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Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng ngày 9/8, tại UBND tỉnh Lâm
Đồng, Đoàn công tác của Bộ Thông tin
và Truyền thông do ông Nguyễn Mạnh
Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông dẫn đầu đã có buổi làm
việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác ngành
trong 6 tháng đầu năm và phương hướng,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham
dự có ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm
Đồng; ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị
tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo
các sở, ngành có liên quan.
Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã báo
cáo công tác ngành trong 6 tháng đầu năm
2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm,
Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả tốt...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và sống
với nhau có tình có nghĩa. Lấy gương người
tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ,
đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính
là một cách tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa
Mác - Lênin thiết thực nhất.
(Ý KIẾN VỀ VIỆC LÀM VÀ XUẤT BẢN LOẠI SÁCH
“NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”, 6/1968, T. 12, TR. 550, 551. 554, 557, 558)
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ĐƠN DƯƠNG: 2 năm liền dẫn đầu

TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “BÚA LIỀM VÀNG 2018”

Cánh chim đại ngàn

chỉ số cải cách hành chính

Một trong những người con ưu
tú của đồng bào Mạ thuộc Lộc
Trung ngày ấy, thị trấn Đạ Tẻh bây
giờ, ông chính là trung tá K’Oanh,
nguyên Chính trị viên Cơ quan
Quân sự huyện Đạ Tẻh, một trong
những người có đóng góp lớn để
Đạ Tẻh được phong tặng danh hiệu
Anh hùng Lực lượng vũ trang trong
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
TRANG 2

Khuyến khích doanh nghiệp
tham gia Giải thưởng
Chất lượng quốc gia
TRANG 5

KINH TẾ

Nông dân làm giàu từ
bồn cảnh tý hon
TRANG 3

Tiếp nhận hồ sơ của người dân tại bộ phận một cửa UBND huyện Đơn Dương. Ảnh: V.Trọng

TRANG 4

VỤ “TRƯỜNG CAO ĐẲNG “CHUI” GIỮA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ”

Thêm nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ
Không chỉ tự đặt bảng hiệu tên trường,
tự phong chức danh “hiệu trưởng” và
tự cấp bằng trung cấp, cao đẳng cho hàng
trăm học viên, nhiều sai phạm khác còn được
phát hiện tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ - nằm
giữa trung tâm TP Bảo Lộc mà Báo Lâm Đồng
đã thông tin số ra thứ ba ngày 7 tháng 8.

TRANG 6

Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn

TRANG 7

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Triển khai các hệ thống
phần mềm ứng dụng CNTT
trong quản lý và dạy - học
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Quy định đối tượng được
vay vốn ngân sách địa phương
ủy thác qua NHCSXH
TRANG 7
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TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI “BÚA LIỀM VÀNG 2018”

Cánh chim đại ngàn

Ô

ng K’Oanh sinh vào
tháng con ong đi lấy
mật năm 1940 tại buôn
ĐạkLa, thuộc xã Triệu
Hải ngày nay. Vừa tròn hai mươi
mùa rẫy, sớm giác ngộ cách mạng,
nghe theo Đảng và Cha Hồ, K’Oanh
xung phong vào du kích, hoạt động
trên địa bàn các xã Hợp Vông, Xi
Nhen và Lú Tôn thuộc vùng Ba.
Ngày 3/2/1962, Tỉnh ủy Lâm
Đồng thành lập phân ban Tỉnh
ủy T.14 để chỉ đạo phong trào từ
Mađaguôi đến giáp phía Nam thị
trấn Di Linh. Phân ban T.14 thành
lập 4 đội công tác đặc biệt, trong đó
có Đội H.30 hoạt động ở vùng Đại
Lào đến Mađaguôi. Tháng 12/1962,
K’Oanh, một chàng trai hiền lành
nhưng sục sôi nhiệt huyết, được
chuyển sang bộ đội địa phương
thuộc K2 đóng tại buôn Đạ Nha.
Ở tuổi 78, vẫn nước da đen sạm,
gương mặt rắn rỏi, sức khỏe dồi dào,
K’Oanh bồi hồi nhớ lại: Mình được
cấp trên cử làm trung đội trưởng.
Nhiệm vụ là vừa tuyên truyền,
vận động nhân dân giác ngộ cách
mạng, không cho địch gom dân ra
Mađaguôi, vừa xây dựng cơ sở bên
trong vùng địch tạm chiếm, hỗ trợ
quần chúng nổi dậy giành chính
quyền; phối hợp với du kích mật tại
chỗ đánh địch phá giao thông trên
đường chiến lược 20. Đồng thời,
bảo vệ cơ quan đầu não của tỉnh
gồm Tỉnh ủy, Tỉnh đội và trại giam,
trú chân ở buôn Tố Lan.
Một trong những trận đánh mà
K’Oanh nhớ mãi là vào đầu tháng 3
năm 1963. Địch tuyên truyền chúng
có vũ khí mạnh, đó là bom tấn, khi
thả xuống rừng thì ngọn cây xuống
đất rễ treo lên trời. Dân có người sợ
muốn theo chúng về ấp chiến lược.
K’Oanh xin ý kiến cấp trên, cho bộ
đội đánh địch để giành lại đất và lấy
niềm tin của dân. Được trên đồng
ý, trung đội do K’Oanh chỉ huy đã

Một trong những người con ưu tú của đồng bào Mạ thuộc Lộc Trung ngày ấy, thị trấn Đạ Tẻh bây
giờ, ông chính là trung tá K’Oanh, nguyên Chính trị viên Cơ quan Quân sự huyện Đạ Tẻh, một trong
những người có đóng góp lớn để Đạ Tẻh được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT trong kháng
chiến chống Mỹ cứu nước.
lừa cho địch vào sâu phía Bắc sông
Đạ Oai, còn bộ đội phục kích ở núi
Ma Thiên Lãnh. Khi địch quay về
Mađaguôi, ông cho nổ súng, ta diệt
được mười tên địch mà vẫn bảo toàn
lực lượng. Sau trận ấy, tháng 5/1963,
K’Oanh được kết nạp vào Đảng.
Nhấp một ngụm trà sảng khoái,
với nụ cười rất tươi, K’Oanh khẳng
định: Ngày ấy, mình được các anh
cấp trên bày cho, bộ đội phải biết dựa
vào dân, gắn bó máu thịt với dân. Ở
đâu cũng phải ba cùng với dân. Tỉnh
Lâm Đồng có 2 quận: Bảo Lộc và Di
Linh, 23 xã và 88 ấp, cư dân ở vùng
đất B’Lao Bảo Lộc ban đầu chủ yếu
là người dân tộc bản địa Mạ, Kơ
Ho, trong đó người Mạ chiếm đa
số. Địa vực của người Mạ từ xa xưa
đã ở trong vùng Cát Tiên - Đạ Tẻh
trở xuống phía Đồng Nai. Không
có nơi nào mà mình không đặt chân
đến. Và, bài học đầu tiên với mình
vẫn là với dân, bây giờ mình gọi là
dân vận khéo đấy.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày
càng ác liệt. Cuối năm 1965 đầu năm
1966, đế quốc Mỹ chuyển từ “Chiến
tranh đặc biệt” sang “Chiến tranh cục
bộ” và trực tiếp nhảy vào miền Nam
Việt Nam. Từ thực tế chiến trường,
Trung ương Cục miền (R) quyết định
điều chỉnh lại địa bàn Khu VI. Lúc
này, Khu VI còn lại các tỉnh Lâm
Đồng, Tuyên Đức, Ninh Thuận, Bình
Thuận và Bình Tuy. Nhiệm vụ của
Khu VI trong tình hình mới là tập
trung đẩy mạnh phát triển phong trào
cách mạng về vùng đồng bằng và đô
thị, giữ vững hành lang thông suốt từ
Tây Nguyên về R. Tháng 11/1966,
các cơ quan Khu VI và Quân Khu ủy
Khu VI chuyển địa bàn từ Cát Tiên

Say mê đọc Báo Lâm Đồng, là niềm vui của cựu chiến binh K’Oanh. Ảnh: NTT

về căn cứ Bình Thuận, giáp Lâm
Đồng. Giữa năm 1974, cơ quan Khu
VI và Quân Khu ủy Khu VI chuyển
về phía Bắc đường 20 (Lâm Đồng)
và thành lập bộ phận tiền phương chỉ
đạo giải phóng.
Từ năm 1967 đến khi miền Nam
hoàn toàn giải phóng, K’Oanh khi
thì công tác ở đại đội vận tải, đưa vũ
khí từ Campuchia về; lúc lại chuyển
đến 745 - đơn vị bảo vệ Ban Khởi
nghĩa của tỉnh. Năm 1969, ông được
điều sang 740, bộ đội địa phương
K1 đóng ở Tân Rai. Nhiệm vụ hoàn
thành, K’Oanh nhận nhiệm vụ mới
ở 720 thuộc K4 đóng ở ĐạmRi…
Trong những năm 1974 - 1975,
Tây Nguyên được xác định là vùng
trọng điểm và Nam Tây Nguyên là
hướng chiến lược quan trọng, Bộ Tư
lệnh Miền đã giao nhiệm vụ cho Lâm
Đồng và Sư đoàn 7 chuẩn bị tổ chức
chiến trường, phát động quần chúng
nổi dậy giải phóng thị xã B’Lao.
Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban

Bộ Thông tin và Truyền thông... 
... Doanh thu bưu chính ước đạt
1.250 tỷ đồng, nộp ngân sách địa
phương 60 tỷ đồng, với tổng số
thuê bao điện thoại 1.292.334 thuê
bao, tổng số trạm BTS có 1.522
trạm, phát hành báo chí đạt 4,7
triệu tờ. Sở cũng đã thực hiện tốt
công tác quản lý Nhà nước trên các
lĩnh vực: Bưu chính, Viễn thông,
Công nghệ thông tin, Báo chí xuất
bản… Công tác thông tin đối ngoại
đã chuyển tải thông tin sinh động,
toàn diện về tỉnh Lâm Đồng, góp
phần quảng bá tiềm năng lợi thế
của địa phương, đặc biệt là thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành”.
Theo kết quả công bố Ứng dựng
Công nghệ thông tin phát triển
Chính phủ trong cơ quan nhà nước
của Bộ Thông tin và Truyền thông,
Lâm Đồng đứng thứ 3/63 tỉnh,
thành phố. Đặc biệt, việc triển khai
Đề án xây dựng “Đà Lạt trở thành
thành phố thông minh” cũng đang
được phối hợp chặt chẽ, bổ sung

và xây dựng kế hoạch chi tiết trên
9 lĩnh vực: Chính quyền số, quy
hoạch đô thị, du lịch thông minh,
nông nghiệp thông minh, thành phố
an toàn, y tế thông minh, giáo dục
thông minh và môi trường.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền
thông tỉnh Lâm Đồng cũng kiến
nghị đến Bộ Thông tin và Truyền
thông một số vấn đề. Trong đó,
nhấn mạnh các nội dung: Đề nghị
Bộ tiếp tục hỗ trợ Lâm Đồng xây
dựng Chính quyền điện tử, hỗ trợ
kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP,
xã hội hóa đối với các dự án thuộc
Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành
thành phố thông minh giai đoạn
2018- 2025”; Bố trí cho Lâm Đồng
kinh phí triển khai Chương trình
mục tiêu Công nghệ thông tin theo
Nghị quyết 73/CP- NQ ngày 26/8
của Chính phủ;…
Cũng tại buổi làm việc, ông
Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị

Chỉ huy Quân sự tỉnh, các lực lượng
của T29 cùng tham gia chuẩn bị
chiến trường, dẫn các “mũi” của Sư
đoàn 7 tấn công trên Quốc lộ 20 vào
thị xã B’Lao và huy động lực lượng
căn cứ tiếp quản vùng giải phóng.
15 năm chiến đấu liên tục, K’Oanh
đã ba lần bị thương. Ông là thương
binh 3/4. Nhưng với tình yêu những
con suối, con sông, những ngọn thác
đẹp mê hồn, những cánh rừng nguyên
sinh bạt ngàn… K’Oanh vẫn không
chịu rời chiến trường. Từng giờ từng
phút cùng đồng đội ngày đêm bám
rừng, bám thắt lưng địch mà đánh cho
đến ngày thắng lợi cuối cùng.
K’Oanh nhớ như in giây phút
lịch sử mùa xuân năm ấy. Ngày
27/3/1975, Quân giải phóng đánh
chiếm chi khu Đạ Huoai, đánh đồn
Mađaguôi và sau đó tiến về Bảo Lộc.
Ông cùng đơn vị dẫn đường cho xe
tăng quân chủ lực kéo pháo lên núi
Con Ó bắn phá sân bay B’Lao. Và
lúc 9 giờ 30, ngày 28/3/1975, các lực
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tỉnh Lâm Đồng đã khái quát sơ bộ
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội
của tỉnh Lâm Đồng trong 6 tháng
đầu năm 2018. Trong 6 tháng đầu
năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội
của tỉnh nhìn chung phát triển ổn
định và đạt nhiều kết quả tích cực
trên các lĩnh vực. Cụ thể, tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn
khoảng 3.700 tỷ đồng, bằng 55%
dự toán địa phương, tăng 22,5%
so với cùng kỳ. Lượng khách du
lịch đến Lâm Đồng khoảng 3,4
triệu lượt khách, đạt 52% kế hoạch,
tăng 9,6% so với cùng kỳ; trong
đó, khách quốc tế 245 ngàn lượt
khách…
Tại buổi làm việc, đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nêu
lên những tác động tích cực của
ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý Nhà nước và các lĩnh vực
vào sự phát triển kinh tế, xã hội của
địa phương. Lâm Đồng cũng ý thức
được sự quan trọng của ứng dụng

công nghệ thông tin, tạo điều kiện
tốt nhất cho người dân trên các lĩnh
vực y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch
trên diện rộng. Riêng về khu công
nghệ thông tin tập trung, Lâm Đồng
đề nghị Bộ Thông tin và truyền
thông hỗ trợ để sớm hoàn thiện,
đưa vào hoạt động để phục vụ sự
phát triển chung của tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông
Nguyễn Mạnh Hùng - Quyền Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông nhận định, các hoạt động
của ngành trong 6 tháng đầu
năm 2018 đã hỗ trợ tích cực cho
sự phát triển của địa phương và
đánh giá cao các nỗ lực trong xây
dựng chính quyền số, thành phố
thông minh của Lâm Đồng. Đồng
thời đề nghị Lâm Đồng có những
chính sách đẩy mạnh việc ứng
dụng công nghệ thông tin, phát
triển internet, mạng di động, 4G
cho người dân… để trở thành tỉnh
nằm trong top đầu của cả nước.
DIỄM THƯƠNG

lượng của ta đã tiêu diệt và làm tan rã
toàn bộ quân địch ở thị xã B’Lao. Cờ
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam Việt Nam tung bay trước Tòa
hành chính ngụy. Tiếp đó là các tiểu
khu và nhiều nơi khác trong thị xã
B’Lao được hoàn toàn giải phóng.
Sau năm 1975, K’Oanh được Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh điều về huyện
Đạ Huoai, tham gia truy bắt Fulrô,
và sau này là Đạ Tẻh với các trọng
trách: Chính trị viên phó, rồi Chính trị
viên trưởng Cơ quan Quân sự huyện.
Năm 1991, ông được quân đội cho
nghỉ chế độ. Gần 40 năm cống hiến
cho cách mạng, khi về địa phương,
ông vẫn tham gia các công tác như:
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đạ Tẻh
(1992 - 1997), Chủ tịch Hội CCB
huyện Đạ Tẻh,… Ở cương vị nào ông
cũng phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. Ghi nhận những cống hiến
của K’Oanh, Đảng và Nhà nước tặng
thưởng cho ông: Huân chương Kháng
chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến
công hạng Nhì, Huân chương Độc lập
hạng Ba và Huy hiệu 55 tuổi Đảng.
Nghĩ về người lính Cụ Hồ K’Oanh,
bất giác từ trong tâm thức tôi vọng
lên giai điệu trầm hùng trong bài
Người chiến sỹ ấy của Hoàng Vân:
“Người chiến sĩ ấy, ai đã gặp
anh không thể nào quên, không thể
nào quên
Bao nhiêu năm trường trên đường
cách mạng
Anh vững đi đi mãi không ngừng
Như cánh chim trời không
biết mỏi...”
Vâng, ông như cánh chim trời
không biết mỏi, cánh chim bay khắp
đại ngàn cùng quân và dân Lâm
Đồng, góp phần làm nên Đại thắng
mùa Xuân, đưa đất nước bước sang
một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên công
nghiệp hóa, hiện đại hóa làm cho
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh.
NGUYỄN THƯỢNG THIÊM

ĐẠ TẺH: Bồi dưỡng bí thư

chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở
Từ ngày 8-10/8, Trung tâm Bồi
dưỡng Chính trị huyện Đạ Tẻh tổ
chức lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ
và cấp ủy viên cơ sở. Tham dự lớp
học có 140 đồng chí là bí thư, phó bí
thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ các xã: Đạ Kho, An nhơn,
Hương Lâm, Đạ Lây, Đạ Pal, Quốc
Oai, Mỹ Đức và Đảng bộ Quân sự
huyện. Các nội dung được bồi dưỡng
tại khóa học này gồm: Tổ chức cơ sở
đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư
chi bộ; nghiệp vụ công tác tổ chức,
công tác dân vận của chi bộ; công tác
kiểm tra, giám sát của chi bộ; công
tác tư tưởng của chi bộ, hướng dẫn
cách thức tổ chức chào cờ; phòng,
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
Khóa học giúp cho bí thư chi bộ và
cấp ủy viên cơ sở vận dụng thực hiện
tốt chức trách, nhiệm vụ được giao,
góp phần xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng
trong thời kỳ mới.
ĐÔNG ANH

KINH TẾ
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Nông dân làm giàu từ bồn cảnh tý hon
hông chỉ làm giàu cho
gia đình, ông Phạm
Quốc Việt còn đóng
góp vào cộng đồng,
phát triển cùng sự vươn lên của
quê hương.
Với 2,5 ha cà phê được tái canh
bằng các giống cà phê năng suất
cao như xanh lùn, TR1, TR4, Thiện
Trường, cùng với việc gia đình ông
Phạm Quốc Việt chăm sóc đúng kỹ
thuật nên cho năng suất trung bình
5-6 tấn/vụ. Không dừng lại ở cà
phê, gia đình ông còn nuôi 10 con
bò sữa đang cho sữa. Việc nuôi bò
sữa của ông Việt và gia đình đều
tự mày mò học hỏi, học từ các lớp
thú y về kỹ thuật làm chuồng, tỷ
lệ phối trộn thức ăn cho bò, thuốc
chữa bệnh cho bò cho đến kỹ thuật
vắt sữa… và được công ty ký hợp
đồng thu mua với giá ổn định 12-14
ngàn đồng/lít mang lại nguồn thu
lớn cho gia đình. Lượng phân bò
được gia đình tận dụng bón cho
vườn cà phê, là nguồn phân hữu
cơ hiệu quả.
Ngoài ra, ông Việt còn nổi tiếng
trong giới trồng cây cảnh nội thất
với thương hiệu Quốc Việt. Ông
chuyên làm bồn cây cảnh tý hon
trưng trong nhà, với những loại
cây mang ngụ ý tài lộc, may mắn.
Những chậu cảnh, tiểu cảnh được
ông sản xuất từ các loài cây được
trồng và làm cho cây nhỏ lại như
kim giao, tùng la hán, phát tài, lưỡi
hổ, cẩm thạch… Các cây chủ này
được nhân giống, trồng trong môi
trường bình thường cho đến khi
đủ chiều cao để vào chậu. Sau khi

K

Trồng cà phê, nuôi bò sữa, làm cây cảnh trang trí nội thất thu tiền tỷ, đó là công việc và là niềm vui
của ông Phạm Quốc Việt, thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, một trong những tấm gương
tiêu biểu nông dân sản xuất giỏi của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phạm
Quốc Việt.

trồng cây chủ vào chậu, đợi cây bén
rễ, chắc chắn sống, rải một lớp hạt
cỏ may mắn lên trên mặt chậu. Đây
là lớp cỏ xanh tí hon với lá mọng
nước, tạo nên vẻ đẹp rất sống động
cho chậu cảnh. Ông Việt bật mí, lớp
cỏ may mắn này chính là bí quyết
thành công của ông. Đây là giống
hạt Việt Nam, mọc rất nhanh, chỉ
21 ngày là từ hạt đã phủ xanh chậu

cảnh. Ông Việt nói: “Giờ đây ở các
thành phố lớn, màu xanh khá hiếm,
nhất là trong nhà phố, nhà chung cư.
Các chậu cảnh của tôi mang màu
xanh vào nhà, dễ trồng, dễ chăm sóc,
chỉ cần tưới nước là sống nên được
ưa chuộng”. Chậu cảnh, tiểu cảnh
thương hiệu Quốc Việt đã được bán
rộng rãi tại nhiều hệ thống siêu thị
và các cửa hàng cây cảnh. Giá ông

Việt đưa ra cũng khá thấp, chỉ từ 40
ngàn đồng là đã có một chậu cảnh
xinh xắn, những chậu lớn hơn có giá
cao hơn nhưng đều ở mức vừa phải
nên thị trường ưa chuộng. Ông Việt
cho hay, trung bình mỗi tháng gia
đình xuất bán được 3.000 chậu cảnh
các loại và đã có đơn hàng xuất khẩu
sang thị trường Singapore, đồng thời
đang hướng tới các thị trường quanh
Đông Nam Á.
Ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch
UBND xã Tân Nghĩa, huyện Di
Linh đánh giá, ông Phạm Quốc Việt
là hộ nông dân làm ăn thành công
tại địa phương. Ông Chánh cho
hay, gia đình nhận 20 lao động thời
vụ và 20 lao động thường xuyên,
chủ yếu là lao động nữ ngay tại xã.
Chị em được dạy nghề, trả lương
ổn định, công việc phù hợp với
sức khỏe. Ngoài việc sản xuất kinh
doanh, ông Phạm Quốc Việt còn là
một hội viên nông dân nhiệt tình,
một cựu chiến binh hăng hái với
công tác hội. Ông rất tích cực đóng
góp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
nông thôn, tài trợ các hoạt động thể
thao của xã, cho các hộ khó khăn
vay 400 triệu đồng không tính lãi.
Làm ăn giỏi, tinh thần chia sẻ cùng
cộng đồng của ông xứng đáng với
sự tin tưởng, quý mến của bà con
dành cho người nông dân - cựu
chiến binh Phạm Quốc Việt.
DIỆP QUỲNH

Về xã nông thôn mới Tân Thành
Từ vùng đất được khai hoang
ngày nào và sau gần 20 năm
thành lập, giờ đây xã Tân Thành
không ngừng phát triển để trở
thành xã nông thôn mới.

T

ân Thành là một xã được
tách ra từ xã Tân Hội (Đức
Trọng) từ năm 1999 với
tổng diện tích tự nhiên hơn 2.200
ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm
tỷ lệ gần 10%. Với quyết tâm phát
triển sản xuất, nâng cao thu nhập
cho người dân, xã thực hiện chương
trình chăn nuôi và sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao (NNCNC).
Theo thống kê, đến nay, trên địa bàn
xã có hơn 170 ha diện tích sản xuất
NNCNC, trong đó có 150 ha tưới tự
động; 0,78 ha nhà kính; 2,7 ha nhà
lưới và 20 ha phủ màng polime…
Bên cạnh đó, xã tiếp tục quản lý và sử
dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng
nông thôn mới và thực hiện hỗ trợ
phát triển sản xuất dịch vụ nông thôn
với tổng vốn đầu tư là hơn 205 triệu
đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100
triệu đồng, còn lại là nhân dân trong
xã đối ứng.
Về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết
yếu, xã đã hoàn thành đường giao
thông nông thôn thôn Tân Bình với
tổng chiều dài hơn 1.100 m từ số

kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó
có 528 triệu đồng do nhân dân đóng
góp. Bên cạnh đó, Tân Thành còn
xây dựng mới và sửa chữa hàng rào
trụ sở xã với tổng vốn đầu tư xây
dựng hơn 227 triệu đồng; xây dựng
mặt đập hồ xóm 6 với tổng kinh phí
là 100 triệu đồng; xây dựng cổng,
hàng rào và thiết chế văn hóa tại các
hội trường thôn trên địa bàn xã với
kinh phí là 500 triệu đồng.
Riêng năm 2017, nguồn vốn huy
động là hơn 11 tỷ đồng, trong đó
vốn ngân sách thuộc Chương trình
nông thôn mới là hơn 2,1 tỷ đồng,
vốn lồng ghép là 377 triệu đồng, vốn
dân cư tham gia là 633 triệu đồng,
còn lại vay tín dụng và vốn khác hơn
7,9 tỷ đồng.
Đến nay, xã đã xây dựng được Hợp
tác xã liên kết nông nghiệp dịch vụ
Vương Quân và Tổ hợp tác trồng
rau an toàn xã Tân Thành đăng ký,
hoạt động đạt hiệu quả theo quy định.
Thực hiện ghép cà phê giống mới với
khoảng 300 ha, trong đó có khoảng
30 ha đã cho năng suất từ 6-8 tấn/
ha. Đặc biệt, các mô hình nhà lưới
phát triển khá hiệu quả, đồng thời
cũng đã từng bước liên kết với các
doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm
ổn định…
Về văn hóa xã hội, xây dựng cơ
quan UBND xã đạt danh hiệu cơ

quan văn hóa; giữ vững và phát huy
danh hiệu 6/6 thôn văn hóa. Với lợi
thế là có Khu Du lịch sinh thái thác
Pongour, hàng năm, xã đều phối hợp
tổ chức tốt Lễ hội Rằm tháng giêng
và đón tiếp nhiều du khách gần xa
đến tham quan. Là một xã nông
nghiệp là chính nhưng tỷ lệ người có
việc làm thường xuyên là trên 97%,
không có tình trạng thất nghiệp là
do đã tiếp tục triển khai thực hiện kế
hoạch đào tạo nghề đến năm 2020
và mở các lớp dạy nghề, đẩy mạnh
công tác xã hội hóa giáo dục, nâng
cao chất lượng hoạt động của các chi
hội khuyến học và trung tâm học tập
cộng đồng xã, góp phần nâng tỷ lệ
lao động được đào tạo lên gần 40%.
Xã đã triển khai lồng ghép các
chương trình, thực hiện cấp thẻ
BHYT hàng năm cho các hộ nghèo
đầy đủ, và 67% số nhà đạt chuẩn theo
quy định, không có nhà tạm, nhà dột
nát. Đến cuối năm 2017, thu nhập
bình quân đầu người đạt 48,6 triệu
đồng, hộ nghèo trong xã đến nay chỉ
còn 24 hộ, chiếm tỷ lệ 1,71% và hộ
cận nghèo là 68 hộ, bằng 4,94%...
Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ
sinh theo tiêu chuẩn quốc gia chủ yếu
từ nguồn nước giếng khoan, giếng
đào đạt 97%; hiện có 15 km tuyến
đường trục xã, thôn, cơ quan, được
trồng cây xanh, cây phân tán tạo cảnh

quan môi trường với 4.130 cây và còn
có đội thanh niên tự quản tham gia
bảo vệ môi trường; 90% hộ gia đình,
cá nhân đều có hợp đồng với Trung
tâm Khai thác công trình công cộng
để thu gom xử lý rác thải, 38/38 hộ
gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm tập huấn về đảm bảo an
toàn thực phẩm đạt 100%...
Tân Thành còn quan tâm củng cố
và tăng cường hệ thống chính trị cơ
sở từ xã đến thôn, coi trọng công tác
cán bộ, đảm bảo yêu cầu đạt chuẩn
100%. Đảng bộ, chính quyền xã đạt
tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”,
có đủ các tổ chức và 100% đạt loại
khá trở lên. Xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật theo quy định và đảm bảo
bình đẳng giới, phòng chống bạo
lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những
người dễ bị tổn thương trong các lĩnh
vực của gia đình và đời sống xã hội.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội được giữ vững; giao quân
đạt chỉ tiêu 100%; có trên 70% số
thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn
an toàn về an ninh, trật tự…
Mặc dù đã được công nhận là xã
nông thôn mới từ năm 2015, nhưng
Tân Thành không chỉ đang quyết
tâm giữ vững mà còn tiếp tục nỗ lực
nâng cao các tiêu chí để trở thành xã
nông thôn mới kiểu mẫu.
BÙI THANH LONG
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ĐƠN DƯƠNG: 7 tháng thu ngân

sách trên 80 tỷ đồng

Đến đầu tháng 8/2018, Chi
cục Thuế huyện Đơn Dương đã
thu ngân sách nhà nước trên 80
tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm.
Trong đó, thu thuế, phí thực hiện
trên 48 tỷ đồng, đạt 56,2% dự
toán; thu từ nhà, đất hơn 21,9
tỷ đồng, đạt 87,7% dự toán; thu
khác trên 5,5 tỷ đồng. Nhìn chung
công tác thu ngân sách 7 tháng
đầu năm nay đã và đang được các
cấp, các ngành phối hợp triển khai
một cách đồng bộ; việc thu thuế
đối với các doanh nghiệp, các tổ
chức kinh tế và các hộ tiểu thương
được công khai, minh bạch. Chi
cục Thuế huyện Đơn Dương đã
tổ chức các hội nghị đối thoại trực
tiếp với người nộp thuế, đồng thời
phối hợp với Đài Truyền thanh
Truyền hình huyện thông báo
công khai danh sách những doanh
nghiệp chây ỳ nợ thuế trên hệ
thống truyền thông đại chúng, do
đó tình trạng nợ thuế dây dưa đã
từng bước được khắc phục.
NGỌC THANH

Thả nuôi nhiều loại cá truyền
thống trên công trình thủy lợi
Công ty Cổ phần Long Đỉnh
(Lâm Hà) và ông Nguyễn Văn
Nhật (Bảo Lâm) vừa được cơ
quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng
quyết định cho phép nuôi thả các
loại cá nước ngọt truyền thống tại
2 công trình thủy lợi Phúc Thọ và
Lộc Thắng, thời hạn 5 năm.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Long
Đỉnh được thuê 9 ha mặt nước hồ
thủy lợi Phúc Thọ (Lâm Hà), nuôi
12 lồng cá trắm cỏ, chép, diêu
hồng…, kích thước 4,5m x 4m/
lồng. Bên trên lồng bè được làm
chòi tạm phục vụ nhiệm vụ bảo
vệ, bên cạnh đó còn dùng để chứa
thức ăn cho cá…
Với ông Nguyễn Văn Nhật được
phép thả nuôi các loại cá mè, chép,
trắm cỏ, trôi, rô phi… trên diện
tích thuê 0,4 ha mặt nước hồ Lộc
Thắng (Bảo Lâm), đồng thời dựng
7 chòi tạm (tổng diện tích 28 m2)
để làm dịch vụ câu cá giải trí.
Được biết, 2 hồ nước nuôi cá
nói trên do Trung tâm Quản lý đầu
tư và Khai thác công trình Lâm
Đồng quản lý.
VŨ VĂN

ĐƠN DƯƠNG: Trên 560 ha

cà chua bị bệnh xoăn lá
Do ảnh hưởng của thời tiết mưa
kéo dài từ giữa tháng 7 đến nay,
tình hình dịch bệnh xoăn lá và bệnh
mốc sương trên cây cà chua ở Đơn
Dương phát triển mạnh. Thống kê
đến nay toàn huyện có trên 468 ha
cà chua bị bệnh xoăn lá do virus
và gần 100 ha bị bệnh mốc sương.
Mặc dù bà con nông đã sử dụng
nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật để
điều trị bệnh xoăn lá cà chua nhưng
hiệu quả mang lại chưa cao, nhiều
hộ đã phải phá bỏ vườn cà chua do
bị nhiễm bệnh nặng, ước tính thiệt
hại lên đến hàng trăm triệu đồng.
NGỌC THANH
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6 tháng, đào tạo nghề
cho 17.500 lao động

ĐƠN DƯƠNG:
2 năm liền dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính
Nhiều giải pháp đã được Đơn
Dương thực thi để liên tục
trong 2 năm gần đây dẫn dầu
về chỉ số cải cách hành chính
(CCHC) của tỉnh Lâm Đồng.

Đào tạo nghề công nghệ sinh học
tại Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Ảnh tư liệu

Đó là thông tin được Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Lâm Đồng đưa ra tại hội nghị giao
ban công tác giáo dục nghề được tổ
chức vào ngày 7/8 tại Trường Trung
cấp nghề Tư thục Tân Tiến (TP Bảo
Lộc). Theo đó, toàn tỉnh hiện có 39
cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 40
ngành nghề đào tạo. Trong 6 tháng
đầu năm 2018, các cơ sở đã tổ chức
đào tạo nghề cho 17.500 lao động,
đạt 46,5% kế hoạch năm, tăng 9%
so với cùng kỳ. Trong đó, đào tạo
trình độ cao đẳng là 925 người,
trình độ trung cấp là 890 người
và trình độ sơ cấp dưới 3 tháng là
15.685 người. Các ngành nghề đào
tạo chủ yếu là nông, lâm nghiệp,
công nghiệp xây dựng và dịch vụ.
Tổng kết năm 2017, tỷ lệ lao động
qua đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng đạt 57%. Đến hết năm 2018,
ước tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt
trên 60%. Số liệu thống kê trên cho
thấy thời gian qua, hệ thống các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã
có nhiều giải pháp chủ động, tích
cực trong tổ chức tuyển sinh, đào
tạo gắn với việc làm cho người lao
động. Công tác phối hợp, liên kết
trong hệ thống để tuyển sinh, mở
các lớp với đa dạng trình độ, loại
hình đào tạo đã tạo được môi trường
gắn kết tích cực và tạo nhiều cơ hội
học tập cho người học. Sinh viên,
học sinh sau khi ra trường có trên
85% có việc làm ổn định; không còn
áp lực, khó khăn cho đơn vị đào tạo.

QUANG NGỌC

520 câu lạc bộ
thu hút hơn 11.500
người cao tuổi tham gia
Theo Ban đại diện Hội Người cao
tuổi Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 520
câu lạc bộ (CLB) thu hút hơn 11.500
người cao tuổi tham gia. Tiêu biểu
như các CLB: Thơ ca, Dưỡng sinh,
Cờ tướng, Bóng bàn, Cầu lông, Bóng
chuyền hơi, Cồng chiêng, Đi bộ…
Qua việc tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…
tại cơ sở cùng với phong trào lớn là
“Tuổi cao - Gương sáng”, người cao
tuổi đã có những sân chơi bổ ích để
sống vui - sống khỏe - sống có ích.
Hiện toàn tỉnh có gần 96.000
người cao tuổi, chiếm khoảng 8%
dân số. Trong đó, có 236 người cao
tuổi thọ 100 tuổi trở lên.

TUẤN HƯƠNG

Dẫn đầu tỉnh về chỉ số
CCHC 2 năm liên tiếp
Với 90,49 điểm trong tổng điểm
100, Đơn Dương đã vượt qua Đức
Trọng (với 89, 59 điểm) và Đà Lạt
(88,42 điểm) để tiếp tục dẫn đầu
Lâm Đồng về chỉ số CCHC cấp
huyện năm 2017 vừa qua.
Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp
Đơn Dương vượt qua Đức Trọng
- một địa phương cũng có nhiều
năm liền dẫn đầu tỉnh về CCHC,
để tiếp tục dẫn đầu Lâm Đồng
trong chỉ số CCHC cấp huyện thành của Lâm Đồng.
Như mục tiêu của tỉnh đặt ra cho
việc xác định chỉ số CCHC hằng
năm là nhằm đánh giá một cách
thực chất, khách quan, công bằng
kết quả triển khai công tác CCHC
của 12 huyện - thành phố trong
tỉnh, các huyện - thành phải tự
đánh giá 91 trong 94 tiêu chí thành
phần về CCHC nhằm xác định
65/100 điểm, sau đó tỉnh sẽ thẩm
định lại phần tự đánh giá này; 35
điểm còn lại được thực hiện thông
qua điều tra xã hội học một cách
khách quan do tỉnh tiến hành. Sau
khi có điểm, từng huyện - thành sẽ
được xếp hạng chỉ số từ cao đến
thấp theo số điểm mình đạt được.
Trong 90,49 điểm Đơn Dương
đạt được ở trên, huyện có 59
điểm tự chấm qua thẩm định và
31,49 điểm từ điều tra xã hội học.
Trong 8 chỉ số thành phần, Đơn
Dương dẫn đầu tỉnh trong 2 lĩnh
vực, gồm công tác chỉ đạo điều
hành CCHC và công tác cải cách
tổ chức bộ máy hành chính nhà
nước, hầu hết các lĩnh vực còn
lại cũng có điểm khá cao. Đặc
biệt, trong điều tra xã hội học,
Đơn Dương xếp thứ nhì tỉnh với
tỷ lệ 89,97% người dân qua khảo
sát đánh giá hài lòng về các dịch
vụ công trên địa bàn, chỉ xếp
sau Bảo Lâm, dẫn đầu tỉnh với
tỷ lệ 90,40% người dân khảo sát
hài lòng. Trong năm 2016, Đơn
Dương cũng từng dẫn đầu tỉnh về
sự hài lòng khi đạt tỷ lệ 90,40%
mức độ hài lòng của người dân
qua khảo sát.

Tiếp nhận hồ sơ của người dân tại bộ phận một cửa UBND huyện Đơn Dương. Ảnh: V.Trọng

Các giải pháp
Theo ông Hà Văn Tuấn Anh,
Phó Trưởng phòng Nội vụ Đơn
Dương, trực tiếp phụ trách CCHC,
điểm thuận lợi của địa phương lâu
nay trong công tác này chính là
sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo
huyện. Huyện giao thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải
trực tiếp chịu trách nhiệm công tác
CCHC của đơn vị mình, ở cấp xã
đích thân chủ tịch UBND các xã
- thị trấn đứng ra phụ trách.
Theo ông Tuấn Anh, yêu cầu đầu
tiên mà các thủ trưởng cơ quan,
chủ tịch UBND cấp xã - thị trấn
phải quán triệt đến từng cán bộ
công chức của đơn vị mình, đặc
biệt là những người làm việc trực
tiếp với dân là cần có tinh thần
trách nhiệm trong công việc, có
thái độ tốt khi tiếp xúc với dân,
không được gây sách nhiễu, phiền
hà. Đồng thời, nếu thấy hồ sơ chưa
đủ phải hướng dẫn tận tình, nếu
thấy hồ sơ có khả năng giải quyết
trước hạn được phải giải quyết
ngay, không được phép để hồ sơ
trễ hạn giải quyết.
“Đã có một số trường hợp
phải xử lý kỷ luật, chủ yếu là ở
các xã - thị trấn vì có phản ánh
của người dân về tinh thần, thái
độ phục vụ không tốt, gây phiền
hà. Việc xử lý này nhằm răn đe,
tạo niềm tin cho người dân” - ông
Anh cho biết.
Để phục vụ các tổ chức, người
dân tốt hơn, Đơn Dương rất chú ý
đến việc hiện đại hóa cơ sở vật chất
cho các phòng một cửa từ huyện
đến xã. Đến nay, toàn bộ 10/10 trụ

sở UBND xã - thị trấn trong huyện
đều đã được xây mới, gần đây
nhất trụ sở UBND xã Próh cũng
vừa xong; các phòng một cửa của
xã đều đảm bảo diện tích theo qui
định, được trang bị máy tính đầy
đủ, có ghế ngồi chờ cho người dân
đến giao dịch.
Hiện Đơn Dương đã có 4 xã thị trấn đưa vào sử dụng hệ thống
một cửa điện tử hiện đại, gồm thị
trấn Thạnh Mỹ, xã Quảng Lập, xã
Tu Tra và thị trấn Dran. Thị trấn
Thạnh Mỹ và xã Quảng Lập đã
được huyện chọn thí điểm áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng ISO
vào giải quyết thủ tục hành chính.
Riêng hệ thống một cửa tại huyện
đã được đầu tư rất bài bản lâu
nay, tách riêng khỏi trụ sở UBND
huyện để người dân dễ dàng hơn
trong giao dịch.
Trong CCHC, không chỉ đơn
thuần cần sự nỗ lực của chính
quyền là đủ mà còn là sự cộng
tác của người dân. Theo ông Tuấn
Anh, Đơn Dương luôn chú ý đến
công tác tuyên truyền CCHC
đến rộng rãi mọi người dân trên
địa bàn. Bên cạnh đăng tải, cập
nhật kịp thời mọi thông tin, thủ
tục lên hệ thống cổng thông tin
điện tử của huyện, lên các bảng
niêm yết tại văn phòng một cửa
UBND huyện và các xã - thị trấn;
huyện còn tăng cường truyền
thông đến người dân thông qua
hệ thống truyền thông đại chúng
của huyện, qua các cuộc họp dân,
các cuộc chào cờ đến thôn, các
cuộc sinh hoạt tổ dân phố hằng
tuần, lồng ghép vào các nội dung

tuyên truyền pháp luật...
Để tăng sự hài lòng của người
dân, bên cạnh quán triệt tinh thần,
thái độ phục vụ dân của cán bộ
công chức các cấp từ huyện đến cơ
sở, hằng năm huyện đều tổ chức
các đoàn kiểm tra công vụ, kiểm
tra CCHC đến các xã - thị trấn,
sau khi kiểm tra có nhắc nhở, chấn
chỉnh cụ thể.
Đặc biệt, Đơn Dương nhiều năm
nay luôn chú ý làm tốt công tác tiếp
dân ở các cấp hằng tháng và trong
tuần. Mỗi tháng lãnh đạo huyện
luân phiên xuống các xã để tiếp
dân; huyện có các hòm thư tại các
xã để tiếp nhận ý kiến đóng góp
của người dân; có gửi phiếu điều
tra xã hội học đến người dân các
xã để lắng nghe ý kiến phản ánh
của người dân, khi có vấn đề phải
có biện pháp giải quyết ngay.
“Tiếp dân là việc cực kỳ quan
trọng mà huyện xác định lâu nay,
có làm tốt việc này và giải quyết
hồ sơ thủ tục hành chính nhanh
chóng, đúng hạn thì mới tạo được
niềm tin trong người dân, mới
được người dân đánh giá cao và
hài lòng” - ông Tuấn Anh cho biết.
Chính vì vậy, trong thời gian
đến, một trong những nhiệm vụ
quan trọng mà huyện luôn duy
trì đó là tiếp tục làm tốt công tác
tiếp dân, cố gắng giải quyết hồ
sơ cho dân đúng hạn và trước
hạn, hạn chế đến mức thấp nhất
việc trễ hạn. “Huyện cam kết sẽ
thực hiện việc xin lỗi dân nếu giải
quyết hồ sơ trễ hạn” - ông Tuấn
Anh khẳng định.
VIẾT TRỌNG

CHI HỘI NHÀ BÁO CÁC ĐÀI TT-TH PHÍA NAM:

Thực hiện nhiều bản tin thời sự địa phương phong phú và hấp dẫn
Chiều 8/8, tại huyện Bảo Lâm,
Chi hội nhà báo các Đài TT-TH
phía Nam đã sơ kết hoạt động 6
tháng đầu năm và triển khai nhiệm
vụ những tháng còn lại. Chi hội
nhà báo các Đài TT-TH phía Nam
được thành lập tháng 8/2017. Chi
hội hiện có 21 hội viên đang công
tác tại các Đài TT-TH huyện Bảo

Lâm, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh,
Cát Tiên và TP Bảo Lộc. Trong 6
tháng đầu năm, hội viên trong chi
hội đã nghiêm túc tham gia học tập,
nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết
của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” gắn với
việc thực hiện Luật Báo chí và 10

điều quy định về đạo đức nghề
nghiệp của người làm báo. Hội viên
nhà báo các Đài TT-TH phía Nam
đã đóng góp công sức, trí tuệ làm
cho bản tin thời sự địa phương ngày
càng phong phú, hấp dẫn; tham
gia các giải báo chí do ngành, địa
phương và trung ương phát động.
Chi hội cũng đã cử hội viên tham

gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phóng
sự điều tra cho truyền hình do Hội
Nhà báo Việt Nam tổ chức. Nhiều
hội viên trong chi hội đã tích cực
cộng tác tin, bài cho các đài, báo
của tỉnh và xây dựng các trang địa
phương cho Đài PT-TH Lâm Đồng
đảm bảo chất lượng.
QUANG NGỌC
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Khuyến khích doanh nghiệp tham gia
Giải thưởng Chất lượng quốc gia
ham gia Giải thưởng
Chất lượng quốc gia; các
đơn vị, doanh nghiệp sẽ
được đánh giá toàn diện
dựa trên 7 tiêu chí: vai trò lãnh
đạo, chiến lược hoạt động, chính
sách định hướng khách hàng và
mở rộng thị trường, đo lường phân
tích và quản lý tri thức, quản lý và
phát triển nguồn lực, quá trình hoạt
động, kết quả hoạt động. Không
chỉ đơn thuần là một hình thức
khen thưởng về chất lượng, các
tiêu chí của giải thưởng còn như
một công cụ thước đo tự đánh giá
hoạt động, hướng đến sự cải tiến
và đổi mới liên tục hệ thống quản
lý và hiệu quả vận hành. Qua đó,
các doanh nghiệp có điều kiện tự
hoàn thiện, cải tiến chất lượng,
nâng cao uy tín thương hiệu, tăng
sức cạnh tranh, phát triển doanh
nghiệp bền vững.
Hơn 20 năm qua, Giải thưởng
Chất lượng quốc gia đã vinh danh
hàng ngàn doanh nghiệp xứng
đáng, những tập thể lao động
sáng tạo cải tiến chất lượng không
ngừng, đóng góp cho công cuộc
xây dựng, phát triển và hội nhập;
nhiều doanh nghiệp vươn ra biển
lớn, làm rạng danh đất nước. Lâm
Đồng đã có nhiều năm tham gia giải
thưởng với trên 20 doanh nghiệp
đăng ký, số doanh nghiệp đoạt giải
tính được trên đầu ngón tay. Tất
cả các doanh nghiệp đạt được giải
thưởng vinh dự cao quý này đều có
những bước trưởng thành vượt bậc
về chất và lượng, tiêu biểu nhất có
thể kể là 2 đơn vị: Công ty Cổ phần
Dược phẩm Lâm Đồng (Ladophar)
và Công ty Cổ phần Thực phẩm
Lâm Đồng (Ladofood). Công ty
CP Dược phẩm Lâm Đồng còn
được biết đến là đơn vị tích cực áp
dụng các tiêu chí của giải thưởng để
đánh giá và cải tiến hoạt động sản
xuất, kinh doanh của mình. Năng
suất, chất lượng các sản phẩm của
công ty ngày càng được cải thiện.
Những nỗ lực đó đã được ghi nhận
bằng giải Vàng Giải thưởng Chất
lượng quốc gia năm 2015 do Thủ
tướng Chính phủ trao tặng, Giải
thưởng Chất lượng châu Á - Thái
Bình Dương năm 2016. Đó cũng
là động lực, là nguồn khích lệ lớn
để Ladophar không ngừng đa dạng
hóa sản phẩm, khẳng định vị thế

T

ĐÀ LẠT:

Chất lượng học sinh DTTS
được nâng lên

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là giải thưởng duy nhất được Thủ tướng Chính phủ trao tặng,
nhằm tôn vinh những tổ chức doanh nghiệp đi đầu về năng suất, chất lượng. Đây là giải thưởng
uy tín nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng
có bề dày trên 20 năm với hàng ngàn doanh nghiệp đoạt giải. Tuy vậy, số lượng doanh nghiệp
Lâm Đồng được tôn vinh còn khá hiếm hoi.
bảo vệ thực vật Tiêu tuyến trùng
18EC chiết xuất từ tinh dầu quế,
một thành quả nghiên cứu của các
giáo sư hàng đầu của Khoa công
nghệ sinh học ở Hàn Quốc đến với
người nông dân Việt Nam...

Giải thưởng chất lượng là nguồn động viên, khẳng định thương hiệu với đối tác,
thúc đẩy Khoa Đăng trong hội nhập và hợp tác quốc tế.
(Trong ảnh: Giám đốc Nguyễn Văn Chương (thứ nhất, bên phải)
trong sự kiện khai trương giới thiệu sản phẩm Tiêu tuyến trùng 18 EC
của Khoa Sinh học Trường Đại học Chungnam - Hàn Quốc).

trong ngành sản xuất dược phẩm,
đặc biệt là thực phẩm chức năng
từ nguồn dược liệu quý của địa
phương là cây atiso. Thị trường của
Ladophar ngày một tăng, sản phẩm
của doanh nghiệp (tiêu biểu là trà
Atiso) ngày càng được đông đảo
người tiêu dùng biết đến, tin cậy.
Việc đáp ứng được các yêu cầu và
tiêu chí khắt khe của Giải thưởng
Chất lượng quốc gia và quốc tế đã
khẳng định khả năng hội nhập của
một doanh nghiệp địa phương. Với
Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng,
Giải thưởng Chất lượng quốc gia
cũng là “cú hích” quan trọng để các
sản phẩm của doanh nghiệp như
Rượu vang Đà Lạt, nước ép trái
cây (nổi bật là nước ép chanh dây,
nước ép dâu tây, dâu tằm) khẳng
định thương hiệu đối với khách
hàng và vươn ra thị trường quốc tế.
Riêng năm 2017 vừa qua, Lâm
Đồng có 4 doanh nghiệp đăng ký
tham gia giải thưởng, 1 doanh
nghiệp đã đoạt giải Bạc là Công
ty Khoa Đăng (Đà Lạt) với sản
phẩm thuốc điều hòa sinh trưởng
RIC 10WP có nguồn gốc sinh học
không gây hại cho môi trường và
con người, kích thích vi sinh vật có

lợi trong đất phát triển, ức chế vi
sinh vật gây hại, làm tăng độ phì
nhiêu của đất, làm cho cây phát
triển khỏe mạnh từ bộ rễ, tăng khả
năng hấp thụ chất dinh dưỡng, cho
năng suất cà phê, hồ tiêu tăng đến
30%... Giải thưởng đã ghi nhận
quá trình 15 năm nỗ lực khẳng
định uy tín chất lượng của công
ty. Nói về ý nghĩa của giải thưởng,
ông Nguyễn Văn Chương, Giám
đốc Công ty TNHH Khoa Đăng
nhấn mạnh: Giải thưởng Chất
lượng là thước đo thực chất, toàn
diện của doanh nghiệp. Tham gia
Giải thưởng Chất lượng quốc gia
là một cách để doanh nghiệp đánh
giá năng lực hoạt động của mình,
từ đó không ngừng nâng cao chất
lượng sản phẩm, dịch vụ, nhằm
phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.
Giải thưởng không chỉ tạo niềm tin
về chất lượng của sản phẩm RIC
10WP với người nông dân, mà
còn tạo cho Công ty Khoa Đăng
niềm tin và vị thế mới với đối tác,
thúc đẩy doanh nghiệp hội nhập
sâu rộng trong hợp tác quốc tế.
Mới đây nhất, Công ty đã liên kết
cùng Trường Đại học Chungnam
- Hàn Quốc đưa sản phẩm thuốc

Giải thưởng Quốc gia
không chỉ là một danh hiệu
mà còn là minh chứng cho
quá trình nỗ lực tìm chỗ
đứng của doanh nghiệp
và là nền tảng để doanh
nghiệp khẳng định thương
hiệu, uy tín, tạo niềm tin
với khách hàng, đối tác và
với cộng đồng.
Tuy nhiên, số doanh nghiệp
Lâm Đồng tham gia và đoạt giải
thưởng là quá ít so với con số
vài ngàn doanh nghiệp tham gia
giải thưởng và đã có 1.842 doanh
nghiệp trong cả nước vinh dự được
trao tặng giải thưởng này. Cụ thể
hơn, so với con số 14.627 doanh
nghiệp lớn nhỏ trong toàn tỉnh,
thì số doanh nghiệp tham gia và
đoạt giải thưởng của Lâm Đồng là
quá hiếm hoi. Ông Nguyễn Minh
Tâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ Lâm Đồng cho biết:
Tỉnh đã luôn khuyến khích, động
viên các doanh nghiệp tích cực,
mạnh dạn tham gia giải thưởng.
Sở giao cho Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
- một đơn vị trực thuộc Sở luôn
sẵn sàng quan tâm, hỗ trợ kinh phí,
hướng dẫn cho các doanh nghiệp
quy trình làm hồ sơ, đăng ký tham
dự theo trình tự, yêu cầu của Hội
đồng Giải thưởng, với mong muốn
ngày càng có nhiều doanh nghiệp
tham gia và đoạt giải thưởng. Đó
là niềm vinh dự, tự hào của doanh
nghiệp và nền sản xuất chung của
tỉnh, vì sự phát triển kinh tế, xã hội
của địa phương.
QUỲNH UYỂN

Triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy - học
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin (CNTT) trong
quản lý và dạy - học, ngành Giáo
dục Lâm Đồng đã triển khai các
hệ thống phần mềm ứng dụng
CNTT. Theo đó, triển khai sử
dụng sổ điện tử thay cho sổ giấy
thông thường bằng các phần
mềm: Quản lý sổ điểm điện tử,
học bạ điện tử và sổ liên lạc điện
tử (VNPT School)…; tích cực sử
dụng các phần mềm: soạn giảng,
dạy học, quản lý, kiểm tra, đánh
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giá, phần mềm thời khóa biểu,
phần mềm kế toán, phần mềm
quản lý cán bộ, công chức, viên
chức. Đồng thời ngành triển khai
các hệ thống phần mềm ứng dụng
CNTT trong quản lý giáo dục
gồm: website đơn vị, trường học;
cung cấp các dịch vụ công trực
tuyến tới phụ huynh, học sinh; sử
dụng thư điện tử trao đổi thông tin
quản lý và dạy - học; ban hành hệ
thống quy chế quản lý, vận hành,
duy trì và ứng dụng các hệ thống

CNTT trong nhà trường...
Bên cạnh đó, ngành tăng cường
sử dụng và khai thác các phần
mềm đã được cung cấp, triển khai
sử dụng thống nhất như: Phần
mềm quản lý trường học online,
phần mềm quản lý thiết bị, thư
viện, xét tốt nghiệp THCS, tuyển
sinh vào lớp 10, thi học sinh giỏi,
nghề phổ thông, quản lý ngân
hàng đề thi và tổ chức thi đầu
vào... tại các đơn vị trường học.
Xây dựng mô hình giáo dục điện

tử, trường học điện tử; hạ tầng
và trang thiết bị CNTT phục vụ
quản lý và dạy - học gồm: mạng
LAN, internet tốc độ cao, mạng
không dây (wifi), phòng máy tính,
máy tính phục vụ quản lý, chuyên
môn, máy in, webcam/camera,
thiết bị trình chiếu,... và một số
trang thiết bị tiên tiến, bố trí trong
phòng có đủ diện tích, ánh sáng
và bàn ghế, tiện nghi phụ trợ phù
hợp theo quy định.
T.HƯƠNG

Trong giờ học tại Trường Tiểu học Tà Nung
- Đà Lạt.

Phòng Giáo dục Đà Lạt cho biết,
chất lượng học sinh (HS) dân tộc
thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành
phố trong các cấp học, bậc học đã
được nâng lên một cách rõ rệt trong
những năm gần đây.
Đà Lạt hiện có trên 1.400 HS là
người DTTS, chiếm tỷ lệ trên 3%
trong tổng số HS toàn thành. Thành
phố lâu nay đã làm tốt việc huy động
HS ra lớp, trong năm học 2017-2018
vừa qua, bậc mầm non có 230 HS
(tăng 5), bậc tiểu học có 736 HS
(tăng 35), trung học cơ sở có 436 HS
(tăng 83).
Phòng lâu nay yêu cầu các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tăng cường tiếng
Việt cho HS DTTS ở bậc mầm non
và bậc tiểu học; tổ chức bán trú cho
HS DTTS; triển khai giao lưu “Tiếng
Việt của chúng em” ở cấp tiểu học.
Thành phố cũng thực hiện kịp thời
và đầy đủ các chế độ, chính sách về
giáo dục cho HS DTTS.
Trong năm học vừa qua, trong
bậc tiểu học có 719 HS DTTS hoàn
thành chương trình lớp học, đạt tỷ lệ
97,7%; có 132 HS DTTS hoàn thành
chương trình tiểu học, đạt tỷ lệ 100%.
Trong bậc trung học cơ sở, HS
DTTS có học lực khá, giỏi ngày
càng tăng, HS học lực yếu, kém
giảm rất nhanh.
GIA KHÁNH

55,38% trường công lập
đạt chuẩn quốc gia
Tính đến 30/6/2018, toàn tỉnh có
355/641 trường mầm non, phổ thông
công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ
55,38%. Cụ thể: đối với bậc mầm
non, có 104 trường đạt chuẩn quốc
gia, trong đó 100/173 trường mầm
non công lập, tỷ lệ 57,8%; tiểu học
176/253 trường đạt chuẩn quốc gia,
tỷ lệ 69,5%; THCS 65/159 trường,
tỷ lệ 40,8%; THPT có 15 trường
đạt chuẩn quốc gia, trong đó, 14/54
trường công lập, tỷ lệ 25,92%. Theo
Nghị quyết số 53 của HĐND tỉnh về
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2018, có từ 58 - 60% trường
mầm non, phổ thông công lập đạt
chuẩn quốc gia. Vì vậy, ngành Giáo
dục Lâm Đồng đã chỉ đạo đến các
đơn vị phòng giáo dục và các trường
trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh công
tác xây dựng các trường nằm trong
vùng tiệm cận đạt chuẩn quốc gia
bằng việc tăng cường đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị dạy học gắn
với việc nâng cao chất lượng giáo
dục; đối với những trường chưa đạt
chuẩn phải khắc phục khó khăn và
phấn đấu để xây dựng lộ trình đạt
chuẩn quốc gia.
VIỆT HÙNG
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VỤ “TRƯỜNG CAO ĐẲNG “CHUI” GIỮA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ”

Thêm nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ
Giáo viên tiếng Anh
“đào tạo”… y sĩ đa khoa
Tiếp tục điều tra, tìm hiểu từ
nhiều nguồn thông tin, phóng viên
Báo Lâm Đồng đã thu thập được
nhiều bằng chứng cho thấy, những
bằng cấp mà Trường CĐ Việt Mỹ
đã cấp cho các học viên có vấn đề
về chất lượng đào tạo cũng như
tính pháp lý. Hầu hết các học viên
từng theo học tại Trường CĐ Việt
Mỹ đều nộp hồ sơ với đầy đủ các
thủ tục do trường CĐ này quy
định để được xét tuyển vào các
ngành học. Sau khi trúng tuyển,
các học viên đều tham gia học
đầy đủ các học phần do trường
tổ chức đào tạo theo từng ngành
học cụ thể. Đối với giáo trình các
môn học, do Trường CĐ Việt Mỹ
gửi qua mail cho từng học viên,
rồi họ tự in ra làm tài liệu phục
vụ cho môn học. Sau đó, chỉ mất
thời gian 1 năm (3 học kỳ) thì
hoàn thành chương trình đào tạo
và được cấp bằng.
Tuy nhiên, điều đáng nói là
giáo viên đứng lớp chủ yếu đều
là người của Trung tâm Tin học
- Ngoại ngữ Việt Mỹ nhưng lại
“giảng dạy” luôn các môn chuyên
ngành. Chị V.T.H (các nhân vật
trong bài xin được giấu tên), cho
biết: “Ngành Y sĩ đa khoa mà
chúng tôi theo học tại Trường
CĐ Việt Mỹ có tất cả 33 môn
học; trong đó, có 16 môn về lý
thuyết. Trong quá trình học, tất
cả các môn chuyên ngành đều do
một mình thầy Đăng đứng lớp.
Đối với các học phần thực hành,
chúng tôi đều tự tìm địa điểm
thực hành chứ không hề có giáo
viên phụ trách, hướng dẫn. Trong
khi đó, phần lớn các học phần
đại cương thì những người đã có
bằng cấp đều được miễn…”. Theo
tìm hiểu, thầy Đăng được nói
đến ở đây là ông Nguyễn Hoàng
Đăng, giáo viên hợp đồng dạy
môn tiếng Anh tại Trung tâm Tin
học - Ngoại ngữ Việt Mỹ do ông
Hoàng Ngọc Duy làm chủ. Ông
Đăng trao đổi: “Tôi là giáo viên
dạy tiếng Anh tại Trung tâm nên
mọi việc đang diễn ra liên quan
đến bản thân, tôi rất khó nói. Tôi
là người làm thuê nên tất cả đều
phải làm theo chỉ đạo”.
Đối với các ngành học khác như:
Pháp luật, Kế toán, Thư viện - thiết
bị trường học, Sư phạm mầm non,
và Dược... cũng được Trường CĐ
Việt Mỹ tổ chức đào tạo theo hình
thức tương tự như trên.
Để làm rõ việc Trường CĐ
Việt Mỹ cấp bằng cho các học
viên, chúng tôi đã trao đổi với 2
“phó hiệu trưởng” của trường này
là ông Lục Văn Cường và ông
Nguyễn Hữu Sơn. Cả 2 người đều
nộp hồ sơ xin vào Trung tâm Tin
học - Ngoại ngữ Việt Mỹ từ tháng
3/2018. Ông Sơn được “hiệu
trưởng” Hoàng Ngọc Duy phong
làm “phó hiệu trưởng” phụ trách
đào tạo, còn ông Cường được
phong làm “phó hiệu trưởng” phụ
trách cơ sở vật chất. Theo ông
Sơn, Trung tâm Tin học - Ngoại

Không chỉ tự đặt bảng hiệu tên trường, tự phong chức danh “hiệu trưởng” và tự cấp bằng trung cấp,
cao đẳng cho hàng trăm học viên, nhiều sai phạm khác còn được phát hiện tại Trường Cao đẳng (CĐ)
Việt Mỹ - nằm giữa trung tâm TP Bảo Lộc mà Báo Lâm Đồng đã thông tin số ra thứ ba ngày 7 tháng 8.

Trường Cao đẳng Việt Mỹ tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng trung cấp, cao đẳng cho các học viên. Ảnh: K.P

Trong quá trình hoạt động, Trường
CĐ Việt Mỹ có sử dụng 2 con dấu.
Một dấu được khắc mang tên
Trường CĐ Việt Mỹ và một dấu
mang tên Trường Trung cấp Việt Mỹ.
Trong đó, con dấu mang tên Trường
CĐ Việt Mỹ được Công an tỉnh Lâm
Đồng cấp Giấy chứng nhận đăng
ký con dấu cho Trường CĐ Việt Mỹ.
Điều đáng nói, Giấy chứng nhận này
được cấp trước khi con dấu Trường
Trung cấp nghề Việt Mỹ được thu
hồi. Trong khi đó, theo kết quả kiểm
tra của Đoàn liên ngành TP Bảo Lộc
thì ông Duy không xuất trình được
giấy phép sử dụng con dấu có tên
Trường CĐ Việt Mỹ.

ngữ Việt Mỹ có 12 chi nhánh.
Ông Duy giao cho tôi phụ trách 6
chi nhánh và giao anh Cường phụ
trách 6 chi nhánh. Đến đầu tháng
5, ông Duy nói hiện Trung tâm
đã “nâng cấp” lên trường CĐ nên
cho chúng tôi làm hiệu phó. Chức
danh của chúng tôi chỉ được ông
Duy nói bằng miệng, không hề có
hồ sơ hay quyết định bổ nhiệm.
Hơn nữa, suốt hơn 5 tháng làm
việc tại đây, cả tôi và anh Cường
đều chưa được ký hợp đồng lao
động”. Cũng theo ông Sơn, khi
trường chuẩn bị cấp bằng trung
cấp và CĐ cho các học viên thì
ông Duy đã yêu cầu ông ký vào
các bảng điểm. Tuy nhiên, do
nghi ngờ về tính pháp lý của bảng
điểm nên ông Sơn đã không ký.
Vì vậy, việc này đã được ông
Duy giao cho ông Cường - “phó
hiệu trưởng” phụ trách cơ sở vật
chất - ký. Ông Cường cho biết:
“Trước khi trường tổ chức lễ tốt
nghiệp, trao bằng cho học viên
thì ông Duy có gọi tôi lên tăng
ca và đưa các bảng điểm của các
học viên yêu cầu tôi ký. Tôi có
thắc mắc nhưng vì ông Duy có
đưa Quyết định tốt nghiệp nên tôi
mới ký. Có tất cả 42 bảng điểm tốt

Chứng chỉ TCCDNN do Trung tâm Việt Mỹ liên kết với Đại học Sư phạm Hà Nội 2
cấp cho học viên. Ảnh: K.P

Theo ông Nguyễn Đức Thiết, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế
Bảo Lộc, tại khoản 2 (điều 14) Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định: Hiệu
trưởng trường CĐ phải có ít nhất 5 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham
gia quản lý nghề nghiệp, có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên và đã qua đào
tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục… Khi đáp ứng các tiêu chuẩn
này, cơ quan cấp bộ hoặc chính quyền địa phương trực tiếp quản lý trường
CĐ mới hoàn thành các thủ tục và ra quyết định bổ nhiệm.

nghiệp; trong đó, có 29 bảng điểm
trung cấp và 13 bảng điểm CĐ đã
được tôi ký và đóng dấu vào thời
điểm đó. Tôi là người làm công
ăn lương nên đều làm theo sự chỉ
đạo của ông Duy, kể cả việc tôi
ký bảng điểm cũng vậy”.

Tự “thăng hạng” cho
hàng trăm giáo viên
Nắm được quy định mới của Bộ
GD - ĐT, Trường CĐ Việt Mỹ còn
đến các trường mầm non, tiểu học
và THCS trên địa bàn các huyện
Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên và TP
Bảo Lộc… tuyển sinh, tổ chức bồi
dưỡng và cấp hàng trăm Chứng
chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp (TCCDNN) các
hạng II và III cho các học viên là
giáo viên. Trong khi đó, để cấp

chứng chỉ này thì chỉ có 15 trường
ĐH trong cả nước được Bộ GD ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo
TCCDNN giáo viên mầm non và
phổ thông công lập. Trong đó, có
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 mà
Trường CĐ Việt Mỹ cho rằng đang
liên kết để đào tạo và cấp chứng chỉ
cho các học viên. Hiệu trưởng của
một trường tiểu học trên địa bàn
TP Bảo Lộc, cô V.T.H. cho biết:
“Trước khi tôi và một số giáo viên
đăng ký học khóa bồi dưỡng chứng
chỉ theo TCCDNN tại Trung tâm
này thì người của Trung tâm đã đến
trường liên hệ tuyển sinh. Sau đó,
họ gửi tài liệu và các thông tin liên
quan đến khóa học vào mail công
vụ của trường. Nhà trường nhận
thấy việc tham gia khóa học mang
lại nhiều kiến thức bổ ích và làm

cơ sở để xét thăng hạng nên đã phổ
biến đến các giáo viên đăng ký học
theo nhu cầu. Theo tôi được biết,
hiện toàn trường đã có 7 giáo viên
tham gia khóa học và được cấp
chứng chỉ. Mặc dù khóa học do
Trung tâm tổ chức nhưng chứng
chỉ lại do Trường ĐH Sư phạm Hà
Nội 2 cấp. Tôi cũng không biết như
vậy chứng chỉ của chúng tôi có giá
trị hay không?
Một giáo viên khác, cô P.T.B.H
được Trung tâm Tin học - Ngoại
Ngữ Việt Mỹ Education cấp chứng
chỉ TCCDNN cho biết, khi tới
Trung tâm đăng ký khóa học, tôi
được ông Duy đưa cho xem hàng
trăm chứng chỉ chuẩn bị cấp cho
học viên và khẳng định có liên kết
với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
2. Chính vì vậy, tôi mới yên tâm
tham gia khóa học. Khóa học đó
được tổ chức vào tháng 12/2017,
cô P.T.B.H. đã cùng với một số
giáo viên cùng trường và nhiều giáo
viên các trường mầm non, tiểu học
và THCS khác trên địa bàn TP Bảo
Lộc và huyện Bảo Lâm tham gia
với con số lên tới khoảng 140 học
viên. Chi phí cho 8 buổi trong thời
gian 1 tháng 2,5 triệu đồng/người.
Sau khi làm 4 bài thi và 1 tiểu luận,
các học viên được Trung tâm trao
chứng chỉ TCCDNN do Trường
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ký và đóng
dấu. Cũng theo giáo viên này, quy
định của Bộ GD - ĐT thì chứng chỉ
TCCDNN là yêu cầu bắt buộc đối
với những giáo viên đủ điều kiện
và có nhu cầu thăng hạng CDNN.
Chứng chỉ này còn là điều kiện để
giúp các giáo viên nâng bậc lương
khi được xét thăng hạng.
Đến thời điểm hiện tại, có hàng
trăm giáo viên tại TP Bảo Lộc và
các huyện đã tham gia các khóa
học do Trung tâm Tin học - Ngoại
ngữ Việt Mỹ tổ chức và được cấp
chứng chỉ.
Trong một diễn biến khác, theo
kết quả của Đoàn kiểm tra liên
ngành TP Bảo Lộc thì ông Hoàng
Ngọc Duy, “Hiệu trưởng” Trường
CĐ Việt Mỹ có xuất trình hợp
đồng liên kết đào tạo với Trường
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 để đào tạo
các lớp đại học, chuẩn chức danh
nghề nghiệp, tuy nhiên chưa được
cơ quan chức năng cấp phép liên
kết đào tạo.
Trao đổi qua điện thoại với bà
Hoàng Thị Hạnh, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Sư phạm (Trường ĐH
Sư phạm Hà Nội 2), bà Hạnh khẳng
định: “Ở Lâm Đồng, việc đào tạo
chứng chỉ TCCDNN, Trường đã
liên hệ với Sở Nội vụ Lâm Đồng
để mở lớp ở các huyện Đơn Dương,
Đức Trọng... Còn Trung tâm Tin
học - Ngoại ngữ Việt Mỹ Education
hay Trường CĐ Việt Mỹ tại TP Bảo
Lộc thì trường hoàn toàn không có
liên kết đào tạo. Với chứng chỉ mà
trung tâm này cấp cho các học viên
mà tôi đang có thì tôi khẳng định
các chứng chỉ TCCDNN này hoàn
toàn giả mạo về con dấu, chữ ký và
mẫu chứng chỉ theo quy định của
Bộ GD - ĐT”.
H.ĐƯỜNG

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

THỨ SÁU 10 - 8 - 2018

Nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn
30 năm mong chờ
nguồn nước sạch
Gần 30 năm vào xã Đức Phổ
(huyện Cát Tiên) sinh sống và
lập nghiệp, đây là lần đầu tiên
gia đình ông Nguyễn Liên (75
tuổi) được sử dụng nguồn nước
máy. Nước được đưa đến tận
nhà, chất lượng nguồn nước tốt
khiến cả gia đình ông rất vui
mừng. Rồi đây, sẽ không còn
những ngày tháng thiếu nước
sinh hoạt khi mùa khô đến,
không còn cảnh phải lọc phèn
từ nguồn nước giếng để phục
vụ sinh hoạt mỗi ngày. Tương
tự, anh Mai Hoàng Hổ (Thôn 1,
xã Đức Phổ) cũng không giấu
nổi vui mừng khi nước máy
được kéo đến tận nhà. Anh cho
biết: “Từ trước đến nay, cả gia
đình đều sử dụng nguồn nước
giếng đào. Tuy nhiên, do nguồn
nước nhiễm phèn nên muốn
sử dụng thì phải có máy lọc
nước. Sau khi lọc, nước cũng
chỉ để dùng cho tắm giặt, còn
đa số nước ăn uống phải dùng
nước đóng bình mới đảm bảo
vệ sinh”.
Đây là 2 trong số khoảng hơn
300 hộ dân trên địa bàn xã Đức
Phổ, Gia Viễn, thị trấn Phước
Cát 1 và một phần thị trấn Cát
Tiên được lắp đặt đồng hồ
nước. Trong khi đó, còn hơn
3.000 hộ dân khác cũng muốn
được sử dụng nguồn nước máy
nhưng vì nhiều lý do mà chưa
thể tiếp cận được. Một trong
những lý do đó là chi phí lắp
đặt đồng hồ nước khoảng 1,5
triệu đồng/đồng hồ mà người
dân phải chịu là số tiền khá
lớn đối với đại đa số người
dân nơi đây. Ông Nguyễn Văn
Nam, Ban quản lý Dự án hệ
thống cấp nước Ghềnh Đá cho
biết: Dự án này được Công ty
Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây
dựng Lộc Phát (TP Hồ Chí
Minh) đầu tư từ năm 2016 và
khánh thành, đưa vào sử dụng
giai đoạn 1 vào tháng 4/2018.
Theo thiết kế, hệ thống xử lý
nước có công suất 2.000 m 3/
ngày đêm, có khả năng phục vụ
cho khoảng 4.000 hộ dân. Đến
nay, phía công ty đã lắp đặt hệ
thống đường ống chính và ống
phụ với tổng chiều dài 40 km,
cơ bản đi đến trung tâm các xã,
thị trấn trong vùng dự án. Tuy
nhiên, khi lập dự án thì chi phí

ĐÀ LẠT:

Một dự án cấp nước sạch đã được đầu tư và đưa vào hoạt động trên địa bàn huyện Cát Tiên.
Tuy nhiên, do thiếu kinh phí để lắp đặt đồng hồ nước nên đến nay chỉ có rất ít hộ được sử dụng
nguồn nước sạch. Trước thực trạng này, UBND huyện Cát Tiên và chủ đầu tư đã tìm kiếm nhiều
giải pháp nhằm nỗ lực đưa nước sạch về tận nhà cho bà con vùng nông thôn.

Kiên quyết đóng cửa
những cơ sở giáo dục mầm non
không đủ điều kiện
Phòng Giáo dục Đà Lạt cho biết, những
tháng đầu năm nay đã phối hợp với
UBND các phường, xã để kiểm tra, rà soát
hoạt động của các nhóm trẻ trên địa bàn,
kiên quyết đóng cửa những cơ sở giáo dục
mầm non không đủ điều kiện hoạt động.
Phòng đã tham mưu với chính quyền
thành phố về công tác quản lý, kiểm tra,
cấp giấy phép hoạt động của các trường,
nhóm lớp tư thục đủ điều kiện; đề xuất
UBND cấp phường, xã cấp phép thành lập
và hoạt động giáo dục cho tất cả các cơ
sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo
quy định.
Trong những tháng đầu năm nay, toàn
thành phố có 85 nhóm trẻ đang hoạt động.
Qua kiểm tra đã đình chỉ hoạt động và giải
thể 25 nhóm trẻ không đủ điều kiện hoạt
động, đồng thời ngành chức năng đã cấp
phép hoạt động mới cho 4 lớp mẫu giáo
độc lập và 30 nhóm trẻ tại các phường, xã.
VIẾT TRỌNG

Hệ thống xử lý nước sạch Ghềnh Đá (xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên). Ảnh: Đ.A

lắp đặt đồng hồ nước là do dân
chịu. Đây là một trở ngại lớn
đối với người dân tại vùng còn
nhiều khó khăn. Trước thực tế
này, công ty cũng đã có cơ chế
cho dân trả trước 50%, số tiền
còn lại sẽ trả trong thời hạn 45
ngày. Hiện tại, có khoảng 50 60 đồng hồ nước đã lắp đặt cho
dân nhưng vẫn chưa thu tiền
được. Cũng theo ông Nam, để
duy trì vận hành như hiện nay
thì tiền nước thu được không
đủ để bù vào tiền điện, hóa chất
và các chi phí khác. Do đó, nếu
tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh
hưởng đến hoạt động của dự án
trong giai đoạn hiện nay cũng
như giai đoạn tiếp theo.

Sẽ được hỗ trợ lắp đặt
đồng hồ
Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch
UBND huyện Cát Tiên cho
biết: Đối với huyện Cát Tiên,
việc thu hút được doanh nghiệp
đến đầu tư vào lĩnh vực nước
sạch có ý nghĩa rất quan trọng.
Điều này đem lại lợi ích rất lớn
cho người dân và phù hợp với
chủ trương chung. Hiện tại, hệ
thống nước ngầm thông qua
giếng khoan, giếng đào mà
người dân đang sử dụng đều

bị nhiễm các chất ảnh hưởng
đến sức khỏe của người dân.
Năm 2016, UBND huyện và
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã lấy 12 mẫu nước
để đưa đi kiểm nghiệm. Kết quả
là cả 12 mẫu đều có các chỉ tiêu
vượt ngưỡng cho phép. Người
dân đa phần phải sử dụng máy
lọc nước hoặc sử dụng nguồn
nước từ các công trình nước
sạch nhỏ lẻ khác nhưng hầu hết
không đảm bảo nước sạch theo
quy chuẩn của Bộ Y tế. Theo
Nghị quyết của Đảng bộ huyện
thì đến năm 2020, huyện Cát
Tiên có 70% hộ dân khu vực
đô thị và 50% hộ dân khu vực
nông thôn được sử dụng nước
sạch theo quy chuẩn của Bộ Y
tế. Chính vì vậy, việc đầu tư hệ
thống xử lý nước sạch Ghềnh
Đá là hoàn toàn phù hợp với
chủ trương chung. Dự án này
có chi phí đầu tư 36 tỷ đồng;
trong đó, huyện đã hướng dẫn
để dự án tiếp cận được nguồn
vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát
triển Lâm Đồng với số tiền 18
tỷ đồng theo tinh thần Nghị
quyết 32 của HĐND tỉnh Lâm
Đồng về chính sách xã hội hóa,
khuyến khích công tác đầu tư
và quản lý, khai thác công trình

cấp nước sinh hoạt nông thôn
tập trung giai đoạn 2017 - 2020.
Tuy nhiên, khi lập dự án để
trình tỉnh ra quyết định đầu tư
thì thay vì phải đầu tư khép
kín theo quy định từ hệ thống
đường ống đến đồng hồ nhưng
dự án lại không có phần lắp
đặt đồng hồ nước, chi phí này
người dân phải chịu. Từ nhu
cầu thực tế của người dân,
huyện đã trình UBND tỉnh để
có hướng tháo gỡ những khó
khăn. Theo đó, tháng 4/2018,
Chính phủ đã ban hành Nghị
định 57 về cơ chế, chính sách
khuyến khích doanh nghiệp đầu
tư vào nông nghiệp, nông thôn
và Nghị định này có hiệu lực
ngay khi ban hành. Trong danh
mục các dự án được hỗ trợ thì
có dự án về nước sạch với mức
hỗ trợ là 3 triệu đồng/m3 công
suất ngày đêm và hỗ trợ 50%
chi phí lắp đặt đường ống đến
các cụm từ 10 hộ trở lên. Với
nguồn hỗ trợ này, người dân
chắc chắn sẽ được hỗ trợ để
lắp đặt đồng hồ nước trong thời
gian tới. Hiện tại, huyện đã đề
nghị UBND tỉnh sớm hỗ trợ để
người dân tiếp cận được nguồn
nước sạch càng sớm càng tốt.
ĐÔNG ANH

Quy định đối tượng được vay vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có
văn bản về việc triển khai thực
hiện Nghị quyết số 79/2018/
NQ-HĐND ngày 11/7/2018
của HĐND tỉnh Lâm Đồng
quy định các đối tượng chính
sách khác được vay vốn từ
nguồn ngân sách địa phương
ủy thác qua Ngân hàng Chính
sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh
Lâm Đồng.
Theo đó, ngoài các đối tượng
chính sách được vay vốn
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NHCSXH theo quy định, thì
các đối tượng sau sẽ được vay
vốn từ nguồn ngân sách địa
phương ủy thác qua NHCSXH
tỉnh Lâm Đồng:
Là hộ gia đình có mức sống
trung bình theo quy định tại
Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg
ngày 19/11/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp
dụng cho giai đoạn 2016 - 2020
có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh

doanh, bao gồm: Hộ gia đình
đang sinh sống tại khu vực nông
thôn có thu nhập bình quân đầu
người/tháng trên 1 triệu đến 1,5
triệu đồng; hộ gia đình đang sinh
sống tại khu vực thành thị có thu
nhập bình quân đầu người/tháng
trên 1,3 triệu đến 1,95 triệu đồng.
Là hộ gia đình cư trú tại các
phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng chưa có công
trình nước sạch và công trình vệ
sinh, hoặc đã có nhưng không

thuộc phạm vi cấp nước sạch tập
trung và chưa đảm bảo vệ sinh
môi trường, có nhu cầu vay vốn
để thực hiện chương trình nước
sạch, vệ sinh môi trường.
Những người có hộ khẩu
thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng đã được bên tuyển dụng
tiếp nhận chính thức đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng có
nhu cầu vay vốn để đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng.
PHẠM LÊ

ĐAM RÔNG:

Số thu BHXH, BHYT, BHTN
đạt 49,1% kế hoạch
7 tháng đầu năm 2018, số thu bảo hiểm
xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT),
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn
huyện Đam Rông được 30,48 tỷ đồng,
đạt 49,1% kế hoạch năm, giảm 5% so với
cùng kỳ. Trong đó, thu BHXH bắt buộc
đạt 11 tỷ 702 triệu đồng, bằng 51,2% kế
hoạch; số thu BHXH tự nguyện đạt 118
triệu đồng, bằng 41,1% kế hoạch; số thu
BHTN đạt 688 triệu đồng, bằng 50,8%
kế hoạch; số thu BHYT đạt 17 tỷ 958
triệu đồng, bằng 47,6% kế hoạch.
Được biết, nguyên nhân số thu
BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn
huyện còn đạt thấp là do tình trạng nợ
đọng của các đối tượng tham gia còn
kéo dài, trong đó chỉ tính riêng số tiền
nợ BHYT là trên 1 tỷ đồng.
LÊ TUẤN

Hơn 4 tỷ đồng làm sạch
hồ Xuân Hương và hồ Mê Linh
Dự toán làm sạch hồ Xuân Hương, hồ
lắng số 1&2 và hồ Mê Linh vừa được
UBND thành phố Đà Lạt phê duyệt với
tổng kính phí hơn 4 tỷ đồng, thực hiện
trong 3 năm (2019 - 2021), chủ đầu tư là
Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác
công trình thủy lợi Đà Lạt.
Theo đó, hàng năm vớt rác 360 lần (hồ
Xuân Hương), 57 lần (hồ lắng số 1&2)
và 48 lần (hồ Mê Linh). Ước tính trong 3
năm, tổng lượng rác vận chuyển đến bãi
rác ngoại vi thành phố Đà Lạt gần 2.590
tấn. Trong đó, hồ Xuân Hương (270 tấn);
hồ lắng số 1&2 (gần 2.140 tấn) và hồ Mê
Linh (180 tấn).
Đồng thời, hàng năm cắt cỏ xung quanh
hồ Xuân Hương, hồ lắng số 1&2 (12 lần)
và hồ Mê Linh (8 lần), tổng diện tích thực
hiện trong 3 năm hơn 1,4 triệu mét vuông.
Ngoài ra, còn thực hiện các công việc
khác tại khu vực hồ Xuân Hương như:
chăm sóc bồn hoa hạ lưu cầu Ông Đạo;
bơm hút tảo lam; thuê 2 đơn vị chức
năng tuần tra, cưỡng chế các đối tượng
câu cá…
MẠC KHẢI

8

THỨ SÁU 10 - 8 - 2018

THẾ GIỚI

Giới tài chính lo ngại nguy cơ từ sự dịch chuyển
nguồn vốn sau Brexit

Khoảng 6.000 đại biểu sẽ tham dự
Diễn đàn Kinh tế phương Đông
Ngày 8/8, Ban Tổ chức Diễn
đàn Kinh tế phương Đông (EEF)
đã công bố Chương trình nghị sự
EEF-2018, dự kiến diễn ra trong
các ngày 11-13/9 tới, tại thành phố
Vladivostok, vùng Viễn Đông của
Liên bang Nga.
Diễn đàn được tổ chức hàng năm
nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp
tác phát triển vùng Viễn Đông và
năm nay là năm thứ tư diễn đàn
được tổ chức.
Số lượng đại biểu tham dự tăng
lên từng năm, cho thấy diễn đàn
tạo được sức hút đối với cộng đồng
quốc tế. Dự kiến có khoảng 6.000
đại biểu đến từ khắp nơi trên thế
giới sẽ tham dự EEF năm nay.
Trong khuôn khổ EEF-2018 sẽ
diễn ra hơn 50 sự kiện; trong đó
có các cuộc hội thảo nhóm, doanh
nhân-đối thoại và các cuộc hội thảo
bàn tròn.
Theo thông lệ, sự kiện chính của
diễn đàn là phiên họp toàn thể với
sự tham dự của Tổng thống Nga
Vladimir Putin. Chủ đề phiên họp
năm nay là “Viễn Đông biên giới
cơ hội”.
Trợ lý Tổng thống Nga, Thư ký
điều hành Ủy ban Tổ chức EEF2018, ông Anton Kobyakov nhấn
mạnh: “Chủ đề chính EEF-2018
phản ánh kỳ vọng của Nga vào
những sự kiện sắp tới. Các diễn đàn
lần trước đạt được nhiều kết quả rất
tích cực xét trên bình diện ký kết
các hợp đồng và thỏa thuận.
Tôi tin rằng kết thúc EEF-2018,

Một góc vùng Viễn Đông. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

mức độ quan hệ với các nhà đầu
tư, đại diện các công ty, tổ chức và
chính quyền nước ngoài sẽ vươn
lên tầm cao mới, hơn nữa địa lý các
nước tham gia diễn đàn đang được
mở rộng từng năm”.
Các hoạt động trong khuôn khổ
EEF-2018 bao gồm khối chủ đề
“Những công cụ hỗ trợ nhà đầu tư:
những biện pháp tiếp theo”; trong
đó đề cập các kết quả và triển vọng
của những cơ chế phát triển khu
vực, những vấn đề bảo vệ quyền
lợi nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp
cơ sở hạ tầng…
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ
thảo luận những vấn đề phát triển
các ngành công nghiệp chế biến
lâm sản, nông nghiệp, đánh bắt cá,
chế biến dầu mỏ, cơ sở hạ tầng du
lịch và cảng biển, khai thác và chế
biến khoáng sản rắn, đồ trang sức
và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh
vực thăm dò địa chất.
Một khối chủ đề khác được thảo

luận tại diễn đàn là “Viễn Đông
toàn cầu: Những dự án hợp tác
quốc tế”, trong đó bao gồm các
vấn đề như hợp tác kinh tế giữa
khu vực Viễn Đông Nga với các
nước láng giềng, vai trò của các
hành lang giao thông Viễn Đông
đối với khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, xây dựng cụm y tế quốc tế
tại Vladivostok, hội nhập và hợp tác
năng lượng tại châu Á - Thái Bình
Dương, khai thác các tài nguyên
đại dương thế giới và một số khu
vực khác.
Trong khuôn khổ EEF-2018 còn
diễn ra các cuộc đối thoại doanh nhân
các nước gồm Nga - Trung Quốc,
Nga - Ấn Độ, Nga - Hàn Quốc, Nga
- Nhật Bản, Nga - ASEAN, Nga Trung Đông và Nga - châu Âu.
Tính đến nay, Ban Tổ chức EEF2018 đã nhận được 179 đơn đăng
ký dự án đầu tư trị giá 1 tỷ 776 triệu
ruble (một USD = 64 ruble).
TTXVN

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đăng ký tranh cử năm 2019
Reuters dẫn trang tin BeritaSatu.
com ngày 9/8, cho biết Tổng thống
Indonesia Joko Widodo sẽ chính
thức đăng ký tranh cử trong cuộc
bầu cử tổng thống năm 2019.
Ông Widodo nêu rõ: “Sáng mai...

tôi và ứng cử viên phó tổng thống
sẽ đăng ký với ủy ban bầu cử”. Ông
không nêu tên ứng cử viên tranh cử
chức phó tổng thống.
Indonesia, quốc gia có số dân
theo đạo Hồi lớn nhất thế giới, sẽ

tiến hành bầu cử quốc hội và tổng
thống vào tháng 4/2019. Hạn chót
để các ứng cử viên tổng thống và
phó tổng thống đăng ký tranh cử
là ngày 10/8.
TTXVN

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Biềng thông báo
Địa chỉ trụ sở: số 30 Lê Hồng Phong, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Email: vpccnguyenvanbieng@gmail.com
Điện thoại: 02633.861.718
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 1478/QĐ- UBND ngày 23/7/2018 của
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Trưởng Văn phòng công chứng:
Họ và tên: NGUYỄN VĂN BIỀNG Nam/Nữ: Nam
Sinh Năm: 1960
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân số: 250370750
Ngày cấp: 29/7/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 155/3 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Chỗ ở hiện nay: 155/3 Nguyễn Công Trứ, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Danh sách công chứng viên (bao gồm cả Trưởng Văn phòng công chứng):
Công chứng viên hợp danh/Công chứng
viên làm việc theo chế độ hợp đồng

STT

Họ và tên

Nơi cư trú

01

Nguyễn Văn
Biềng

155/3 Nguyễn Công Trứ, Phường 2,
Công chứng viên hợp danh
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

02

Võ Thị Mỹ
Nam

Số 1B Phan Bội Châu, Phường 1,
Công chứng viên hợp danh
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Sự dịch chuyển nguồn vốn sau
khi Anh rời Liên minh châu Âu
(EU), gọi là Brexit, đang trở thành
mối lo ngại lớn nhất đối với giới
tài chính tại Trung tâm tài chính
London.
Theo phóng viên TTXVN tại
London, ngoài lo ngại về vấn đề
việc làm, đầu tư và doanh thu thuế,
giới tài chính Anh đang đặt ra câu
hỏi là sau Brexit, các ngân hàng sẽ
đặt bến đỗ tài sản và nguồn vốn tài
chính của họ tại đâu.
Các chuyên gia cho rằng mối
quan ngại này của Trung tâm tài
chính London là điều dễ hiểu khi
mà họ muốn mô hình nguồn vốn
đạt hiệu quả nhất có thể. Trong
ngành tài chính Anh hiện tồn tại
mối quan ngại lớn về nguy cơ
Brexit sẽ làm phân rẽ các thị trường
tài chính châu Âu, buộc các ngân
hàng phải chia nhỏ số vốn mà trước
đây họ tập trung ở London nhằm
tạo hiệu quả về quy mô nguồn vốn.
Bộ trưởng Tài chính Anh Philip
Hammond cũng rất lưu ý tới vấn
đề này. Tại cuộc họp các nhà lãnh
đạo doanh nghiệp ở Trung tâm tài
chính London, ông Hammond nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc ngăn
chặn sự di chuyển nguồn vốn dự
phòng bắt buộc cho các trường hợp
khẩn cấp sang các nước châu Âu.
Vấn đề này cũng từng được ông
đề cập đến trong buổi tiệc chiêu đãi
Tổng thống Mỹ Donald Trump ở
cung điện Blenheim nhân chuyến
thăm Anh hồi tháng trước. Song
song với việc đưa lời cảnh báo về
những nỗ lực của EU (đi đầu là

Pháp) ràng buộc ngành tài chính
của “xứ sở sương mù” với những
thủ tục hành chính nhiêu khê sau
Brexit, ông Hammond cũng lưu ý
về sức ép ngày càng gia tăng đối
với việc chuyển các hoạt động tại
Anh sang các nước thành viên EU.
Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy
8 tháng nữa trước khi Anh rời khỏi
“ngôi nhà chung”, các ngân hàng
bắt đầu rục rịch khởi động kế hoạch
chuẩn bị cho Brexit, thông qua việc
thiết lập các trung tâm giao dịch tài
chính thay thế của họ ở châu Âu
như Paris (Pháp), Frankfurt (Đức)
hay Dublin (Ireland, Ailen).
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa biết
chắc chắn được lượng vốn các
ngân hàng sẽ chuyển từ Anh sang
các trung tâm tài chính thay thế
khác. Theo Công ty tư vấn Oliver
Wyman, hiện gần 1/3 doanh thu
của các công ty và ngân hàng đầu
tư tại Anh là từ các khách hàng EU.
Nếu các công ty tài chính và ngân
hàng buộc phải chia nhỏ các dòng
vốn (tập trung tại Anh) sang các
nước châu Âu khác, điều này sẽ ảnh
hưởng tới lợi nhuận của họ tại khu
vực, và có thể khiến họ cân nhắc
chuyển tài sản sang các trung tâm
tài chính khác như New York hay
Hong Kong (Trung Quốc).
Một số ngân hàng đang nghiên
cứu giải pháp thiết lập giao dịch
song song tại châu Âu nhằm giữ
vốn cũng như nhân viên tại London
sau Brexit, tuy nhiên, phía Brussels
vẫn chưa muốn chấp nhận giải
pháp này.
TTXVN

Myanmar mở 2 trạm kiểm soát biên giới
quốc tế mới với Ấn Độ
Theo THX, hãng thông tấn
Myanmar ngày 9/8 đưa tin, nước
này đã mở hai trạm kiểm soát
biên giới quốc tế mới với Ấn Độ
tại Tamu và Reedhorda để tạo
điều kiện đi lại thuận lợi cho cả
hai bên.
Các trạm kiểm soát Tamu
và Reedhorda nằm ở khu vực
Sagaing và bang Chin, kết nối
lần lượt với các khu vực Moreh
và Zowkhaw của Ấn Độ, đã được
mở cùng lúc trong ngày 8/8, trong

khuôn khổ thực thi Thỏa thuận
Biên giới trên bộ lịch sử được
ký giữa Myanmar và Ấn Độ hồi
tháng năm.
Người dân có hộ chiếu và thị
thực có giá trị sẽ được đi qua
những trạm kiểm soát này.
Myanmar và Ấn Độ đã ký thỏa
thuận nêu trên trong thời gian
diễn ra chuyến thăm của Ngoại
trưởng Ấn Độ Affairs Sushma
Swaraj tới Myanmar hôm 11/5.
TTXVN

THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng viên chức năm 2018
Trung tâm ĐD-PHCN BNN Đà Lạt thông báo tiếp nhận hồ
sơ tuyển dụng viên chức đơn vị hành chính sự nghiệp.
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 1 người.
Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán năm 2018
Thời gian nộp hồ sơ: từ 10h ngày 10/8/2018 đến 17h ngày
16/8/2018 (kể cả thứ bảy, chủ nhật).
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính số 1 - Quang
Trung - P9 -TP Đà Lạt.
ĐT: 0908572555
Chi tiết thông báo này được niêm yết tại Trung tâm ĐD-PHCN
BNN Đà Lạt, được đăng thông báo trên Báo Lâm Đồng.

ª TOÅNG BIEÂN TAÄP: HOÀ THÒ LAN ª GIAÁY PHEÙP XUAÁT BAÛN SOÁ 16/GP - BTTTT NGAØY 4/1/2012 (BOÄ TTTT)
ª SAÉP CHÖÕ ÑIEÄN TÖÛ TAÏI BAÙO LAÂM ÑOÀNG ª IN TAÏI XÍ NGHIEÄP BAÛN ÑOÀ ÑAØ LAÏT
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