượng
nhiều người nữa. Điều này cho thấy
hướng phát triển khá khả quan của
Công ty TNHH HANY Đà Lạt sau
4 năm khởi nghiệp. Từ cơ sở này, có
thể tin rằng sản phẩm thương hiệu
HANY sẽ còn tăng cao hơn nữa khi
tiếp tục thực hiện đầy đủ cam kết
sản xuất, kinh doanh với phương
châm “Đặc sản Đà Lạt phải được
làm từ nông sản Đà Lạt”, luôn luôn
đặt uy tín, chất lượng sản phẩm lên
vị trí hàng đầu “vì sức khỏe người
tiêu dùng”…
VĂN VIỆT

Những cây cà phê “trẻ” ở Lộc Thanh

B

ắt đầu câu chuyện, ông
Nguyễn Minh Hiếu, Chủ
tịch UBND xã Lộc Thanh
đã chia sẻ rất tự hào, người trồng cà
phê Lộc Thanh luôn tiên phong đi
trước, 100% diện tích cà phê của
bà con đã được tái canh và việc tái
canh vẫn diễn ra liên tục. Ông cung
cấp, toàn xã có 1.670 ha cà phê,
là cây trồng chủ lực của xã. Cũng
như hầu hết dân Bảo Lộc, cà phê
được trồng từ những năm 1986,
1987, lại là giống cà phê cũ cho trái
nhỏ, năng suất thấp. Vì vậy, ngay
từ những năm 2006-2008, khi bắt
đầu xuất hiện kỹ thuật tái canh bằng
ghép mầm, nông dân Lộc Thanh
đã sẵn sàng tiếp cận kỹ thuật mới.
Ông Hiếu cung cấp: “Khi ấy chính
quyền chỉ cần hỗ trợ bà con kỹ thuật
ghép mầm, cung cấp giống chuẩn là
bà con đã chủ động học hỏi, ghép
mầm cải tạo hết vườn cà phê. Những
vườn nào cây quá cỗi, bà con trục
bỏ, trồng mới. Lộc Thanh đã hoàn
thành tái canh cà phê từ năm 2014
với trên 300 ha trồng mới, 1.300 ha
ghép mầm và việc tái canh vẫn diễn
ra liên tục”.
Một trong những điểm hay của
người trồng cà phê Lộc Thanh là cả
xã hiện vẫn tái canh thường xuyên.
Ông Ngô Thế Anh, Chủ tịch Hội

Lộc Thanh - xã vùng ven của thành phố Bảo Lộc, từ nhiều năm nay cư dân sống chủ yếu bằng cây
cà phê, cây chè. Trên mảnh đất bazan màu mỡ này, những cây cà phê luôn dồi dào sức sống bởi
người nông dân đã hoàn thành tái canh và vẫn thường xuyên tái canh.

Người Lộc Thanh và cây cà phê. Ảnh: D.Quỳnh

Nông dân xã cung cấp, nông dân
không chỉ tái canh là xong mà trong
nhà luôn có sẵn những bầu cà phê
giống thành thục, sẵn sàng thay thế
cho những cây năng suất chưa đạt.
Khi trồng, nông dân Lộc Thanh
trồng cà phê rất dày, từ 1.200 tới
1.300 cây/ha, khi cây cho trái bói bắt
đầu diễn ra quá trình tỉa thưa, chọn

bỏ những cây năng suất thấp, trái
nhỏ. Và ngay cả vườn cà phê đang
khai thác, khi thấy có cây chưa đạt
tiêu chuẩn, bà con sẵn sàng trục bỏ,
thay thế bởi cây non đã chuẩn bị sẵn.
Vì vậy, vườn cà phê được đổi mới
liên tục, các giống cà phê mới cho
năng suất, chất lượng cao như TR,
Thiện Trường, Xanh lùn… được sử

dụng thường xuyên. Hiện sản lượng
cà phê của Lộc Thanh đạt 3,8 tấn/ha,
cao hơn năng suất chung của toàn
tỉnh là 2,9 tấn/ha.
Tái canh cà phê, nông dân cũng
chọn phương pháp giúp vườn cà
phê tăng thu nhập và canh tác bền
vững. Đó là trồng xen các loại cây
ăn trái như sầu riêng, bơ, măng cụt
giữa diện tích cà phê. Cô Đinh Thị
Huyền, thôn Thanh Hương, xã Lộc
Thanh cho biết: “Gia đình tôi cũng
trồng xen cà với bơ 034. Giờ quanh
đây ai cũng trồng xen cây ăn trái vào
cà phê, thu nhập từ trái cây còn cao
hơn thu nhập từ cà, chăm lại nhàn,
ít công”. Ngoài trồng xen sầu riêng,
bơ, người Lộc Thanh còn trồng cả
măng cụt, loại trái cây đặc sản Bảo
Lộc có giá rất tốt. Niên vụ 2017, 1
kg măng cụt Bảo Lộc hái tại vườn
có giá 60 ngàn đồng/kg. Thu nhập
đa cây trên cùng một diện tích đất
đã giúp Lộc Thanh đạt thu nhập
bình quân trên 156 triệu đồng/ha
và dự kiến sẽ còn tăng trong thời
gian sắp tới.
Không chỉ tăng năng suất, chất

lượng cà phê từ tái canh và chăm
sóc, ông Nguyễn Minh Hiếu chia
sẻ, xã động viên bà con không mở
rộng diện tích mà tăng giá trị cà phê
bằng việc bảo quản sau thu hoạch.
Một trong những ảnh hưởng xấu
tới chất lượng cà phê chính là việc
thời tiết không thuận lợi để phơi,
khiến cà phê hao hụt và trong nhiều
trường hợp, mưa kéo dài khiến hạt
cà phê thâm đen, giảm chất lượng
nghiêm trọng. Vì vậy, ở Lộc Thanh,
hầu hết nông dân dùng phương pháp
sấy máy, hái tới đâu kéo về sấy tới
đó. Toàn xã có 120 lò sấy kiểu lò
ngang, dùng nguyên liệu đốt chính
từ vỏ cà phê. Sấy giúp hạt cà phê
khô, sạch, đảm bảo không bị hao
hụt và đạt ẩm độ tiêu chuẩn. Với hạt
cà phê sấy, việc bảo quản diễn ra dễ
dàng và nông dân có thể chọn bán
vào thời điểm thuận lợi. Đây cũng
là điểm mạnh giúp hạt cà phê giữ
được giá trị, đồng thời giúp người
nông dân chủ động được trong việc
bảo quản cũng như thời điểm cung
cấp ra thị trường.
Trồng cây giống tốt, tái canh liên
tục, trồng xen bền vững, bảo quản
sau thu hoạch đạt chuẩn, cây cà phê
đã và đang đồng hành làm giàu cùng
người nông dân Lộc Thanh.
DIỆP QUỲNH
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ĐƠN DƯƠNG:

Phấn đấu 100% hồ sơ
giải quyết đúng thời hạn
Đơn Dương đã đặt ra mục tiêu
phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành
chính được giải quyết đúng và trước
thời hạn ở cấp xã và cả cấp huyện
trong những tháng cuối năm nay.
Huyện cũng đưa ra các giải pháp
để nâng cao chất lượng giải quyết thủ
tục hành chính theo cơ chế một cửa,
một cửa liên thông, trong đó 100%
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của cấp huyện và cấp xã
đều được thực hiện theo cơ chế một
cửa; thực hiện số thủ tục hành chính
giải quyết theo cơ chế một cửa liên
thông đúng qui định của tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm nay, tất cả
10/10 xã, thị trấn trên địa bàn Đơn
Dương đều giải quyết 100% hồ sơ
thủ tục hành chính đúng và trước
hạn, tuy nhiên ở cấp huyện vẫn còn
30 hồ sơ giải quyết bị trễ hạn.
VIẾT TRỌNG

Tập huấn cán bộ
công đoàn cơ sở
năm học 2018 - 2019
Ngày 7/8, Công đoàn Giáo dục
tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Hội nghị
Tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở
(CĐCS) năm học 2018 - 2019 dành
cho cán bộ làm công tác công đoàn
các CĐCS trực thuộc.
Trong thời gian 3 ngày (từ 7 - 9/8),
hơn 200 cán bộ làm công tác công
đoàn cơ sở được tập huấn với các
nội dung: Hoạt động của Ban Thanh
tra nhân dân trường học; Công tác
thi đua khen thưởng; Công tác kiểm
tra công đoàn; Tài chính công đoàn;
Phương pháp công tác của Chủ tịch
công đoàn cơ sở; Công tác nữ công;
Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội
Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ
IX, Nghị quyết XIV Đại hội Công
đoàn Giáo dục Việt Nam; Một số vấn
đề về hồ sơ công đoàn…
Theo ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch
Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng,
thông qua đợt tập huấn nhằm nâng
cao nhận thức, năng lực, nghiệp
vụ công tác công đoàn cho đội ngũ
cán bộ CĐCS đáp ứng yêu cầu thực
tiễn trong tình hình mới. Đồng thời,
là dịp giao lưu, chia sẻ những kinh
nghiệm từ thực tiễn trong hoạt động
công đoàn giữa các đơn vị.
TUẤN HƯƠNG

Nỗ lực giảm nghèo thông tin
Hơn 60% nhân lực
chưa qua đào tạo
Cứ khoảng 5h - 5h30 hằng ngày,
hệ thống truyền thanh không dây
ở hầu hết các địa phương đều như
tiếng chuông báo hiệu ngày mới.
Thế nhưng ở xã Mê Linh (huyện
Lâm Hà) hiện chỉ có 2 thôn trung
tâm là hệ thống này còn hoạt động
bình thường, còn lại ở các thôn
khác, phần thì chất lượng kém,
phần thì đã bị hư hỏng. Anh Đỗ
Ngọc Tuyền, cán bộ văn hóa xã
hội xã Mê Linh kiêm phụ trách
trạm truyền thanh cho biết, ở các
thôn còn lại, khi có thông báo, văn
bản của UBND thì phải liên hệ với
trưởng thôn để phát trên loa ở riêng
mỗi thôn.
Còn ở Đam Rông, hiện nay, 8/8
xã được trang bị hệ thống truyền
thanh không dây. Ông Bùi Tiến
Viết, Trưởng Phòng Văn hóa Thông
tin huyện đánh giá, hệ thống truyền
thanh hiện tại đang làm rất tốt công
tác tuyên truyền các vấn đề thời sự,
sự kiện chính trị nổi bật của đất nước
đến với nhân dân, đặc biệt là với
người dân vùng đồng bào DTTS.
Với người dân vùng sâu, vùng xa;
yếu tố đường sá, việc di chuyển còn
nhiều khó khăn thì hệ thống truyền
thanh không dây mang lại hiệu quả
tích cực. Tuy nhiên, ông Viết cũng
thừa nhận rằng, đội ngũ cán bộ phụ
trách truyền thanh ở cơ sở chỉ cơ bản
đáp ứng được yêu cầu công việc về
thời gian hoạt động. Ngoài việc tiếp
sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài
PTTH tỉnh, huyện thì còn lại hầu
như chỉ đọc lại các văn bản, thông
báo khi có yêu cầu.
Theo thống kê của Sở TTTT,
hiện nay, Lâm Đồng có 12 đài
Truyền thanh truyền hình cấp
huyện, 134 đài truyền thanh cơ sở
trong tổng số 147 xã, phường, thị
trấn (trong đó có 133 đài truyền
thanh không dây, 1 đài truyền thanh
có dây). Phụ trách các đài truyền
thanh cơ sở có 136 cán bộ bao gồm
kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm;
trong đó chỉ có 42 người có trình độ
từ trung cấp trở lên, số còn lại chưa
được đào tạo về chuyên môn.
“Phần lớn cán bộ truyền thanh
chưa qua đào tạo hoặc làm công tác
kiêm nhiệm, không có chuyên môn
để làm nhiệm vụ viết tin, bài nên
chủ yếu chỉ thực hiện tuyên truyền
theo hình thức thông báo các văn

Trước thực trạng thiếu về số lượng, yếu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ
làm công tác thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã và đang có
nhiều nỗ lực khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động thông tin truyền thông cơ sở.

Anh Kơ Să Ha Jim làm nhiệm vụ tiếp sóng tại trạm thu phát sóng phát thanh - truyền hình
ở khu vực ba xã Đầm Ròn (huyện Đam Rông). Ảnh: H.Thắm

bản chỉ đạo của địa phương và tiếp
sóng các đài khác. Thêm vào đó,
chế độ chính sách đối với đội ngũ
làm công tác thông tin cơ sở chưa
được quan tâm đúng mức, vẫn còn
khá thấp nên không thu hút được
cán bộ gắn bó với công việc”, bà
Trần Thị Mai Phương - Phó Giám
đốc Sở TTTT nhận xét.

Đẩy mạnh
truyền thông và
giảm nghèo thông tin
Khi khái niệm “nghèo” không
còn đơn thuần là tình trạng thiếu
ăn, thiếu mặc mà theo các tiêu chí
đánh giá nghèo đa chiều về cả thu
nhập, giáo dục, y tế, tiếp cận thông
tin... như hiện nay thì việc đẩy
mạnh thông tin truyền thông tại
cơ sở là yêu cầu vô cùng cấp thiết.
Theo đánh giá chung, đối với
một bộ phận cư dân nghèo, nhất
là bà con dân tộc thiểu số ở vùng
sâu, vùng xa thì việc lý giải cho họ
căn nguyên của cái nghèo là điều
đáng được quan tâm, chú trọng. Từ
đó có thể khơi thông được tâm lý
ỷ lại, trông chờ vào những hỗ trợ
của Nhà nước. Muốn vậy, phải
tăng cường các hoạt động thông
tin, tuyên truyền đến từng người,
từng nhà.

Dự án Truyền thông và giảm nghèo thông tin là một trong 5 dự án thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016
- 2021. Với chương trình này, Sở TTTT đã triển khai các lớp tập huấn, bồi
dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và truyền
thông tại cơ sở. Không bó gọn chỉ trong đội ngũ làm truyền thanh mà
đối tượng tiếp cận đã mở rộng, bao gồm toàn bộ hệ thống chính trị,
từ cán bộ tổ dân phố, thôn, xã, cán bộ đoàn thể, truyền thanh, báo cáo
viên, những người làm tuyên truyền miệng...; giúp họ chắt lọc thông tin
để truyền đạt một cách đơn giản nhất, giúp người dân dễ dàng tiếp cận.

Các lớp tập huấn tập trung bồi
dưỡng kỹ năng xây dựng nội dung
và thực hiện công tác tuyên truyền
miệng cho đội ngũ cán bộ cơ sở
để phổ biến chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; kỹ năng viết tin,
bài; thực hiện bản tin tuyên truyền
trên đài truyền thanh cơ sở và bản
tin, tài liệu không kinh doanh phục
vụ tuyên truyền ở cơ sở; kỹ năng
vận hành, khai thác và sử dụng
hiệu quả đài, trạm truyền thanh
và các trang thiết bị tác nghiệp
chuyên ngành.
Song song với đó, việc đầu tư
trang thiết bị cũng đang được quan
tâm. Hiện nay, tại các địa phương,
các thiết bị của hệ thống truyền
thanh không dây thường xuyên
hỏng hóc. Tuy nhiên, kinh phí sửa

chữa, mua mới rất cao, tốn nhiều
thời gian... nên đang được thực
hiện theo hình thức cuốn chiếu, hỗ
trợ những nơi thực sự cần trước.
“Có một tồn tại nữa đó là đội
ngũ cán bộ làm công tác TTTT
tại cơ sở thường xuyên biến động
dẫn đến tình trạng nhiều người đã
được tập huấn nhưng khi thay đổi
vị trí công tác thì người thay thế
lại chưa có kinh nghiệm. Để từng
bước giải quyết những hạn chế,
tồn tại đã nêu thì cũng cần phải có
cần sự chung tay từ phía các cấp
chính quyền địa phương bởi hiện
nay, để đưa thông tin đến từng
người dân thì không gì tốt hơn hệ
thống thông tin cơ sở mà đặc biệt
là hệ thống truyền thanh”, bà Mai
Phương nhấn mạnh.
HỒNG THẮM

Tìm kiếm “Ý tưởng chuỗi giá trị” dành cho cộng đồng DTTS Việt Nam

K’Brooke - thanh niên người dân tộc K’Ho
chia sẻ mô hình nuôi heo đen bản địa.

Sáng 7/8, tại thành phố Đà Lạt,
Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ngân
hàng Thế giới tại Việt Nam, Trung
ương Đoàn TNCS HCM và một số
đối tác đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật
giới thiệu về cuộc thi tìm kiếm “Ý
tưởng chuỗi giá trị” (VCIC) dành
cho cộng đồng DTTS Việt Nam.
Chương trình nhằm khuyến
khích, thúc đẩy, hỗ trợ phát triển
và thực hiện các ý tưởng đổi mới,
sáng tạo của đồng bào DTTS, đặc
biệt là phụ nữ và thanh niên DTTS
Việt Nam định hướng theo phát
triển thị trường và chuỗi giá trị các
sản phẩm. Nâng cao vai trò của hai

nhóm đối tượng này trong công
cuộc thoát nghèo, vươn lên, làm
giàu cho bản thân và cộng đồng
góp phần bảo tồn, phát huy các
văn hóa, tri thức truyền thống của
cộng đồng các DTTS Việt Nam.
Ý tưởng dự thi cần hướng đến
hỗ trợ và mang lại lợi ích thiết
thực cho đồng bào DTTS, đặc biệt
là phụ nữ và thanh niên gồm hai
chủ đề: Tăng cường sự tham gia
và hưởng lợi của đồng bào DTTS
từ các chuỗi giá trị; Tạo dựng môi
trường thuận lợi cho việc phát triển
các chuỗi giá trị mang lại lợi ích
cho cộng đồng DTTS.

Cuộc thi hướng tới các đối tượng:
doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp
tác do người DTTS đứng đầu. Bản
đăng ký dự thi có thể tải xuống trực
tiếp từ Website:www.vcic4em.vn và
gửi về hộp thư cuocthichuoigiatri@
gmail.com hạn cuối đến hết ngày
31/8/2018.
Tiêu chí đánh giá ý tưởng dựa
trên cơ sở khả năng mang lại lợi
ích trực tiếp đối với đồng bào
DTTS về giá trị tích lũy, số người
hưởng lợi, mức độ tham gia và
hướng tới của thanh niên và phụ
nữ. Khả năng phát triển mở rộng,
nhân rộng, tính bền vững môi

trường, chi phí hiệu quả.
50 ý tưởng xuất sắc nhất được
lựa chọn ở vòng 1 sẽ được tập huấn
khởi nghiệp và hướng dẫn lập đề
xuất chi tiết để các ứng viên cụ thể
hóa ý tưởng để ban tổ chức xem xét
lựa chọn ở vòng 2. Kết quả vòng 2
sẽ được công bố ngày 1/10/2018 để
nhận được hỗ trợ thực hiện. Thời
gian được hỗ trợ tối đa là 24 tháng
kể từ thời điểm hoàn tất vòng 2.
Cuộc thi được tài trợ bởi Chính
phủ Úc thông qua chương trình
hợp tác Úc - Ngân hàng Thế giới
giai đoạn hai (ABP II).
N. NGÀ
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Bảo hiểm y tế đồng hành cùng học sinh, sinh viên

T

rên chặng đường luật hóa
quy định BHYT bắt buộc
toàn dân, HSSV cũng là
một trong những nhóm đối
tượng “đi trước, đón đầu” khi chính
thức trở thành nhóm đối tượng bắt
buộc tham gia BHYT từ năm 2010
- sau 17 năm triển khai theo nhóm
đối tượng tự nguyện. Đây là bước
đột phá quan trọng trong thực hiện
lộ trình BHYT toàn dân.

BHYT HSSV là giải pháp tài
chính hữu hiệu trong chăm
sóc sức khỏe thế hệ chủ
nhân tương lai của đất nước
ngay từ khi các em còn là
những mầm non, giúp các
em có đủ điều kiện tốt về
sức khỏe để tiếp thu kiến
thức mọi mặt làm hành
trang bước vào đời.
Đối tượng, mức đóng
và giá trị sử dụng
thẻ BHYT
Đối tượng tham gia BHYT HSSV
là HSSV đang theo học tại các cơ
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân (sau đây gọi tắt là nhà
trường) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt
buộc. Đối với những HSSV đã tham
gia BHYT các nhóm đối tượng khác
theo quy định của Luật BHYT và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật BHYT đang theo học tại
nhà trường thì xuất trình thẻ BHYT
cho nhà trường để lập danh sách
đã tham gia BHYT (được miễn trừ
đóng BHYT theo đối tượng HSSV).

Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) là sự kết hợp toàn diện từ việc giáo dục sức khỏe,
chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học cho đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế khi
không may bị ốm đau. Do tính chất ưu việt, cộng đồng, nhân đạo nên được toàn xã hội ủng hộ.
Năm học 2018-2019, mức đóng
BHYT HSSV hằng tháng bằng
4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm
đóng BHYT do Nhà nước quy định
(hiện nay là 1.390.000 đồng), trong
đó ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ
trợ là 30% mức đóng, phần còn lại
là 70% HSSV tự đóng. Như vậy,
số tiền mua thẻ BHYT 1 tháng =
1.390.000 đồng x 4,5% = 62.550
đồng. Trong đó, NSNN hỗ trợ 30%
là 18.765 đồng, HSSV tự đóng 70%
là 43.785 đồng.Việc mua thẻ BHYT
HSSV được thực hiện theo năm tài
chính. Như vậy số tháng học sinh
mua thẻ BHYT năm học 2018-2019
được tính như sau: Đối với học sinh
lớp 12 hoặc sinh viên năm cuối của
các trường đại học, cao đẳng, trung
cấp chuyên nghiệp: mua thẻ BHYT
có giá trị sử dụng gồm các tháng còn
lại của năm 2018 cộng với 9 tháng
năm 2019 (giá trị sử dụng đến ngày
30/9/2019).
Đối với HSSV còn lại (trừ đối
tượng học sinh lớp 12 hoặc sinh viên
năm cuối của các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp):
mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng
gồm các tháng còn lại của năm 2018
cộng với 12 tháng năm 2019. Ví dụ:
học sinh đã mua thẻ BHYT có giá
trị sử dụng đến ngày 30/9/2018 thì
mua thẻ BHYT có giá trị từ ngày
1/10/2018 đến ngày 31/12/2019,
mức đóng là: 62.550 đồng x 15 tháng
= 938.2500 đồng/người. Trong đó,
NSNN hỗ trợ 30% là 281.475 đồng,
HSSV tự đóng 70% là 656.775

đồng. Nếu học sinh đã mua thẻ
BHYT có giá trị sử dụng đến ngày
31/12/2018 thì mua thẻ BHYT có
giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2019
đến ngày 31/12/2019, mức đóng là:
62.550 đồng x12 tháng = 750.600
đồng/người. Trong đó, NSNN hỗ
trợ 30% là 225.180 đồng, HSSV tự
đóng 70% là 525.420 đồng.
Riêng đối với học sinh lớp 5 và
lớp 9, sau khi hoàn thành cấp học
có thể có một số học sinh không
học tiếp lên cấp học trên, tuy nhiên
số lượng không nhiều, đồng thời
để thực hiện chủ trương “Bảo hiểm
y tế toàn dân”, vì vậy đề nghị các
nhà trường hướng dẫn, động viên
học sinh tham gia số tháng mua
BHYT như đã nêu trên. Trường
hợp phụ huynh học sinh không
đồng ý tham gia đủ 12 tháng của
năm 2019 thì giải quyết để học sinh
tham gia BHYT đến 30/9/2019.
Còn đối với HSSV là người dân tộc
thiểu số, được NSNN hỗ trợ 30%
và ngân sách của tỉnh hỗ trợ 70%
(HSSV không phải đóng tiền mua
thẻ BHYT). Nhà trường có trách
nhiệm lập riêng danh sách HSSV là
người dân tộc thiểu số để cơ quan
BHXH cấp thẻ BHYT HSSV.
Mệnh giá thẻ BHYT có giá trị sử
dụng tối thiểu là 6 tháng/1 lần mua,
trừ các trường hợp liên quan đến
việc giải quyết các chính sách hỗ
trợ riêng của tỉnh. Giá trị sử dụng
của thẻ BHYT tính từ ngày HSSV
đóng tiền vào quỹ BHYT đối với
trường hợp tham gia liên tục; trường

hợp tham gia lần đầu hoặc tham gia
không liên tục từ 3 tháng trở lên
(trong năm tài chính) thì thẻ BHYT
sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể
từ ngày đóng tiền mua thẻ BHYT.

Ưu đãi khi tham gia
BHYT
Khi tham gia BHYT, HSSV sẽ
nhận được ưu đãi như: Được cấp thẻ
BHYT; được đăng ký khám chữa
bệnh (KCB) ban đầu tại các cơ sở
KCB tuyến huyện và tương đương
trở xuống theo địa chỉ thường trú,
tạm trú theo hướng dẫn của cơ quan
BHXH. Riêng HSSV các trường đại
học, cao đẳng, trung học nghề đóng
trên địa bàn thành phố Đà Lạt có thể
đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện
Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ
truyền Phạm Ngọc Thạch; HSSV
các trường cao đẳng, trung học
nghề trên địa bàn thành phố Bảo
Lộc được đăng ký KCB ban đầu tại
Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện
Y học cổ truyền Bảo Lộc.
Ngoài ra, HSSV tham gia BHYT
còn được thay đổi nơi đăng ký
KCB ban đầu vào đầu mỗi quý;
được KCB, phục hồi chức năng,
khám thai định kỳ và sinh con;
được KCB thông tuyến xã, phòng
khám đa khoa khu vực và trung tâm
y tế huyện trên địa bàn tỉnh không

cần giấy chuyển tuyến KCB; được
hưởng 100% chi phí KCB cho 1 lần
KCB dưới 15% mức lương cơ sở
hiện hành (208.500 đồng); 100% chi
phí KCB khi đã có thời gian tham
gia BHYT liên tục từ đủ 5 năm trở
lên và số tiền cùng chi trả lũy kế
trong năm lớn hơn 6 tháng lương
cơ sở hiện hành (8.340.000 đồng).
Trường hợp HSSV đi KCB không
đúng tuyến KCB BHYT và không
có giấy chuyển tuyến (trừ trường
hợp cấp cứu), có trình thẻ BHYT
ngay khi đến KCB thì được quỹ
BHYT thanh toán chi phí KCB
trong phạm vi được hưởng theo tỷ
lệ sau: tại bệnh viện tuyến trung
ương: 40% chi phí điều trị nội trú;
tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí
điều trị nội trú. Trường hợp KCB tại
các cơ sở KCB ngoài công lập được
quỹ BHYT thanh toán theo giá do
cơ sở KCB quy định nhưng không
vượt quá giá của cơ sở KCB công
lập cùng hạng.
“Mục tiêu của tỉnh Lâm Đồng năm
2018 là 100% HSSV có thẻ BHYT.
Đây chính là một đích đến đầy khó
khăn và cần phải nỗ lực rất nhiều
nhưng cũng chính vì để đảm bảo
cho thế hệ trẻ, thế hệ mầm non tương
lai của đất nước được chăm sóc sức
khỏe tốt nhất từ trên ghế nhà trường
thì không chỉ riêng BHXH tỉnh mà
cần sự phối hợp nhịp nhàng, đồng
bộ của các cơ quan, ban, ngành và
sự vào cuộc của hệ thống chính trị”
- theo đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh.
N.MINH

NỘI DUNG BÀI VIẾT CÓ SỰ PHỐI HỢP THÔNG TIN
VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG.

Đơn Dương qua 10 năm phòng chống bạo lực gia đình
Các cấp chính quyền cần mạnh
tay hơn nữa trong việc can thiệp,
xử lý bạo lực gia đình (BLGĐ) một
cách kịp thời trước khi có hậu quả
không tốt xảy ra. Bởi thực tế, với
các vụ BLGĐ, việc can thiệp của
chính quyền địa phương còn
mang tính chất ngại va chạm,
nể nang vì coi đó là chuyện
riêng của mỗi gia đình.

cũng đã ban hành kế hoạch triển khai
nhân rộng mô hình, các giải pháp
can thiệp phòng chống BLGĐ và
các hoạt động thuộc Đề án “Tuyên
truyền, giáo dục đạo đức, lối sống
trong gia đình Việt Nam giai đoạn
2010 - 2020”. Hội Phụ nữ xây dựng
phong trào “5 không, 3 sạch”, trong
đó có nội dung không có BLGĐ.
Một gia đình
hạnh phúc
tiêu biểu
ở Đơn Dương
tham gia Hội thi
Bữa ăn an toàn
và được
Hội Phụ nữ tỉnh
biểu dương.

B

LGĐ xảy ra dưới nhiều hình
thức, ở nhiều đối tượng. Nạn
nhân bị BLGĐ thường là các
thành viên yếu đuối, phụ nữ, người
già và trẻ em. BLGĐ là nguyên nhân
chủ yếu gây ra những tổn thương
nghiêm trọng về thể chất, tinh thần
của các thành viên trong gia đình;
tác động xấu đến đời sống cá nhân,
gia đình và xã hội. Nguyên nhân
của BLGĐ xuất phát từ những mâu
thuẫn của các thành viên trong gia
đình về kinh tế, các thói quen xấu
như: rượu chè, cờ bạc, cuộc sống vợ
chồng thiếu thủy chung, tình trạng
bệnh lý tâm thần, sinh lý đột biến...
Từ năm 2008 đến 30/6/2018, ở Đơn
Dương xảy ra 808 vụ BLGĐ, trung

Ảnh: A.Nhiên

bình mỗi năm xảy ra 80 vụ BLGĐ.
Trong đó, chiếm đa số là bạo hành
về thân thể, rồi đến bạo hành về tinh
thần, kinh tế, tình dục và nạn nhân
phần lớn là phụ nữ.
Để đưa Luật Phòng chống BLGĐ
vào cuộc sống, hàng năm, huyện
Đơn Dương ban hành kế hoạch
hướng dẫn triển khai nhiệm vụ
công tác gia đình và phòng chống
BLGĐ đến các xã, thị trấn. Đồng

thời, xây dựng kế hoạch liên ngành
giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể nhằm triển khai hiệu quả Luật
Phòng chống BLGĐ. Ban chỉ đạo
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa” của huyện
đưa nội dung của Luật Phòng chống
BLGĐ vào nội dung tập huấn nghiệp
vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng
đời sống văn hóa ở cấp xã, thị trấn
và thôn, tổ dân phố. UBND huyện

Vai trò can thiệp của địa
phương thể hiện rõ qua việc
tổ chức đưa 670 trường hợp
BLGĐ ra góp ý, phê bình
trong cộng đồng dân cư. Áp
dụng các biện pháp giáo dục
tại xã, phường, thị trấn cho
110 người có hành vi BLGĐ
và xử phạt hành chính 28
trường hợp để răn đe người
gây ra BLGĐ.
Nhằm thực thi Luật Phòng chống
BLGĐ và phát huy hiệu quả các mô
hình phòng chống BLGĐ trên địa
bàn huyện, trong thời gian qua, hoạt
động truyền thông về phòng chống
BLGĐ được đẩy mạnh. Thông qua
các mô hình CLB gia đình văn hóa,

nhân rộng các mô hình điển hình về
phát triển kinh tế, biểu dương các
gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình
hiếu học, gia đình hạnh phúc, gia
đình có nhiều thế hệ chung sống hòa
thuận mẫu mực; xây dựng phong
trào gia đình ít con, no ấm, bình
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… Qua 10
năm thực hiện mô hình điểm phòng
chống BLGĐ tại xã Lạc Xuân, đa
số cán bộ và nhân dân trên địa bàn
hiểu được vai trò, ý nghĩa, tầm quan
trọng của việc tham gia CLB phòng
chống BLGĐ. Nhờ vậy, hoạt động
của các CLB Gia đình phát triển bền
vững, nhóm Phòng chống BLGĐ
khá ổn định, đi vào nề nếp, góp
phần giảm tình trạng BLGĐ, xây
dựng gia đình hạnh phúc. Đồng
thời, huyện chú trọng công tác
phát hiện, hòa giải kịp thời các vụ
xung đột, mâu thuẫn trong gia đình,
không để tình trạng BLGĐ kéo dài
và lồng ghép nội dung phòng chống
BLGĐ vào các chương trình giảm
nghèo, đào tạo nghề, giải quyết
việc làm, bảo vệ chăm sóc trẻ em
và phòng chống tệ nạn xã hội. Toàn
huyện xây dựng 67 địa chỉ tin cậy
tại cộng đồng nhằm giúp cho các
nạn nhân bị BLGĐ đến lánh nạn...
XEM TIẾP TRANG 6
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Phổ biến kiến thức
về tù tha trước thời hạn
có điều kiện
Công an huyện Đam Rông vừa
tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến
kiến thức về tù tha trước thời hạn
có điều kiện cho các đồng chí là cán
bộ, chiến sỹ các đội nghiệp vụ công
an huyện; đại diện lãnh đạo MTTQ
và các đoàn thể huyện; Chủ tịch
UBND xã; trưởng, phó ban Công an
các xã trên địa bàn huyện. Các học
viên tham gia tập huấn được trang
bị những kiến thức về: Các quy định
của Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố
tụng hình sự về tù tha trước thời hạn
có điều kiện; Thông tư số 12 của Bộ
Công an quy định về thực hiện tha
tù trước thời hạn có điều kiện trong
Công an nhân dân; Công tác rà soát,
lập hồ sơ đề nghị xét tha tù trước
thời hạn có điều kiện theo quy định
của pháp luật; Tổ chức tiếp nhận,
quản lý, giám sát, giáo dục người
được tha tù trước thời hạn có điều
kiện; Công tác phối hợp giữa các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể và cộng
đồng dân cư trong công tác quản lý,
giám sát, giáo dục và giúp đỡ người
được tha tù trước thời hạn có điều
kiện.
Được biết, tha tù trước thời hạn có
điều kiện là biện pháp mới, lần đầu
được quy định trong Bộ Luật Hình
sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự nhằm
thể hiện chính sách khoan hồng đối
với người phạm tội, góp phần đảm
bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội và công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm trong tình hình mới..

LÊ TUẤN

Đơn Dương...
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... và có 73 nạn nhân BLGĐ đến tạm
lánh. Bên cạnh đó, có 11 nạn nhân BLGĐ
được chăm sóc, hỗ trợ y tế.
Theo Tòa án Nhân dân huyện Đơn
Dương, trong 10 năm qua, toàn huyện có
1.711 vụ ly hôn thì có 60 vụ án hôn nhân
và gia đình có nguyên nhân liên quan đến
BLGĐ. Trong đó, chiếm 52 vụ ly hôn có
nguyên nhân bạo lực thể xác, 5 vụ ly hôn
do bạo lực về tinh thần và 3 vụ ly hôn do
bạo lực về kinh tế. Đánh giá của UBND
huyện Đơn Dương, qua 10 năm thi hành
Luật Phòng chống BLGĐ đã tạo nên sự
chuyển biến về nhận thức, thái độ và hành
vi của cán bộ chính quyền, đoàn thể và
cộng đồng về phòng chống BLGĐ. Công
tác tuyên truyền về phòng chống BLGĐ
góp phần phổ biến thông tin, nâng cao
nhận thức trong quần chúng nhân dân,
giúp người dân biết cách tự bảo vệ quyền
lợi chính đáng của bản thân. Số vụ BLGĐ
qua các năm có xu hướng giảm dần, rất ít
vụ ly hôn, ly thân liên quan đến BLGĐ.
Gia đình không còn BLGĐ đoàn kết tăng
gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình,
tăng thu nhập, đóng góp vào sự phát triển
và ổn định trật tự an toàn xã hội. Theo con
số thống kê, vào năm 2010 thu nhập bình
quân đạt 17,6 triệu đồng/người/năm, tỉ
lệ hộ nghèo 9,87%, tỉ lệ hộ nghèo DTTS
28,68%. Đến năm 2017, thu nhập bình
quân đầu người toàn huyện đạt 58,02
triệu đồng/người, giá trị sản xuất bình
quân đạt 200 triệu đồng/ha, tỉ lệ hộ nghèo
toàn huyện còn 3%, tỉ lệ hộ nghèo vùng
DTTS còn 6,34%. Những con số này cho
thấy tác động của công tác phòng chống
BLGĐ đến tình hình kinh tế - xã hội của
địa phương.
AN NHIÊN

Nạn trộm cây hoa hồng “cổ” ở Đà Lạt
Ngang nhiên trộm hồng cổ
Gần đây nhất, vào tối ngày 3/8, kẻ trộm
đã đột nhập vào khuôn viên gia đình
chị Đỗ Quyên (đường Phan Bội Châu,
Phường 1, TP Đà Lạt) đào trộm và lấy đi
một gốc hoa hồng mà gia đình đã dày công
chăm sóc tới 17 năm. Theo chị Quyên,
hằng năm cây hoa hồng cổ nguồn gốc Sa
Pa của gia đình chị đều nở hoa rất đẹp,
trùm lên hàng rào tạo nên không gian,
điểm nhấn cho ngôi nhà. Chính vì vậy, khi
phát hiện cây hồng quý bị kẻ trộm cắt tan
tành cả nhà đều tiếc nuối.
Trước đó, ngày 1/8, một nhóm trộm cũng
đã đột nhập vào khuôn viên gia đình bà Trần
Thị Mai Phương (đường Trần Bình Trọng,
Phường 5, TP Đà Lạt), cưa trộm một gốc
hoa hồng 15 năm tuổi đang ra hoa rất đẹp.
Bà Phương mô tả, kẻ trộm rất bình tĩnh và
chuyên nghiệp. Ngay sau vụ trộm, gia đình
kiểm tra nhanh camera thì phát hiện: tầm 0
giờ ngày 1/8, trước sân nhà xuất hiện một
thanh niên tầm 30 tuổi, mặt che khẩu trang,
trèo qua cổng đột nhập vào sân, sau đó dùng
cưa cắt ngang thân cây và đào luôn phần
gốc. “Giá trị cây hồng không quá lớn nhưng
mất đi một vật mình chăm sóc tỉ mỉ nhiều
năm nên cảm giác rất hụt hẫng. Trước giờ
khu vực tôi ở chưa từng xảy ra tình trạng mất
trộm gốc hồng như thời gian gần đây” - bà
Phương cho biết.
Theo ghi nhận của chúng tôi, từ đầu năm
tới nay, trên địa bàn TP Đà Lạt xảy ra không
dưới 10 vụ người dân bị mất trộm gốc hồng
cổ... chủ yếu diễn ra tại địa bàn Phường 1,
2, 5… Trong số các vụ trộm, có gia đình
mất nhiều cây hồng gần 30 năm tuổi, có
giá trị 30 triệu đồng/gốc. Công an TP Đà
Lạt nhận định, đây là loại trộm cắp tài sản
mới xuất hiện trên địa bàn. Gốc hoa hồng
bị mất trộm thường được các gia đình trồng
làm cảnh, trang trí trước nhà và làm hàng
rào cách đây hàng chục năm nên rất dễ dàng
để kẻ trộm để ý.
Thông thường những gốc hồng có gốc lớn,
được mua về để ghép với các loại hồng giống
mới nhập ngoại, tạo thành thế dáng theo chủ
ý của người chơi và bán lại với giá rất cao.
Tuy nhiên, chủ sở hữu những gốc hoa hồng
cổ này thường không hay biết giá trị thực của
nó mà chỉ xem đó là loại hoa trang trí ở bờ
rào trước cổng vào nhà. Lợi dụng điều này,
kẻ trộm dễ dàng theo dõi và trộm hồng cổ dễ

Cây hoa hồng từ 10 tới 30 năm tuổi có giá cả chục triệu đồng/gốc đang là mục tiêu
nhiều kẻ xấu nhòm ngó, tìm cách trộm cắp. Chỉ trong vòng mấy tháng qua, trên
địa bàn TP Đà Lạt đã xảy ra không dưới 10 vụ mất trộm hồng cổ, trong khi các đối
tượng trộm cắp được ghi nhận có tổ chức và manh động.

Kẻ trộm đột nhập cưa mất cây hồng cổ Sa Pa 15 năm tuổi của gia đình bà Phương tối ngày 1/8.
Ảnh: Nhân vật cung cấp

dàng hơn các loại tài sản khác.

Trộm có tổ chức
Trao đổi với Báo Lâm Đồng, thiếu tá
Nguyễn Tuấn Anh, Phó Đội Điều tra tổng
hợp - Công an TP Đà Lạt thông tin, liên
quan đến nạn trộm gốc hoa hồng cổ, vào
giữa tháng 7/2018, từ nguồn tin của quần
chúng, Công an TP Đà Lạt đã vào cuộc
điều tra, bắt giữ tại hiện trường 4 đối
tượng đều ngụ tại TP Đà Lạt chuyên đào
trộm gốc hoa hồng. Kết quả điều tra bước
đầu xác định, tối ngày 15/7/2018, 4 thanh
niên trên đã đột nhập vào gia đình ông Hồ
Phước Đức (ngụ khu Hòn Bồ, Phường 12,
TP Đà Lạt) để đào trộm hai gốc hoa hồng
cổ Sa Pa nhiều năm tuổi. Ngoài ra, khám
xét một điểm tại khu Nam Hồ, Công an TP
Đà Lạt phát hiện thêm 15 gốc hoa hồng cổ
khác đang được nhóm trộm này cất giấu
tại đây. Bước đầu, 4 đối tượng khai nhận,
những gốc hồng trên được đào trộm tại các
điểm công cộng về chăm sóc cho nảy mầm
rồi bán lại cho các điểm kinh doanh hoa
cây cảnh trên địa bàn. Công an TP Đà Lạt

đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm
giam 4 thanh niên trên để phục vụ công
tác điều tra, làm rõ vụ án.
Theo ông Nguyễn Văn Thể, một người
chơi cây cảnh lâu năm trên địa bàn TP
Đà Lạt, do khí hậu thời tiết phù hợp, lạnh
quanh năm nên người dân trồng các loại
hồng Sa Pa, Pháp, Anh, New Zealand…
phát triển tốt và hiếm nơi nào có số lượng
hồng cổ lớn như tại Đà Lạt.
Đặc biệt là thời gian qua, cây hồng ghép
giữa hồng cổ và hồng dại có giá trị từ 5
tới 10 triệu bán khá chạy. Các chủ vườn
thường cần một lượng lớn thân hồng dại
có gốc khỏe, bắt rễ nhanh và ghép với các
mắt của hồng cổ Sa Pa, Hải Phòng, Pháp
và các giống ngoại nhập khác nên có thể là
nguyên nhân khiến nhiều đối tượng đi săn
lùng, trộm của người dân về bán lại. “Hiện
các cơ sở cây cảnh, lượng hồng cổ bán ra
tăng mạnh, chủ yếu tiêu thụ tại TP Hồ Chí
Minh, Đồng Nai, Hà Nội… nên giá hồng cổ,
hồng cổ ghép sẽ còn tăng thêm trong thời
gian tới” - ông Thể nhận xét.
C.PHONG

Một “con nghiện” gây ra 3 vụ cướp giật
Sau khi Nguyễn Văn Thiện (1991) trú tại
thôn An Phước, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà
đến cơ quan công an đầu thú, Công an huyện
Lâm Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can Thiện về hành vi cướp giật tài sản.
Không phải bỗng nhiên Thiện ra đầu thú
mà qua tác động của gia đình, của cơ quan
công an và biết không thể lẩn trốn. Trước
đó, trong 3 ngày liên tiếp Thiện đã một mình
thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản.
Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 8/7, Thiện
điều khiển xe máy từ Đạ Đờn vào xã Tân
Hà tìm mua ma túy, do không mua được,
trên đường trở về đến cổng chào xã Tân Hà
thấy chị Đào Thị Hà (1983) trú tại xã Tân
Hà điều khiển xe máy hướng từ xã Tân Hà
ra trung tâm huyện, Thiện đã vượt xe lên áp
sát giật của chị Hà chiếc túi xách đang treo
trước xe rồi tăng ga bỏ chạy. Kiểm tra bên
trong túi xách thấy có 2 triệu đồng và một
số giấy tờ, Thiện lấy tiền còn túi xách thì vất
xuống mương nước. Tuy bị cướp nhưng chị
Hà không trình báo cơ quan công an nên vụ
việc chỉ được biết đến khi Thiện ra đầu thú.

Ngày hôm sau, Thiện đi mua thuốc lá tại
quán tạp hóa cách nhà khoảng 500 m, thấy
ông Nguyễn Sỹ Sinh đi xe máy Ablade chở
vợ là bà Thái Thị Loan (SN 1972) cùng
trú tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng,
huyện Đam Rông ngồi sau ôm chiếc túi
xách da màu đen đang trên đường từ Lâm
Hà về Đam Rông. Nảy sinh ý định cướp
giật nên Thiện chạy xe máy bám theo đến
thôn Tân Tiến, xã Đạ Đờn thì áp sát bên
phải, giật chiếc túi xách của bà Loan. Bỏ
chạy được khoảng 3 km, rẽ vào con đường
đất bên phải, kiểm tra bên trong túi xách
có 230.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy
thân của ông Sinh và bà Loan, Thiện lấy
tiền, còn chiếc túi xách cùng toàn bộ giấy
tờ Thiện vất vào vườn cà phê. Có được
ít tiền, Thiện chạy ngay vào xã Tân Hà
mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn đói thuốc
đang đến.
Khoảng 11 giờ ngày 10/7, Thiện chạy xe
máy vào xã Tân Hà, tại đây phát hiện chị
Nguyễn Thị Tập (SN 1979) trú tại xã Tân
Hà đang điều khiển xe máy đi từ xã Tân Hà

về hướng xã Đan Phượng, trên cổ có đeo
sợi dây chuyền, Thiện đã bám theo. Đến
đoạn đường vắng Thiện vượt lên, áp sát rồi
giật của chị Tập sợi dây chuyền 18K, trọng
lượng 7,5 chỉ và đến tiệm vàng M.T. bán sợi
dây chuyền cho 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi
được 13.800.000 đồng.
Ba vụ cướp xảy ra trong 3 ngày liên tiếp,
nhưng chỉ có 1 vụ cướp được nạn nhân đã
kịp thời trình báo cơ quan công an. Vào
cuộc điều tra, Công an huyện Lâm Hà đã
khoanh vùng đối tượng và nhanh chóng xác
định Thiện là nghi vấn quan trọng. Khi các
trinh sát đã có mặt tại nhà Thiện để mời
đến cơ quan làm việc, vừa nhìn thấy cán
bộ công an, Thiện đã nhanh chân bỏ trốn.
Qua tác động của gia đình và cơ quan công
an Thiện đã ra đầu thú.
Mới 27 tuổi, không nghề nghiệp, sống
nhờ gia đình và mỗi ngày cần từ 4 đến
500.000 đồng để thỏa mãn cơn nghiền ma
túy, vậy nên việc Thiện liên tiếp thực hiện
các vụ cướp tài sản không sớm thì muộn
cũng diễn ra.
ĐỨC HUY
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Lại rề rà Dự án đầu tư xây dựng
11 biệt thự đường Nguyễn Du

T

ại Văn bản số 3403, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh
Phạm S chỉ rõ cụ thể
tình trạng chậm tiến độ
đầu tư, cải tạo, nâng cấp một số
biệt thự tại các tuyến đường như:
Hùng Vương, Nguyễn Viết Xuân,
Huỳnh Thúc Kháng, Quang
Trung, Phan Chu Trinh, Trạng
Trình, Cô Giang, Nguyễn Du,
Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo,
Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Ông Phạm S
nhấn mạnh: “Riêng đối với nhóm
11 biệt thự đường Nguyễn Du,
UBND TP Đà Lạt đôn đốc và yêu
cầu nhà đầu tư khẩn trương triển
khai thực hiện dự án theo Giấy
chứng nhận đầu tư đã cấp”. Vào
tháng 4/2014, UBND tỉnh Lâm
Đồng thống nhất chủ trương giao
cho UBND TP Đà Lạt tiến hành
làm hợp đồng cho Công ty Cổ
phần Tập đoàn quốc tế Năm Sao
(trong bài gọi tắt Công ty Năm
sao) thuê 11 ngôi biệt thự này để
đầu tư khu dịch vụ du lịch trong
thời hạn 50 năm. Theo đó, tổng
diện tích đất cho thuê là 23.000
m2; trong đó, các ngôi biệt thự số
7, 7A, 9, 11, 13, 15 và 10, chủ đầu
tư được phép tháo dỡ, xây hợp
khối với mật độ xây dựng dưới
hoặc bằng 20%, độ cao 3 tầng.
Các ngôi biệt thự số 8, 8Y, 12, 14
được phép tháo dỡ xây mới với
mật độ xây dựng dưới hoặc bằng
25%, độ cao 2 tầng.
Ngày 3/8, sau khi đến trực tiếp
Văn phòng Công ty Năm Sao
(đường Nguyễn Du) đăng ký
làm việc, chúng tôi được đại diện
Công ty này tiếp và giới thiệu
là Lương Văn Sơn, Giám đốc
truyền thông. Đáng tiếc là quanh
co một lúc, ông Sơn từ chối cung
cấp các thông tin về tiến độ xây
dựng. Làm việc với UBND TP
Đà Lạt, Chủ tịch UBND thành
phố Tôn Thiện San cho chúng tôi
biết: TP đã chỉ đạo tích cực các
đơn vị chuyên môn trực thuộc
và các địa phương liên quan đến
các dự án xây dựng trên địa bàn
và sắp tới tiếp tục chỉ đạo nhằm
thực hiện hiệu quả chỉ đạo của
UBND tỉnh.
Riêng dự án 11 biệt thự đường
Nguyễn Du, tại Văn bản 3546/
UBND ngày 14/6, Phó Chủ
tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc
Trình chỉ đạo: “Giao Trung tâm
Quản lý nhà Đà Lạt chủ trì phối
hợp với Phòng Quản lý đô thị,
Phòng Tài chính - Kế hoạch và
UBND Phường 9 đôn đốc và yêu
cầu nhà đầu tư khẩn trương triển
khai thực hiện dự án theo Giấy

75% xã đạt chuẩn nông thôn mới
vào cuối năm 2018

Như Báo Lâm Đồng đã khá nhiều lần phản ánh tình hình chậm tiến độ đầu tư cải tạo nâng cấp
các biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên thành phố (TP) Đà Lạt. Ngày 5/6/2018, UBND tỉnh đã
có Văn bản số 3403/UBND-XD1 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND TP Đà Lạt, các cơ quan, đơn
vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng này. Chúng tôi tiếp tục bàn đến tiến độ đầu tư
dự án, điển hình là 11 biệt thự trên đường Nguyễn Du.

Mục tiêu đến cuối năm 2018, Lâm
Đồng phấn đấu lũy kế thành 87/116 xã
(tỷ lệ 75%) đạt chuẩn nông thôn mới,
bình quân mỗi xã đạt từ 17,5% tiêu chí
nông thôn mới trở lên. Đồng thời, xây
dựng huyện Đức Trọng đạt chuẩn huyện
nông thôn mới.
Như vậy, trong năm 2018, Lâm Đồng
tăng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Riêng thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt hoàn
thành 100% số xã nông thôn mới. Huyện
Đơn Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới
vào năm 2015, hiện đang tiếp tục triển
khai mô hình thí điểm xây dựng huyện
nông thôn mới kiểu mẫu toàn quốc về
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Một trong những nhiệm vụ đẩy mạnh
phong trào thi đua “Cùng cả nước xây
dựng nông thôn mới đến năm 2020 ”, Lâm
Đồng tiếp tục xây dựng mô hình “mỗi xã
một sản phẩm”, lồng ghép các chương
trình, dự án phát triển sản xuất, nâng cao
thu nhập cho người dân nông thôn mới…
VŨ VĂN

Di Linh thực hiện tốt
cải cách hành chính

Nhóm 11 biệt thự đường Nguyễn Du khi tháo dỡ (ảnh nhỏ) và đến hôm nay (ảnh lớn). Ảnh: M.Đ

chứng nhận đầu tư đã cấp”. Qua
trao đổi với phòng chuyên môn
của Sở Xây dựng, được biết,
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn
Thiện San cũng chủ trì cùng các
sở, ngành liên quan của tỉnh tổ
chức làm việc với nhà đầu tư để
đôn đốc và yêu cầu các nhà đầu
tư khẩn trương đẩy nhanh tiến
độ thực hiện việc đầu tư, cải tạo,
nâng cấp các biệt thự thuộc sở
hữu nhà nước trên địa bàn TP Đà
Lạt. Buổi làm việc diễn ra ngày
2/7, có cả Phó Chủ tịch UBND
Võ Ngọc Trình, một số phòng
chuyên môn trực thuộc UBND
TP và 12 đại diện nhà đầu tư,
trong đó có Công ty Năm Sao.
Kết luận buổi làm việc, ông Tôn
Thiện San nhấn mạnh: Đối với
các nhà đầu tư, có văn bản báo
cáo rõ tình hình tiến độ, đầu tư;
các khó khăn, vướng mắc (nếu
có) gửi về UBND TP trước ngày
15/7/2018 để xem xét, giải quyết
cụ thể; “đồng thời cam kết cụ thể
thời hạn, tiến độ thực hiện các
công trình, dự án đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt chủ trương
đầu tư (gửi về Trung tâm Quản lý
nhà Đà Lạt)”. Để giải quyết kịp
thời các vướng mắc, khó khăn,
ông Tôn Thiện San cũng công bố
công khai và cụ thể về cơ quan,
cá nhân, địa chỉ, số điện thoại

của nơi tiếp nhận thông tin. Chủ
tịch TP cũng giao các phần việc
cụ thể đối với các phòng chức
năng trực thuộc và các UBND
phường, xã để tiến hành thực
hiện nhiệm vụ nhanh, hiệu quả.
Với tinh thần này, ngày 6/8,
chúng tôi làm việc với UBND
Phường 9, địa bàn có dự án 11
biệt thự đường Nguyễn Du. Ông
Võ Hồng Sơn - Chủ tịch UBND
Phường 9 cho biết: Đối với khu
đầu tư dự án này trước đây chỉ
có vướng việc hoán đổi con
đường của một trường hợp nhưng
phường và các phòng chức năng
của TP cùng nhà đầu tư đã giải
quyết xong từ lâu. Mọi việc đã
xong, mặt bằng thuận lợi, không
có đền bù giải tỏa, nhưng tiến độ
thi công thì rất chậm.
Rất cần thiết được nhắc lại: Một
trong những tuyến đường của TP
Đà Lạt có số lượng biệt thự cũ
đa dạng và nhiều nhất là đường
Nguyễn Du. Trước đây, tỉnh Lâm
Đồng đã giao 20 ngôi biệt thự
ở khu vực đường Nguyễn Du
- Phó Đức Chính cho Công ty
Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai để
đầu tư phát triển du lịch, nhưng
do việc thực hiện dự án chậm trễ
dẫn đến khu biệt thự ngày càng
xuống cấp, gây phản cảm nhiều
trong dư luận. Vì vậy, đầu năm

2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã
quyết định thu hồi 11 biệt thự
ở đường Nguyễn Du từ Công
ty Hoàng Anh Gia Lai. Tháng
9/2010, những biệt thự trên được
giao cho Công ty Cổ phần Tập
đoàn Trung Thủy để đơn vị này
đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Thế nhưng, một lần nữa, 11 biệt
thự đường Nguyễn Du tiếp tục
bỏ hoang phế và cuối năm 2012,
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung
Thủy xin rút khỏi dự án.
Đối với Công ty Năm Sao,
sau khi được giao thuê gần một
năm mới tiến hành tháo dỡ các
biệt thự (tháng 3/2015). Đến nay,
tháng 8/2018, tiến độ đầu tư xây
dựng vẫn hết sức chậm chạp, hiện
hữu những bãi đất trống. Hiện
đường Nguyễn Du đang thi công
nâng cấp với tổng kinh phí 13 tỷ
đồng do phòng chuyên môn của
TP làm chủ đầu tư, do đó, việc thi
công này không tránh khỏi ảnh
hưởng nếu dự án 11 biệt thự cứ
kéo rề rà! Đến bao giờ khu vực
đường Nguyễn Du - Phó Đức
Chính sẽ trở thành một trong
những khu vực khang trang như
chủ trương của tỉnh và đáp ứng
sự mong mỏi của người dân TP?
Rất cần có biện pháp quyết liệt
và cứng rắn.
MINH ĐẠO

Toàn tỉnh đã thu gom và xử lý rác thải đạt khoảng 83,3%
Ban chỉ đạo Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới (NTM) tỉnh Lâm Đồng
vừa cho biết về tiêu chí môi
trường như sau: đã có 87,2% hộ
dân nông thôn trong tỉnh được
sử dụng nước hợp vệ sinh và
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trên 22% đã sử dụng nước sạch
tập trung đạt chuẩn theo quy
định của Bộ Y tế. Đối với rác
thải đã thu gom và xử lý đạt
khoảng 83,3%. Theo Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Phạm S, nhiệm
vụ trọng tâm các tháng còn lại

năm 2018 là tập trung thực hiện
cải thiện cảnh quan, môi trường
nông thôn, tạo môi trường sáng,
xanh, sạch, đẹp; nghiên cứu xây
dựng và triển khai một số mô
hình xử lý môi trường, đặc biệt
là tổ chức thu gom, xử lý rác

thải nông nghiệp ngay tại đồng
ruộng, nơi sản xuất; xử lý nước
thải, chất thải rắn phù hợp với
đặc thù của từng địa phương, khu
vực; đẩy mạnh xã hội hóa công
tác bảo vệ môi trường bền vững.
MINH ĐẠO

Từ năm 2015 đến nay, huyện Di Linh
đều nằm trong tốp 5 đơn vị cấp huyện của
tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt công tác cải
cách hành chính.
Hiện nay, huyện Di Linh đã triển khai 296
thủ tục hành chính cấp huyện (100%) thực
hiện theo cơ chế “một cửa”; 105 thủ tục
hành chính cấp xã (100%) thực hiện “một
cửa” tại 19 xã, thị trấn trong toàn huyện
gắn với ISO hóa toàn bộ quy trình, thủ tục.
Thực hiện phương châm “Lấy sự hài lòng
của người dân và doanh nghiệp làm thước
đo đánh giá hiệu quả phục vụ của cơ quan
hành chính Nhà nước” theo kết luận của Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ
kết công tác cải cách hành chính giai đoạn
2011 - 2015, từ cuối năm 2016, huyện Di
Linh đã áp dụng hệ thống “một cửa điện tử
hiện đại” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính tại bộ phận một cửa của huyện.
Đến nay, toàn huyện đã có 302 tài khoản
Eoffice đang sử dụng; các cơ quan, đơn vị
của huyện và 16/19 xã, thị trấn được lắp đặt
mạng LAN; 3/19 xã, thị trấn đã trang bị hệ
thống “một cửa điện tử hiện đại”.
Huyện Di Linh hiện đang khắc phục
những hạn chế và tiếp tục đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính, nhất là cải cách
thủ tục hành chính trong các cơ quan
hành chính Nhà nước, cơ quan Đảng gắn
với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm,
kỷ luật, kỷ cương và tác phong làm việc
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
trong khi thực thi nhiệm vụ.
XL

Cho vay đầu tư phát triển mắc ca
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi
nhánh Lâm Đồng đang triển khai rộng
rãi chương trình cho vay đầu tư phát triển
cây mắc ca. Theo đó, cá nhân hay doanh
nghiệp được vay tối đa 150 triệu đồng/
ha để mua giống và chăm sóc mắc ca, lãi
suất thấp hơn lãi suất ngắn hạn, trung hạn
từ các ngân hàng thương mại. Ông Hoàng
Sĩ Lâm, Phó Giám đốc Ngân hàng Bưu
điện Liên Việt chi nhánh Lâm Đồng cho
biết, hiện khách hàng vay phát triển mắc
ca chủ yếu tại hai địa phương Lâm Hà và
Đam Rông với dư nợ 10,5 tỷ và chi nhánh
khuyến khích khách hàng tích cực phát
triển thêm một cây trồng mới như mắc ca.
D.Q
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VIỆT NAM ĐANG RẤT TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO NĂM CHỦ TỊCH ASEAN 2020

N

hân dịp 51 năm Ngày thành
lập Hiệp hội các Quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN)
(8/8/1967-8/8/2018) và nhân kỷ niệm
23 năm Việt Nam gia nhập ASEAN
(28/7/1995-28/7/2018), Thứ trưởng
Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng,
Trưởng SOM ASEAN Việt Nam trả
lời phỏng vấn báo chí về những đóng
góp của Việt Nam trong ASEAN.
- Thứ trưởng có thể cho biết những
đóng góp của Việt Nam cho ASEAN
trong 23 năm qua và những lợi ích
ASEAN mang lại cho Việt Nam là gì?
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng:
Trước hết là về khách quan, Việt Nam
gia nhập ASEAN là sự đóng góp rất
lớn. Khi Việt Nam gia nhập ASEAN
đã làm thay đổi cục diện khu vực
Đông Nam Á. Hơn nữa, tiềm năng, vị
thế, tiềm lực thị trường của Việt Nam
cũng là đóng góp tự nhiên.
Về chủ quan, khi gia nhập ASEAN,
từ chỗ Việt Nam đã cố gắng thực hiện
nghĩa vụ và có những cái cần được
châm trước, thì nay là việc Việt Nam
chủ động, tham gia thực hiện đầy đủ
các cam kết của ASEAN. Trong một
số lĩnh vực như: Thực hiện mục tiêu
của Cộng đồng Kinh tế ASEAN,
Việt Nam là nước đứng thứ hai sau
Singapore thực hiện đầy đủ cam kết.
Cho đến nay, Việt Nam có những
việc xung phong, đi dầu trong một
số lĩnh vực như: An ninh, chính trị.
Về kinh tế, đi đầu trong lĩnh vực hội
nhập, Việt Nam là một trong ba nước
ASEAN tham gia Hiệp định Đối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP). Việt Nam và
Singapore đang có thỏa thuận về khu
vực tự do thương mại với Liên minh
châu Âu. Việt Nam là nước đầu tiên
tham gia khu vực thương mại tự do
với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Đó là
những đóng góp của Việt Nam trong
suốt 23 năm gia nhập ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng.

Phải nói rằng lợi ích của Việt Nam
thu được khi gia nhập ASEAN là
rất to lớn. Điểm đầu tiên đó là môi
trường hòa bình hợp tác. Từ môi
trường đó có được thuận lợi trong
phát triển kinh tế, thu hút được đầu
tư, mở rộng thị trường cho phát triển
thương mại. Nhờ đó, chúng ta có
khoảng thời gian phát triển kinh tế tốt
trong những năm vừa qua. Điểm thứ
hai là, qua ASEAN chúng ta có chủ
trương thực hiện đường lối hội nhập
quốc tế. ASEAN là bước đi đầu tiên
chúng ta hội nhập ra bên ngoài. Từ
ASEAN chúng ta liên kết kinh tế, hội
nhập kinh tế sâu. Điểm thứ ba, có thể
nói rằng, đó là sức mạnh tập thể, tham
gia ASEAN, chúng ta có sức mạnh
tập thể, chúng ta neo lợi ích của chúng
ta trong ASEAN và qua đó bảo vệ tốt
nhất lợi ích của chúng ta. Đây cũng
là diễn đàn để chúng ta phát huy vai
trò, hình ảnh của Việt Nam, đóng góp
thêm vào lợi ích chung của khu vực
cũng như lợi ích trên toàn thế giới.
- Hiện nay, ASEAN đang đối mặt
với những thuận lợi và thách thức gì?
Việt Nam cùng các nước ASEAN sẽ
ứng phó với các thách thức đó như
thế nào?
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng:

Có thể nói, có những thuận lợi rất
lớn đối với các thành viên ASEAN.
Sau 50 năm thành lập và phát triển,
ASEAN đạt được những thành tựu rất
to lớn. Đặc biệt, ASEAN trở thành tổ
chức rất thành công về nhiều mặt: An
ninh, chính trị, kinh tế và văn hóa, xã
hội. ASEAN cũng là tổ chức, qua 50
năm đã rút ra bài học phải gắn kết,
đoàn kết, nhất trí với nhau thì mới
phát triển được. Những thành tựu
mà ASEAN làm được cũng đã được
thừa nhận. ASEAN đã đặt ra các cơ
chế do ASEAN xây dựng và dẫn dắt.
Các cơ chế này đang phát huy tác
dụng và được các nước thực hiện.
Vị thế của ASEAN được các nước
tôn trọng và khẳng định vai trò của
ASEAN ở khu vực này cũng như các
vùng rộng lớn không chỉ ở khu vực
châu Á-Thái Bình Dương mà cả khu
vực Ấn Độ Dương.
Bên cạnh những thuận lợi đó,
ASEAN cũng gặp những thách thức
không nhỏ. Thách thức đầu tiên, đó là
quyết tâm xây dựng cộng đồng, đề ra
kế hoạch xây dựng cộng đồng có thực
hiện được không? Trong bối cảnh còn
có sự chênh lệch về khoảng cách phát
triển giữa các quốc gia thành viên,
sự khác nhau về cơ cấu tổ chức, thể
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Võ Thị Mỹ
Nam
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Công chứng viên hợp danh
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chế chính trị, sự khác nhau về lợi ích,
trong đó còn có sự thay đổi mạnh mẽ
trong khu vực cũng như tác động của
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4,
liệu ASEAN có đứng vững, thực hiện
được mục tiêu xây dựng cộng đồng,
duy trì được sự đoàn kết nhất trí, cái
tinh cốt, yếu tố hàng đầu bảo đảm sự
phát triển của ASEAN.
Mặc dù ASEAN có vị thế và vai trò
được thừa nhận như vậy, nhưng trước
sự cạnh tranh khốc liệt về mặt chiến
lược của các nước lớn, những thay
đổi mạnh mẽ ở khu vực, chủ nghĩa
bảo hộ tăng lên, ASEAN có giữ được
vai trò trung tâm hay không? ASEAN
có duy trì được xu thế, những tôn chỉ
mục đích của mình ủng hộ cho tự do
hóa thương mại, đầu tư?
Để khắc phục được thách thức đó,
theo tôi trước hết là nhận thức của
tất cả các nước phải thấy được giá trị
cộng đồng, giá trị của ASEAN đối
với mình, đối với khu vực và đối với
thế giới. Để chúng ta có lợi ích riêng
nhưng cũng phải biết đóng góp vào
lợi ích chung, hài hòa lợi ích của quốc
gia với lợi ích của cộng đồng, khu
vực. ASEAN phải kiên quyết thực
hiện những nội dung đề ra, phải quyết
liệt thực hiện cam kết của mình, phải
giữ vững bản lĩnh, cân bằng trong
quan hệ với các đối tác, đặc biệt là
các nước lớn.
- Việt Nam đang hướng tới Năm
Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Thứ
trưởng có đánh giá như thế nào về
Năm Chủ tịch này của Việt Nam và
hiện tại công tác chuẩn bị của Việt
Nam như thế nào?
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng:
Làm Chủ tịch ASEAN vừa là trách
nhiệm, nghĩa vụ đến lượt phải làm
Chủ tịch nhưng cũng là cơ hội rất
lớn. Nhiệm vụ, nghĩa vụ làm sao
phải kế thừa những gì đã làm được,
không những thế phải nâng vị thế của

ASEAN. Cơ hội đối với vai trò Chủ
tịch ASEAN, có điều kiện thể hiện
năng lực của mình, cải thiện hình ảnh
của mình đóng góp vào việc chung
và là cơ hội để quảng bá, đất nước,
con người.
Năm 2020 là năm đặc biệt đối với
cả Việt Nam và cả với ASEAN. Năm
2020, đối với Việt Nam là 25 năm gia
nhập ASEAN và hàng loạt các sự
kiện kỷ niệm năm chẵn của Việt Nam.
Đối với ASEAN là năm giữa kỳ kiểm
điểm lại sau 5 năm thực hiện Cộng
đồng và năm giữa kỳ thực hiện kế
hoạch tổng thể 2015-2025. Giữa kỳ
có nhiệm vụ rà soát lại những gì làm
được và đặt ra hướng mới, hàng loạt
những kế hoạch, chương trình công
tác, chương trình hành động, xem còn
thiếu gì hay đặt ra định hướng mới,
nhiệm vụ rất nặng nề.
Nhận thức được tầm quan trọng
của nhiệm vụ đó, Việt Nam đang
rất tích cực chuẩn bị cho Năm Chủ
tịch 2020. Để làm tốt điều đó, Việt
Nam phải chuẩn bị cả về cơ sở vật
chất, nguồn tài chính, nguồn nhân
lực. Chúng ta phải có đội ngũ có đủ
năng lực để chủ trì các hội nghị. Quan
trọng hơn nữa là về nội dung. Chúng
ta phải hiểu được ASEAN, tất cả mọi
lĩnh vực, biết được ASEAN đang cần
gì, từ đó chúng ta đưa ra chủ đề, ưu
tiên trúng vào dòng chảy, lợi ích của
các nước thành viên ASEAN. Trong
quá trình điều hành, chúng ta phải
khách quan, đặt lợi ích chung của
cộng đồng, cân bằng, quan tâm lợi
ích chung của các nước thành viên.
Trên tinh thần đó, Việt Nam đang
khẩn trương chuẩn bị, hình thành các
khâu tổ chức, tích cực nghiên cứu
về ASEAN, không phải chỉ có Bộ
Ngoại giao mà tất cả các bộ, ngành
cùng vào cuộc.
Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
TTXVN

Cải chính thông tin
mất giấy chứng nhận
Tôi tên là: Nguyễn Văn Sử; Sinh năm: 1962
CMND: 250331679, cấp ngày 20/6/1988, CA Lâm Đồng cấp
Chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tân Minh
Địa chỉ thường trú: Xưởng chế biến tinh chế gỗ DNTN Tân Minh,
thôn Xóm mới, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Nay tôi xin trình bày với quý cấp một việc như sau:
Vào ngày 8/6/2018, tôi có lá đơn cớ mất giấy chứng nhận gửi đến
Báo Lâm Đồng và các cơ quan liên quan để thông báo việc mất giấy
chứng nhận và đã được Báo Lâm Đồng đăng tin 3 kỳ liên tục, tuy nhiên
do lỗi trong quá trình đánh máy nên đã ghi sai số hiệu giấy chứng nhận
bị mất từ BK thành BĐ cụ thể như sau;
- Giấy chứng nhận đã thông báo mất:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 045996; Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số BĐ 045997; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số BĐ 045998; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 045999 đều
cấp theo Quyết định số 1160/QĐ - UBND ngày 29/05/2012 của UBND
tỉnh Lâm Đồng ngày 20/11/2012
- Nay đề nghị đính chính lại thông tin về số hiệu giấy chứng nhận
đã mất như sau:
Giấy chứng nhận quuền sử dụng đất số BK 045996; Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số BK 045997; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số BK 045998; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 045999 đều
cấp theo Quyết định số 1160/QĐ - UBND ngày 29/05/2012 của UBND
tỉnh Lâm Đồng ngày 20/11/2012 (Kèm theo bản phô tô).
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