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Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Sáng 11/9, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành
chính (TTHC) do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó
Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa
Bình chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội.
Tham dự hội nghị về phía đầu cầu Lâm
Đồng, có ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh
đạo các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc
Dương, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt.

Theo đánh giá của Chính phủ, những năm
qua, công tác giải quyết TTHC cho người dân,
doanh nghiệp trong nước đã có những chuyển
biến tích cực, nhất là trong thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông; việc đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành
chính đã góp phần hạn chế phiền hà, tiêu cực
trong giải quyết hồ sơ, nâng cao trách nhiệm
và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết
TTHC, tạo thuận lợi cho người dân lẫn tổ chức.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít những tồn tại, hạn
chế trong quá trình giải quyết TTHC hiện nay
của nhiều bộ, ngành và các địa phương. Đó là
lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn còn nhiều; người
dân còn phản ánh, phàn nàn về trình độ và ứng
xử của nhiều công chức tại bộ phận một cửa.
Hội nghị đã nghe báo cáo của các tỉnh trong
nước như Quảng Ninh, Đồng Nai, Quảng
Bình…, các bộ: Tài chính, Tài nguyên và
XEM TIẾP TRANG 2
Môi trường…

NHỚ LỜI BÁC DẠY
... Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột
bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc
lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành...
(TRẢ LỜI CÁC NHÀ BÁO NƯỚC NGOÀI, 21/1/1946, T. 4, TR. 161)
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Đâu rồi hoa lợi hữu cơ?
Bài 5: Canh tác hữu cơ đại trà
- chờ ba mươi năm nữa?

Sau hơn 3 năm trở lại Trang trại
Thiên Sinh trồng rau không hóa chất
8 ha ở xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương,
phóng viên chứng kiến nhiều quy
trình canh tác đã được bổ sung, hoàn
chỉnh, năng suất và chất lượng cải
thiện rõ rệt. Mặc dù trang trại đã 11
năm tuổi sản xuất luân canh hơn một
trăm loại rau hữu cơ, nhưng hiện mới
đang hoàn thành hồ sơ kiểm định,
đánh giá chất lượng để cấp Chứng
nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ
trong năm tới.
TRANG 3

Chất lượng xứng tầm
với thời gian
TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Để điện đường thắp sáng
làng quê
TRANG 5

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy
cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong tổ chức hội thi. Ảnh: N.Ngà

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non

TRANG 2

AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN:

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó

Rút gọn đầu số di động
về 10 số

Đó là chuyên đề được triển khai
tại các trường mầm non, mẫu giáo
huyện Di Linh nhằm đảm bảo tất cả các trẻ
đều được tạo cơ hội học tập qua vui chơi
bằng nhiều cách khác nhau, phù hợp với nhu
cầu, hứng thú và khả năng của từng trẻ.

TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Thủy điện ngừng thi công,
dân lại khốn đốn
TRANG 4

TRANG 6

TRANG 7

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

2

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ TƯ 12 - 9 - 2018

Dấu ấn từ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

X

ác định được tầm quan
trọng của đội ngũ bí thư
chi bộ, ngay sau Đại hội
các chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng
ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi
Bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Trên cơ
sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban
hành văn bản chi tiết để hướng dẫn
tổ chức hội thi ở các cấp. Bên cạnh
đó, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh
ủy phụ trách địa bàn đã quan tâm,
theo dõi, đôn đốc để chỉ đạo việc tổ
chức hội thi ở các địa phương. Còn
ở cấp huyện và tương đương, đã xây
dựng kế hoạch thực hiện, thành lập
bộ phận chỉ đạo cũng như thực hiện
các công tác chuẩn bị cho hội thi.
Công tác tuyên truyền được các địa
phương rất chú trọng nên tạo sự lan
tỏa lớn trong xã hội. Một số đơn vị
thực hiện chỉ đạo điểm ở cấp cơ sở
để rút kinh nghiệm...
Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Ban Tổ
chức Tỉnh ủy nhận định: “Hội thi là
đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng
lớn, tạo sức lan tỏa cao trong cả hệ
thống chính trị. Qua đó, góp phần
nâng cao năng lực công tác và bồi
dưỡng nghiệp vụ về công tác Đảng
cho các đồng chí tham gia thi. Nhiều
địa phương, đơn vị đã chuẩn bị chu
đáo, có sự gia công, đầu tư, thảo
luận, bàn bạc kỹ lưỡng nên nội dung
và hình thức thi có nhiều cách làm
hay, sáng tạo. Có những bí thư chi
bộ lớn tuổi (79 tuổi), người dân tộc
thiểu số ở vùng sâu vùng xa nhưng
cũng đã dành thời gian nghiên cứu
và tham dự hội thi”.
Qua theo dõi và tổng hợp kết quả
của các đơn vị thì có 95% số thí sinh
tham dự nắm vững kiến thức. Tại hội
thi, các bí thư chi bộ trải qua ba phần:
tự giới thiệu, hiểu biết về nghiệp vụ
công tác Đảng và xử lý tình huống.
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm
2018 là dịp để các đồng chí là bí
thư, cấp ủy chi bộ có cơ hội củng cố,
nắm vững hơn nữa những kiến thức
cần thiết về quan điểm, chủ trương,

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi là chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, nhằm giúp các tổ chức cơ
sở đảng (TCCSĐ) nắm vững các nguyên tắc tổ chức, quản lý, lãnh đạo và thông qua đó cũng là đợt
sinh hoạt để các TCCSĐ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập những cách làm hay, những giải
pháp xử lý tình huống đa dạng xảy ra trong thực tiễn.

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các đơn vị
có thành tích tiêu biểu trong tổ chức hội thi. Ảnh: N.Ngà

nguyên tắc xây dựng Đảng; nhiệm
vụ, chức trách của bí thư chi bộ; biết
xử lý, giải quyết chính xác các tình
huống thường gặp trong quá trình
chỉ đạo, điều hành ở chi bộ.
Đặc biệt, qua hội thi giúp cấp ủy
các cấp đánh giá sát, đúng hơn đội
ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ
sở, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp
ủy viên và bí thư chi bộ; hướng dẫn,
chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt hơn chức
năng, nhiệm vụ của mình.
Ông Nguyễn Xuân Lương - Bí thư
Chi bộ Tổ dân phố 4A, thị trấn Đạ
Tẻh, huyện Đạ Tẻh cho rằng: “Hội
thi là hội học. Bởi các đồng chí ở tổ
chức đảng cấp trên luôn đồng hành
để giúp đỡ, hỗ trợ, giải đáp những
thắc mắc của chi bộ cơ sở. Đây cũng
là dịp để bí thư các chi bộ ôn lại
những kiến thức liên quan đến công
tác xây dựng Đảng. Còn các bí thư
chi bộ trẻ ít có cơ hội cọ xát với thực

tiễn thì xem đây là khóa học ngắn
hạn, để bổ sung kiến thức và kỹ năng
xử lý tình huống trong điều hành hoạt
động của chi bộ. Quá trình triển khai,
các thí sinh chuẩn bị chu đáo, công
phu, sáng tạo, nội dung thi phong
phú, hấp dẫn, bảo đảm cả “phần thi”
và “phần hội”. Nhiều đảng viên lớn
tuổi theo dõi từ đầu đến cuối các
vòng thi để đánh giá, nhận xét cách
làm việc của các bí thư chi bộ. Quần
chúng nhân dân trực tiếp nghe các
bí thư chi bộ là người cao tuổi, phụ
nữ, nông dân… đảm nhiệm vị trí đó
trả lời câu hỏi, xử lý tình huống mà
thêm cảm thông những vất vả của
người bí thư chi bộ, thấu hiểu hơn
nhiệm vụ họ đang làm để có sự đồng
lòng, đồng thuận trong thực hiện các
nhiệm vụ của địa phương”.
Đã 10 năm (kể từ năm 2008), Hội
thi Bí thư chi bộ giỏi mới được tổ
chức lại. Có lẽ vì vậy mà hội thi lần
này đã nhận được sự hưởng ứng

tích cực của các cấp ủy, tổ chức
Đảng. Theo thống kê của Ban Tổ
chức Tỉnh ủy, hội thi ở cấp cơ sở
có 2.578 chi bộ/3.385 chi bộ trực
thuộc Đảng ủy cơ sở tham gia hội
thi, chiếm tỷ lệ 76,1%. Trong đó, có
1.341/1.540 chi bộ thôn, tổ dân phố.
Có 2.195 bí thư chi bộ, 379 phó bí
thư, 4 đảng viên dự thi. Có 289 thí
sinh là người DTTS. Có 187 chi
bộ miễn thi, chiếm 7,2%; 194 chi
bộ không tham gia, chiếm 4,9%. Ở
cấp huyện và tương đương có 599
thí sinh tham gia hội thi.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban
Tổ chức Tỉnh ủy, việc tổ chức hội thi
vẫn còn nảy sinh nhiều vấn đề cần
rút kinh nghiệm. Trong đó, đáng chú
ý như việc một số cấp ủy chưa thực
sự quan tâm đúng mức đến công
tác tổ chức hội thi. Công tác chuẩn
bị ở một số địa phương còn sơ sài,
bị động, lúng túng, sao chép. Nội
dung chưa thể hiện tinh thần trách

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính... 
... chia sẻ kinh nghiệm trong việc
nâng cao chất lượng hoạt động và
giải quyết TTHC của đơn vị mình;
các giải pháp tổ chức, vận hành hiệu
quả trung tâm hành chính công; cách
phát huy vai trò đội ngũ cán bộ công
chức tại bộ phận một cửa; việc xây
dựng và vận hành các hệ thống công
nghệ thông tin và cung ứng dịch vụ
công trực tuyến.
Nhiều địa phương trong dịp này
cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ,
ngành tiếp tục nghiên cứu đề ra các
giải pháp nhằm tối ưu hóa trong
giải quyết TTHC, đảm bảo phục
vụ người dân và doanh nghiệp thân
thiện, chuyên nghiệp.
Nhiều địa phương đề nghị trung
ương cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu
để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC
và xác định rõ thời gian giải quyết
TTHC để các địa phương có cơ sở
tiếp tục cắt giảm; đồng thời cũng cần
xem xét phân cấp, phân quyền mạnh
hơn cho các địa phương.
Kết luận tại hội nghị, bên cạnh

Giải quyết hồ sơ hải quan qua mạng tại Chi cục Hải quan Đà Lạt.

đánh giá cao sự quyết liệt trong
giải quyết TTHC trong các cơ quan
Nhà nước ở các cấp, Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình đã thẳng thắn chỉ
ra một số lĩnh vực vẫn còn tình trạng
nhũng nhiễu, chi phí không chính
thức; thủ tục hành chính mặc dù đã
được cải cách nhưng vẫn còn nhiều

bất cập, thủ tục vẫn còn rườm rà,
chưa đạt như mong muốn.
Chủ trương nhất quán của Chính
phủ hiện nay là tiếp tục hoàn thiện
các quy định về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông nhằm nâng
cao công tác giải quyết TTHC, ngày
càng đáp ứng tốt hơn sự hài lòng của

người dân và doanh nghiệp.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng
giải quyết TTHC, Phó Thủ tướng
yêu cầu các bộ, ngành Trung ương
và các địa phương khẩn trương ban
hành kế hoạch triển khai Nghị định
số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết TTHC và Quyết
định số 985/QĐ-TTg về Kế hoạch
thực hiện Nghị định số 61/2018/
NĐ-CP của Chính phủ theo các
nhiệm vụ được giao.
Các cấp, các ngành và địa phương
trong nước cũng cần tập trung kiện
toàn đội ngũ cán bộ, công chức tại
bộ phận một cửa, đảm bảo về trình
độ, chuyên môn, tiến tới phương
châm “4 tại chỗ”, từ hướng dẫn,
tiếp nhận, thẩm định đến giải quyết,
trả kết quả; đảm bảo cơ sở vật chất,
thuận tiện cho người dân và doanh
nghiệp đến thực hiện các TTHC.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ,
ngành, địa phương cần tiếp tục rà
soát, tinh giản và công bố TTHC

nhiệm cao, thậm chí còn tồn tại tư
tưởng làm cho có, cho xong. Một số
đồng chí bí thư chi bộ, nhất là khối
cơ quan, chính quyền còn tư tưởng
né tránh, đùn đẩy, xem nhẹ kết quả
hội thi và cho rằng hội thi lần này chỉ
dành cho những người làm công tác
Đảng chuyên trách,… vì thế phần
nào làm giảm đi chất lượng, hiệu
quả của hội thi.
Từ việc lấy ý kiến từ cơ sở, đại
diện lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy và lãnh đạo các địa phương
đã thống nhất tổ chức hội thi theo
chu kỳ 5 năm 2 lần. Để lần tổ chức
hội thi tới đạt nhiều kết quả hơn,
đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh 4
nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt và
nâng cao nhận thức chung về vai trò,
nhiệm vụ của chi bộ trong lãnh đạo
tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị
ở cơ sở cũng như công tác xây dựng
Đảng hiện nay. Thực hiện nghiêm
túc hiệu quả tinh thần Chỉ thị 10,
các kết luận của Ban Bí thư, Ban Tổ
chức Trung ương và chỉ thị của tỉnh
về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ, chất lượng đảng viên. Tiếp tục
quan tâm bồi dưỡng nâng cao kiến
thức về công tác xây dựng Đảng và
kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ bí
thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Lấy
kết quả sự lan tỏa của hội thi này để
tuyên truyền sâu rộng và gắn với các
phong trào thi đua ở cơ sở.
Có thể nói, tinh thần từ hội thi là
động lực để các cấp ủy đảng lãnh
đạo, chỉ đạo mạnh mẽ hơn nhiệm
vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo
của tổ chức đảng, chất lượng đội
ngũ cán bộ đảng viên, góp phần
xây dựng TCCSĐ trong sạch vững
mạnh. Đồng thời, nhân thêm niềm
tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy
đảng trong cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp nhân dân; đặc biệt, khẳng
định vai trò quan trọng của TCCSĐ
cũng như đội ngũ bí thư chi bộ.
NGỌC NGÀ

TIẾP TRANG 1

thuộc thẩm quyền của mình; khắc
phục các tồn tại, tình trạng thiếu
công khai TTHC; kịp thời xử lý các
phản ánh kiến nghị của người dân,
doanh nghiệp; thực hiện xin lỗi công
khai trong chậm giải quyết TTHC,
xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi
phạm trong giải quyết TTHC.
Chính phủ yêu cầu các cấp, các
ngành trong thời gian đến cần đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
tích cực triển khai chính quyền điện
tử. Chính phủ trong thời gian đến
sẽ đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ
công quốc gia; các bộ, ban, ngành và
tỉnh, thành cần xây dựng hoặc nâng
cấp cổng dịch vụ công, hệ thống
thông tin một cửa điện tử của đơn
vị mình, đảm bảo tính thống nhất,
kết nối hệ thống thông tin này với
các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,
đăng ký kinh doanh và cổng thanh
toán tập trung quốc gia nhằm hỗ trợ
xác thực thông tin người dân, doanh
nghiệp, có thể thanh toán phí, lệ phí
trực tuyến.
VIẾT TRỌNG

KINH TẾ

THỨ TƯ 12 - 9 - 2018

3

Đâu rồi hoa lợi hữu cơ?
Bài 5: Canh tác hữu cơ đại trà - chờ ba mươi năm nữa?
Sau hơn 3 năm trở lại Trang trại Thiên Sinh trồng rau không hóa chất 8 ha ở xã Ka Đơn, huyện Đơn
Dương, phóng viên chứng kiến nhiều quy trình canh tác đã được bổ sung, hoàn chỉnh, năng suất và
chất lượng cải thiện rõ rệt. Mặc dù trang trại đã 11 năm tuổi sản xuất luân canh hơn một trăm loại
rau hữu cơ, nhưng hiện mới đang hoàn thành hồ sơ kiểm định, đánh giá chất lượng để cấp Chứng
nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ trong năm tới.

Vườn ươm cây giống hữu cơ giăng bẫy bắt côn trùng gây hại. Ảnh: V.Việt

Nhân rộng rau hữu cơ ngoài trời ở xã Ka Đơn, Đơn Dương. Ảnh: V.Việt

Trang trại tìm nông hộ
chuyển giao quy trình
canh tác hữu cơ
Chủ nhân Nguyễn Quốc Thắng
(sinh năm 1972) nhớ lại mình đã
từng có thời gian gần nửa tháng
xuất ngoại sang vùng ven Tokyo,
Nhật Bản để học hỏi các biện pháp
canh tác rau hữu cơ. Theo đó, người
Nhật canh tác rau hữu cơ đại trà với
hàng trăm nông hộ tập trung thành
từng vùng rộng hàng trăm hecta,
mỗi vùng phải mất thời gian ít nhất
ba mươi năm hình thành. Rồi sau
đó mới đi vào tổ chức phân công
sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản
hữu cơ toàn cầu, tương xứng với
quy mô, trình độ và điều kiện về đất
đai, nguồn vốn, tổ chức lao động của
từng nông hộ. “Trang trại rau hữu
cơ Thiên Sinh ra đời 11 năm, mới
bằng hơn 1/3 thời gian kiến thiết cơ
bản một vùng nông nghiệp hữu cơ
ở Nhật Bản. Bước đầu Trang trại
Thiên Sinh tập hợp 5 hộ nông dân
sản xuất khoảng 0,5 ha rau quanh
vùng, thường xuyên đến đây trao
đổi, nhận biết về khái niệm, mục
đích, ý nghĩa sản xuất nông nghiệp
hữu cơ cùng việc sử dụng các vật
tư, vật liệu và nguồn giống rau
sạch bệnh, có xuất xứ nguồn gốc rõ
ràng…”, chủ nhân Nguyễn Quốc
Thắng thông tin và dẫn tôi men
theo mấy đám cỏ voi phía sâu bên
trong trang trại, dừng lại một khu
vực chức năng với diện tích khoảng
1.000 m2 dành riêng một tổ sản xuất
5 hộ nông dân vừa nêu tham quan,
thực hành quy trình chế biến nguyên
liệu phân bón hữu cơ tự cung tự cấp
cho cây trồng.
Đó là khu chăn nuôi tập trung với
diện tích khoảng 350 m2 lợp mái
tôn, để trống tường vách đón khí
trời hàng ngày chăn nuôi duy trì 40
con bò lai siêu thịt và 20 con bò thịt

giống địa phương. Đàn bò nuôi trên
nệm lót sinh học dày khoảng 50 cm,
được phối trộn các nguyên liệu trấu,
tro và men vi sinh sáng chế từ cám
gạo và rượu trắng. Thức ăn cho chăn
nuôi bò được cung cấp quanh năm
từ 2 ha trồng cỏ voi tại trang trại;
bên cạnh đó, còn mua về một khối
lượng lớn rơm rạ của người nông
dân trồng lúa hữu cơ ở các vùng đất
ngập đầy nắng gió Phan Rang; nên
chất phân thải ra hoàn toàn không
tiềm ẩn một tàn dư nào về dư lượng
hóa chất. Định kỳ sau 2 tháng, toàn
bộ khối lượng nệm sinh học được
chuyển xuống dưới một chiếc hố
đào sâu bên cạnh, hàng ngày điều
khiển cơ giới (cũng tự sáng chế) để
vận hành đảo trộn thông thoáng cho
lượng oxy tràn vào nuôi vi sinh vật,
công suất trung bình 20 m3/5 phút.
Tiếp theo, cân đối với tỷ lệ thích
hợp lượng men vi sinh tự tạo một
lần nữa (thường áp dụng tỷ lệ 7 kg
cám men/m3 phân nệm sinh thái).
Khoảng 2 tháng sau, phân đạt chất
lượng hữu cơ hoai mục đưa ra bón
cho cây trồng để đảm bảo năng suất
và duy trì thân thiện với môi trường.
Đáng kể thêm, đại diện Trang trại
Thiên Sinh cũng vừa lặn lội xuống
vùng đất Củ Chi, thành phố Hồ Chí
Minh mua về 1 tấn phân trùn quế và
đang trình diễn cho 5 hộ “nông dân
vệ tinh” nói trên cùng tham khảo,
từng bước ứng dụng trong khu
vườn sản xuất theo hướng hữu cơ
của mình. Quy trình nuôi trùn quế
được lấy thức ăn từ phân bò chăn
nuôi thu gom bên cạnh chuồng trại.
Nuôi trùn quế liên tục hai tháng sau
sẽ “gạn” lấy nước dịch hòa với nước
sạch tưới cho rau và tưới cho cỏ voi
để làm thức ăn trở lại cho bò. Cứ vậy
theo một chu trình khép kín bồi bổ
dinh dưỡng dồi dào hàng ngày cho
đàn bò thịt, cho cây rau các loại và

tăng thêm nguồn dự trữ phì nhiêu
trong đất.
Với nguyên liệu rơm hữu cơ mua
về từ Phan Rang, Trang trại Thiên
Sinh không chỉ phục vụ chăn nuôi
đàn bò thịt, mà còn tìm ra được “chế
độ” trải đều trên từng luống đất thay
lớp màng phủ nilon khó phân hủy
như trước đây. Kinh nghiệm của
Trang trại Thiên Sinh là: lên luống
đất, bón lót phân hữu cơ trùn quế
trước khi phủ rơm lên trên. Quá trình
chăm sóc được tưới kết hợp phương
pháp nhỏ giọt và phương pháp tưới
phun từ trên xuống. Thu hoạch xong
một lứa rau, đảo trộn lớp rơm cũ
xuống sâu dưới luống đất; phủ một
lớp rơm mới lên trên bề mặt để trồng
lứa rau kế tiếp. Lúc phóng viên đến
Trang trại Thiên Sinh được chủ nhân
hướng dẫn vào trong khu nhà kính
trồng cà chua cherry Hà Lan trên
từng luống đất phủ rơm hữu cơ gần
50 ngày, hoa nở điểm vàng theo từng
chùm dài trái nho nhỏ treo lủng lẳng
trên cành, lá xanh mướt mát. Trong
khi thời điểm này, bệnh xoăn lá cà
chua đang hoành hành nhiều diện
tích trên cùng địa bàn huyện Đơn
Dương, mặc dù ngành bảo vệ thực
vật Lâm Đồng đã thử nghiệm nhiều
loại thuốc hóa học khác nhau, nhưng
hiệu quả phòng trừ mang lại rất thấp.

Rau thiên nhiên cần
ba mươi năm sau nữa
Theo thống kế của chủ nhân
Nguyễn Quốc Thắng, cũng với
phương pháp trồng cà chua hữu cơ
trên luống đất phủ rơm khô vừa qua,
Trang trại Thiên Sinh đạt năng suất
khoảng 2,5 tấn/1.000 m2/9 tháng,
bằng khoảng 50% so với năng suất
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Đổi
lại, giá bán cà chua hữu cơ vào thời
điểm tháng 8/2018 cao hơn giá bán
cà chua VietGAP gấp 3 lần. Nhìn lại

Trồng cây làm hàng rào sinh học bảo vệ môi trường trồng rau hữu cơ
khu vực Trang trại Thiên Sinh. Ảnh: V.Việt

sau 11 năm xây dựng với tổng thể
8 ha sản xuất kết hợp với chăn nuôi
đàn bò thịt hữu cơ hiện có, Trang
trại Thiên Sinh mới dần ổn định các
khu chức năng bố trí trồng trọt thu
hoa lợi tỷ lệ diện tích hơn 40% nhà
kính và 30% ngoài trời; 20% trồng
cỏ, chăn nuôi; 10% còn lại trồng
cây hàng rào sinh học ngăn hóa
chất phát tán từ bên ngoài và trồng
cây đối kháng thu hút, xua đuổi
côn trùng và cải tạo đất, kết quả thu
hoa lợi mỗi ngày từ 500 - 600 kg.
Khách hàng mua rau hữu cơ Thiên
Sinh phần lớn là những doanh nhân,
khách du lịch tự tìm đến trang trại
tham quan sản xuất, kiểm tra chất
lượng và đặt đơn hàng trước cả năm.
Trong đó, chiếm 60% khách hàng
người Nhật và châu Âu làm việc
tại Việt Nam; 40% còn lại gồm các
doanh nhân đang kinh doanh nhà
hàng, khách sạn cao cấp ở 3 miền
Bắc, Trung, Nam trong nước.
Còn khách hàng địa phương Đơn
Dương, Lâm Đồng đối với rau hữu
cơ Thiên Sinh thì sao? “Với 30 lao
động làm việc tại Trang trại Thiên
Sinh, không chỉ được nhận lương ổn
định hàng tháng mà còn được thu
hái rau hữu cơ “cây nhà lá vườn”
cho các bữa ăn tại chỗ trong ngày.
Riêng khách hàng “hàng xóm” ở xã
Lạc Lâm, Đơn Dương, mỗi ngày
Trang trại Thiên Sinh đưa về hơn 5
kg rau hữu cơ các loại chào bán với
giá chỉ bằng một nửa giá bán theo
đơn đặt hàng. Nhưng số lượng rau
hữu cơ cung cấp cho “hàng xóm”
chưa thể tăng nhanh ngày một ngày
hai được, bởi họ đã ăn rau GAP từ

bao nhiêu năm rồi; giờ muốn thay
đổi khẩu vị ăn rau hữu cơ phải cần
thời gian dài với năm, mười năm và
thậm chí ba mươi năm nữa như ở
vùng ven đô Tokyo, Nhật Bản mà tôi
đã đến tham quan tìm hiểu, tiếp thu
công nghệ sản xuất…”, chủ trang
trại Nguyễn Quốc Thắng chia sẻ.
Trước khi rời Trang trại Thiên
Sinh lần thứ hai, phóng viên đã kịp
lưu lại vài mươi phút giữa một khu
vườn gần năm trăm mét vuông đa
dạng các loại cây hoa màu tự nhiên
“đấu tranh sinh tồn” cũng do chủ
nhân Nguyễn Quốc Thắng tìm tòi
thực nghiệm. Cây tầng trên gồm
bắp, cà chua, đậu Hà Lan…; cây
tầng dưới gồm bí ngòi, hành poa rô,
thì là, cải cầu vồng, khoai tây…; cây
làm bờ bao xung quanh khu vườn
là cỏ dại, hoa, rau mùi... Đây là khu
vườn rau, củ, quả thiên nhiên thu
nhỏ, Trang trại Thiên Sinh đang
theo dõi hàng ngày để tiếp tục thay
thế, bổ sung các loại cây “tương tác”
với nhau đạt hiệu quả “sinh tồn” cao
nhất. Rồi năm năm, mười năm và có
thể miệt mài đến ba mươi năm sau
nữa, Trang trại Thiên Sinh dần dần
nhân rộng trên từng diện tích nhỏ
đến phủ xanh từng khu vực trang
trại chính 8 ha và trang trại vừa mới
xây dựng thêm 4 ha - cũng thuộc
địa phận huyện Đơn Dương, vùng
chuyên canh rau lớn nhất của tỉnh
Lâm Đồng...
Ghi chép VĂN VIỆT

Bài cuối: Nông nghiệp
hữu cơ là yêu cầu
tất yếu để tham gia
chuỗi nông sản toàn cầu
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Chất lượng xứng tầm với thời gian

T

rường THCS Quang Trung
tọa lạc tại số 3 Hồng Bàng
(Phường 2, TP Bảo Lộc),
với cơ sở vật chất khang
trang, trang thiết bị dạy học được
đầu tư hiện đại vào bậc nhất của địa
phương. Trường được thành lập vào
năm 1978, với tiền thân là Trường
Phổ thông A B’Lao. Năm 1990
được tách và đổi tên thành Trường
THCS Quang Trung. Đây cũng là
trường THCS đầu tiên của TP Bảo
Lộc được công nhận đạt chuẩn Quốc
gia vào năm 2006. Đến năm 2015,
trường tiếp tục được xét công nhận
lại trường đạt chuẩn Quốc gia.
Đến nay, từ mái trường này, hàng
chục ngàn HS của Trường THCS
Quang Trung đã cất cánh “bay cao,
bay xa” đóng góp công sức, trí tuệ
của mình vào công cuộc xây dựng
quê hương và đất nước ngày càng
phồn vinh, giàu đẹp. Theo thời gian,
Trường THCS Quang Trung không
ngừng được đầu tư, nâng cấp cơ
sở vật chất, trang thiết bị dạy học
ngày càng hiện đại nhằm phục vụ
tốt nhất cho công tác dạy và học.
Hiện, trường có 20 phòng học được
đầu tư đầy đủ hệ thống âm thanh,
máy chiếu hiện đại và 8 phòng bộ
môn (hóa, lý, sinh, tin học...). Cùng
với đó, khu hiệu bộ và sân trường
cũng được thiết kế, xây dựng theo
hướng “hiện đại, thân thiện”. Nhờ
vậy, hàng năm, số lượng HS theo
học tại trường luôn dao động từ
1.400 - 1.550 em. Hiện, nhà trường
có 79 cán bộ, giáo viên, với 100%
có trình độ đạt chuẩn và 81% trình
độ trên chuẩn.
Để nâng cao chất lượng giáo
dục, những năm qua, Trường

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Quang Trung được biết đến là “cái nôi” bồi
dưỡng học sinh (HS) giỏi, HS năng khiếu của TP Bảo Lộc. Hằng năm, các đội tuyển học sinh giỏi của
nhà trường luôn đạt thành tích cao và là một trong những trường dẫn đầu khối THCS về số lượng
và chất lượng giải. Đó là kết quả đáng tự hào, góp phần khẳng định thương hiệu của nhà trường.

Ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc trao thưởng cho học sinh xuất sắc Trường THCS Quang Trung. Ảnh: K.Phúc

THCS Quang Trung đã thực hiện
nhiều biện pháp trong quản lý,
chỉ đạo công tác dạy và học; đặc
biệt là công tác đào tạo mũi nhọn
(bồi dưỡng HS giỏi). Theo đó, nhà
trường đã xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng HS giỏi cụ thể, chi tiết theo
từng năm, đồng bộ từ khối 6 đến
khối 9. Khi xây dựng kế hoạch, đặc
biệt quan tâm tới tính hợp lý trong
sắp xếp lịch bồi dưỡng thường
xuyên và đều đặn, không dồn ép
ở thời gian trước khi thi, giúp HS
không bị quá tải và không ảnh
hưởng đến kết quả các môn học
khác. Nội dung bồi dưỡng phù hợp
với từng kỳ thi, cuộc thi. Nội dung
kiến thức đảm bảo tính phân hóa
các đối tượng học sinh, tránh quá
tải. Thầy giáo Võ Trọng Hà, Hiệu

trưởng Trường THCS Quang Trung,
khẳng định: “Để có được những đội
tuyển HS giỏi chất lượng, ngay từ
khi các em được tuyển vào lớp 6,
nhà trường quán triệt giáo viên bộ
môn và giáo viên chủ nhiệm cần
sớm phát hiện những HS có khả
năng nổi trội để lập danh sách đề
nghị nhà trường tổ chức khảo sát,
có hướng bồi dưỡng. Giáo viên cần
phải quan tâm đến nhiều đối tượng
để lựa chọn được những HS thật sự
giỏi, xuất sắc và có niềm đam mê,
cần cù trong các bộ môn. Nhờ vậy,
HS giỏi tham gia các đội tuyển luôn
được tuyển chọn hợp lý và đạt kết
quả cao trong từng năm học”.
Cùng với việc tuyển chọn HS, nhà
trường luôn xác định, chất lượng
đội ngũ giáo viên quyết định chất

lượng HS. Vì có thầy giỏi thì mới
có trò giỏi nên nhà trường đặc biệt
quan tâm tới công tác bồi dưỡng
giáo viên. Thường xuyên tổ chức
cho giáo viên thi viết các chuyên đề
bồi dưỡng, giải đề thi HS giỏi... Tổ
chức các buổi hội thảo giúp giáo
viên có cơ hội cùng nhau chia sẻ
những kinh nghiệm hay trong công
tác bồi dưỡng, về cách thức sưu tầm
tài liệu trên mạng Internet, cách lựa
chọn những đầu sách hay... Trong
giờ học, giáo viên là người đưa ra
vấn đề, HS thảo luận, phản biện, cho
ý kiến, tránh việc dạy học thụ động
một chiều. Dạy HS phương pháp tư
duy, suy luận lô gíc giúp các em phát
huy tính tự học, tự nghiên cứu qua
tài liệu nhằm áp dụng tốt vào thực tế.
Từ những việc làm cụ thể, số

lượng HS giỏi của Trường THCS
Quang Trung luôn tăng lên theo
từng năm và giữ vững vị trí dẫn đầu
của địa phương trong bậc THCS.
Cụ thể, trong năm học 2015-2016,
trường có 35 HS giỏi cấp TP và 15
HS giỏi cấp tỉnh; năm học 2016
- 2017, có 47 HS giỏi cấp TP và
23 HS giỏi cấp tỉnh. Đến năm học
2017-2018, số HS giỏi của nhà
trường tiếp tục tăng lên 55 HS cấp
TP và 32 HS cấp tỉnh (chiếm gần
47% HS giỏi cấp tỉnh bậc THCS
của toàn địa phương).
Với những kết quả đã đạt được,
năm 2013, Trường THCS Quang
Trung vinh dự được Chủ tịch nước
tặng thưởng “Huân chương Lao
động hạng Ba”; đồng thời, Bộ GD
- ĐT và UBND tỉnh Lâm Đồng
tặng nhiều bằng khen. Theo thầy
Võ Trọng Hà, những kết quả đã đạt
được không chỉ là niềm tự hào, mà
còn là động lực để thầy và trò nhà
trường tiếp tục phấn đấu, cố gắng
trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhà
trường cần phải tiếp tục phấn đấu,
sáng tạo hơn nữa để đáp ứng yêu
cầu đổi mới trong giai đoạn hội nhập
hiện nay, nhằm khẳng định thương
hiệu của trường.
“Với những thành tích đã đạt được
trong những năm học vừa qua, cho
thấy chất lượng giáo dục của Trường
THCS Quang Trung xứng tầm với
thời gian. Tuy còn nhiều việc phải
làm trong thời gian tới, nhưng ngôi
trường này luôn là niềm tự hào của
ngành Giáo dục TP, đặc biệt là chất
lượng giáo dục mũi nhọn” - bà Phạm
Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng
GD - ĐT TP Bảo Lộc khẳng định.
KHÁNH PHÚC

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non
Đó là chuyên đề được triển
khai tại các trường mầm non,
mẫu giáo huyện Di Linh nhằm
đảm bảo tất cả các trẻ đều được
tạo cơ hội học tập qua vui chơi
bằng nhiều cách khác nhau,
phù hợp với nhu cầu, hứng thú
và khả năng của từng trẻ.

Đ

ây là năm học thứ hai con
trai đầu của chị K’Nhem thôn Kaokuil, xã Đinh Lạc
đi học mẫu giáo. Cũng giống như
năm học trước, chị lại xách theo
mấy chiếc gùi đựng chai lọ đến lớp
con. “Mình mang mấy thứ này để
đóng góp với lớp làm đồ chơi cho
các cháu. Được vui chơi với những
vật dụng quen thuộc nên cháu thích
đi học lắm”, chị K’Nhem cho hay.
Đó là việc làm quen thuộc của
nhiều phụ huynh Trường Mẫu giáo
Đinh Lạc khi cùng nhà trường tạo
sân chơi cho trẻ. “Với quan điểm
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhà
trường đã huy động phụ huynh,
cộng đồng cùng chung tay xây dựng
môi trường giáo dục cho các cháu.
Nhiều phụ huynh tự nguyện ủng hộ
kinh phí, ngày công lao động, ủng
hộ nguyên vật liệu như lốp xe, chai
lọ, cây xanh, hoa, tre nứa, lon sữa...

Các hoạt động vui chơi ngoài trời giúp trẻ được khám phá,
trải nghiệm với môi trường giáo dục gần gũi. Ảnh: V.Hùng

Từ đó cùng với nhà trường, Đoàn
Thanh niên xã san đất, trồng cỏ,
trồng các loại cây xanh, làm khu vui
chơi ngoài trời tạo môi trường giáo
dục mang tính “mở”, kích thích sự
tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc
tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham
gia hiệu quả vào các hoạt động chơi
và trải nghiệm đa dạng”, cô Phan
Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng
Trường Mẫu giáo Đinh Lạc chia sẻ.
Đóng chân tại thôn Kaokuil - một
thôn khó khăn của xã Đinh Lạc,
Trường Mẫu giáo Đinh Lạc có một

điểm chính và hai phân hiệu. Từ khi
triển khai chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm trong trường mầm non”
vào năm học 2017-2018, tất cả các
điểm trường đều có sân chơi ngoài trời
với những trò chơi giúp trẻ có được
môi trường giáo dục gần gũi để học
tập, vui chơi, khám phá, trải nghiệm
theo ý thích ở mọi lúc, mọi nơi. Tổng
kinh phí huy động từ phụ huynh cùng
các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 40 triệu
đồng và hơn 500 ngày công lao động
làm khu vui chơi cho trẻ.
Với 100% trường mầm non, mẫu

giáo trên địa bàn triển khai chuyên đề
xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung
tâm, bên cạnh huy động sự tham gia
đóng góp ngày công, nguyên vật liệu
từ phụ huynh cũng như sự ủng hộ
của các mạnh thường quân, Phòng
GDĐT huyện Di Linh đã tổ chức
rà soát cơ sở vật chất tại các trường,
tham mưu với huyện mua sắm, bổ
sung đồ dùng, đồ chơi ngoài trời và
thiết bị dạy học cho các trường với
tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Đến
nay, toàn huyện có 28/28 trường
mầm non, mẫu giáo có hàng rào bao
quanh, có nhà vệ sinh cho trẻ, các
điểm trường có đồ chơi, môi trường
giáo dục bên trong và ngoài lớp bố trí,
sắp xếp phù hợp với lứa tuổi của trẻ.
Theo bà Văn Thị Thùy Lưu Chuyên viên phụ trách Giáo dục
Mầm non - Phòng GDĐT Di Linh:
Phòng thường xuyên tổ chức kiểm
tra việc sử dụng môi trường giáo
dục tại các đơn vị để nâng cao hiệu
quả thực hiện chuyên đề giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm. Trong năm
học 2017-2018 vừa qua, Phòng
tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm trong trường mầm non” với sự
tham gia của 28/28 trường. Đồng
thời, tổ chức chuyên đề theo cụm
giúp các trường và giáo viên chia
sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

“Để thực hiện thành công chuyên
đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì
sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ
và cộng đồng là hết sức quan trọng.
Các trường tích cực tuyên truyền
bằng nhiều hình thức tới cha mẹ trẻ,
cộng đồng dân cư về các nội dung
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
theo khoa học, thường xuyên trao đổi
với cha mẹ trẻ để thống nhất nội dung
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở
trường, lớp, tuyên truyền các tiêu chí
về xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm. Việc tuyên truyền đến
phụ huynh thông qua giáo viên trao
đổi trực tiếp hàng ngày, thông qua
bảng tuyên truyền của trường, của
lớp; Tổ chức vận động phụ huynh
đến thăm và dự các hoạt động chăm
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu
như dự giờ ăn - ngủ của trẻ, dự hoạt
động học, dự hoạt động vui chơi;
Hướng dẫn phụ huynh chơi cùng
với trẻ qua giờ đưa, đón để cùng giáo
viên phối hợp trong chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục các cháu đạt kết quả
tốt hơn. Thông qua môi trường giáo
dục, cha mẹ học sinh, người chăm
sóc các cháu thấy được khả năng của
con em qua vui chơi, học tập để tạo
cơ hội cho trẻ được khám phá, trải
nghiệm, giúp các cháu phát triển toàn
diện”, bà Lưu cho biết.
VIỆT HÙNG
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Để điện đường thắp sáng làng quê
Công trình “Thắp sáng đường
quê” ở huyện Đam Rông đã
mang lại hiệu quả thiết thực
trong đời sống xã hội, tạo
một diện mạo, sức sống mới
ở các buôn làng của huyện
vùng sâu, vùng xa còn nhiều
khó khăn này. Đây là một
trong những chương trình,
hoạt động có ý nghĩa của tuổi
trẻ địa phương nhằm hưởng
ứng phong trào chung tay
xây dựng nông thôn mới.

L

à huyện vùng sâu, vùng
xa được bao bọc bởi đồi
núi nên trước đây, mỗi
khi mặt trời khuất núi,
bóng đêm ùa về là cảnh tăm tối,
hoang vu; đến nay Đam Rông đã
được chiếu sáng bởi những công
trình “Thắp sáng đường quê”. Với
những tuyến đường đã có hệ thống
điện chiếu sáng, việc sinh hoạt, đi
lại vào ban đêm của bà con được
thuận lợi, công tác giữ gìn an toàn
giao thông, an ninh trật tự xã hội
ở thôn, buôn được đảm bảo. Ông
Lê Xuân Tuân - Trưởng thôn Đạ
Mun, xã Đạ K’Nàng bày tỏ: “Thôn
chúng tôi được đóng điện vào ngày
8/7/2018, trước đây khi chưa có
điện thắp sáng cũng thường xuyên
xảy ra trộm cắp vặt, nay đã giảm
đáng kể. Có điện, hoạt động văn
hóa, thể dục, thể thao được thuận
lợi; đường làng, ngõ xóm sạch đẹp,
sáng sủa, làng quê càng thêm được
đổi mới”.
Để xây dựng được những công
trình Thắp sáng đường quê, anh
Ha Biên - Bí thư Huyện Đoàn
Đam Rông cho biết: “Các mô hình
được thực hiện từ sự chỉ đạo của
Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn và
sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy,
chính quyền địa phương. Qua quá
trình thực hiện, nhiều công trình đã
phát huy hiệu quả thiết thực, tạo
nên sự đổi thay ở làng quê cũng
như việc nâng cao chất lượng đời
sống văn hóa tinh thần của người

Lắp đặt hệ thống điện thắp sáng.

dân, góp phần thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh ở địa
phương”.
Ngoài xã nông thôn mới Đạ Rsal
đã có 100% thôn được phủ khắp
điện chiếu sáng thì đến nay xã Đạ
K’Nàng cũng đã có 7/9 thôn, Phi
Liêng 4/7 thôn và các xã còn lại từ
1 - 2 tuyến đường được lắp đặt hệ
thống đường điện chiếu sáng. Từ
khi có điện, việc lưu thông hàng
hóa, các mặt hàng nông sản của
người dân cũng đã thuận lợi hơn.
Là một người cao tuổi sống
gắn bó lâu năm với vùng đất này,
già K’Chung, xã Đạ K’Nàng
mong muốn: “Từ khi có công
trình “Thắp sáng đường quê” của
đoàn viên, thanh niên, người dân

chúng tôi rất phấn khởi, bởi có
điện không chỉ phục vụ tốt nhu
cầu sinh hoạt đi lại, sản xuất, mà
còn giúp thôn quê thêm được khởi
sắc. Vì vậy, người dân ở thôn cũng
tích cực hưởng ứng phong trào để
sớm có điện thắp sáng, giúp bà
con đi lại ban đêm đỡ phải vất vả
và không còn nỗi lo mỗi khi lưu
thông trên đường”.
Nhằm quản lý và vận hành các
công trình có hiệu quả, sau khi
công trình hoàn thành bàn giao
cho các địa phương, Đoàn xã là
đơn vị trực tiếp đảm nhiệm công
tác quản lý, giám sát, bảo dưỡng
định kỳ để đảm bảo chất lượng
công trình; đồng thời phối hợp
với địa phương, người có uy tín
vận động bà con đóng tiền điện,

quỹ bảo trì, bảo dưỡng công trình.
Bí thư Đoàn xã Đạ RSal Nguyễn
Thế Anh cho biết: “Thời gian qua,
phong trào “Thắp sáng đường
quê” đã phát triển mạnh mẽ, ngoài
các công trình thuộc đơn vị cấp
trên triển khai và các mô hình của
UBMTTQ xã, thì các thôn, xóm
cũng thi đua thực hiện . Riêng
Đoàn xã Đạ RSal cũng đã làm trực
tiếp hai tuyến đường. Đến nay, các
trục đường nhựa, bê tông đã phủ
rộng điện thắp sáng được 90% và
các đường đất, cấp phối cũng đã
đạt từ 70 - 80%”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Thái
Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Đạ
RSal rất phấn khởi, bởi Đạ RSal
chẳng những là xã nông thôn mới
đầu tiên của huyện, mà còn là xã
đi đầu trong việc triển khai thực
hiện mô hình “Thắp sáng đường
quê”, tạo sự chuyển biến tích cực
về nhận thức, ý thức của người dân
tham gia xây dựng nông thôn mới.
“Bây giờ tất cả khu dân cư đều có
đường điện thắp sáng, góp phần
đáng kể trong việc đảm bảo an
toàn giao thông, an ninh trật tự trên
địa bàn xã; đồng thời giúp người
dân yên tâm phát triển sản xuất,
nâng cao đời sống văn hóa tinh
thần...”, ông Thái Viết Phúc nói.
Từ năm 2014 đến nay, từ nguồn
xã hội hóa và vận động bà con
đóng góp, Huyện Đoàn Đam
Rông đã triển khai thực hiện công
trình “Thắp sáng đường quê”
tại 16 tuyến đường, phủ khắp
đến 34/56 thôn, buôn thuộc 8 xã
trên địa bàn huyện với chiều dài
22 km. “Có thể nói, công trình
“Thắp sáng đường quê” đã tạo
sự chuyển biến tích cực, mang
lại ý nghĩa lớn đối với cuộc sống
cộng đồng. Thời gian tới, Huyện
Đoàn Đam Rông sẽ tiếp tục triển
khai, vận động các nguồn lực xã
hội hóa, các mạnh thường quân,
các ban, ngành, đoàn thể... để phủ
khắp 100% thôn, buôn trên địa
bàn các xã trong huyện đều có hệ
thống điện chiếu sáng”, anh Ha
Biên - Bí thư Huyện Đoàn Đam
Rông khẳng định.
NDONG BRỪM - TRỊNH CHU

Toàn tỉnh có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới
8 tháng đầu năm 2018, toàn
tỉnh Lâm Đồng có thêm 2 xã đạt
chuẩn nông thôn mới, nâng tổng
số thành 77 xã nông thôn mới.
Từ nay đến cuối năm 2018, 12 xã
tiếp theo đang tích cực phấn đấu
hoàn thành các tiêu chí đăng ký đạt
chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, huyện Đơn Dương
đang hoàn thiện Đề án “Đạt chuẩn
huyện nông thôn mới kiểu mẫu
về nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao theo hướng thông minh
giai đoạn 2018 - 2025” để trình
Bộ NN&PTNT thẩm định. Riêng
huyện Đức Trọng, đã có 14/14 xã

đạt chuẩn nông thôn mới, hiện
đang lập hồ sơ xét công nhận
huyện nông thôn mới vào cuối
năm 2018. Với 2 thành phố Đà
Lạt và Bảo Lộc cũng đang khẩn
trương hoàn thiện hồ sơ để xét,
công nhận hoàn thành nhiệm vụ
xây dựng nông thôn mới.

Được biết, tổng nguồn lực xây
dựng nông thôn mới trong 8 tháng
đầu năm ở Lâm Đồng hơn 3.427
tỷ đồng. Trong đó, bao gồm nguồn
vốn lồng ghép các chương trình,
dự án; vốn tín dụng; vốn tổ chức,
doanh nghiệp; vốn đóng góp từ
VŨ VĂN
cộng đồng dân cư.

Đầu tư 3 tỷ đồng cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ ở cơ sở
Trong năm 2018, Sở Khoa học
công nghệ Lâm Đồng triển khai
mới 25 nhiệm vụ khoa học công
nghệ đưa về cơ sở ở cả 12 huyện,
thành với kinh phí 3 tỷ đồng; trong
đó có 15 nhiệm vụ thực hiện trong
thời gian 2 năm trở lên, 10 nhiệm
vụ hoàn thành trong năm 2018.
Từ đầu năm đến nay, 24/25 nhiệm
vụ đã được tổ chức xét duyệt đề

cương và tiến hành thực hiện.
Cụ thể, một số nhiệm vụ sẽ được
hoàn thành trong năm 2018 gồm:
Khảo nghiệm mô hình trồng cây
rừng (dong dieng) làm men rượu
cần truyền thống (Đạ Chais - Lạc
Dương); hỗ trợ đăng ký mã số,
mã vạch cho các đơn vị được cấp
quyền sử dụng thương hiệu Đà
Lạt; ứng dụng công nghệ thông tin

vào tìm kiếm tài liệu lưu trữ của
UBND huyện Lạc Dương; sản xuất
thử Phomat từ sữa bò non (Đơn
Dương). Bên cạnh đó là nhân rộng
mô hình ứng dụng năng lượng mặt
trời chiếu sáng công cộng và cảnh
báo giao thông (Đức Trọng); nhân
rộng mô hình trồng Phúc bồn tử
kết hợp tưới nhỏ giọt (Lâm Hà);
ứng dụng hệ thống tưới tự động

tiết kiệm nước cho vườn cà phê
(Bảo Lâm); xây dựng mô hình
trồng hoa chậu công nghệ cao (Bảo
Lộc); phân loại và chuyển đổi chất
thải trong nông nghiệp (Đạ Tẻh);
ứng dụng công nghệ bảo quản khí
Ethylene làm chín trái cây và kìm
hãm trái chín trong chế biến bảo
quản nông sản sau thu hoạch (Đạ
QUỲNH UYỂN
Huoai).

5

Các trung tâm GDTX
khai giảng năm học
2018-2019

Học sinh học nghề tại Trường Trung cấp nghề
tư thục Tân Tiến.

Ngày 10/9, các trung tâm giáo
dục thường xuyên (GDTX) tỉnh
Lâm Đồng và trung tâm GDNNGDTX các huyện đã khai giảng
năm học 2018-2019. Nhiệm vụ
chung năm học này đối với GDTX
gồm: Tiếp tục triển khai hiệu quả
Đề án “Xây dựng xã hội học tập
giai đoạn 2012-2020” và Đề án
“Xóa mù chữ đến năm 2020” đáp
ứng nhu cầu học tập suốt đời của
mọi người dân; nâng cao hiệu quả
hoạt động của các trung tâm học
tập cộng đồng, trung tâm GDTX
sau khi sáp nhập; tăng cường quản
lý đối với trung tâm ngoại ngữ, tin
học; đổi mới công tác quản lý, giao
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
cho các trung tâm GDTX. Đồng
thời thực hiện đa dạng hóa các
chương trình, nội dung và hình thức
tổ chức dạy học, chú trọng phát
triển các chương trình bồi dưỡng
ngắn hạn thiết thực và hiệu quả để
thu hút nhiều người đến học tại các
cơ sở GDTX; tiếp tục mở rộng dạy
văn hóa kết hợp với dạy nghề, góp
phần phân luồng học sinh sau trung
học cơ sở; đổi mới phương pháp
dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập theo định hướng phát triển
năng lực người học.
V.HÙNG

84 trung tâm học tập
cộng đồng kết hợp
với nhà văn hóa xã
Thời gian qua, việc xây dựng
các mô hình Trung tâm học tập
cộng đồng (TTHTCĐ) kết hợp
với Nhà văn hóa xã, mô hình
TTHTCĐ điểm đang được các
huyện, thành phố triển khai.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 84/147
TTHTCĐ kết hợp với nhà văn
hóa xã, đạt tỷ lệ 57,1%; 12/12
huyện, thành phố đều có ít nhất 1
TTHTCĐ điểm ở mỗi địa phương.
Nhiều TTHTCĐ phát huy hiệu
quả mô hình kết hợp với nhà văn
hóa xã, góp phần tạo điều kiện
cho mọi tầng lớp nhân dân được
tham gia học tập suốt đời, góp
phần đẩy mạnh việc xây dựng xã
hội học tập tại địa phương. Việc
các TTHTCĐ kết hợp với nhà
văn hóa xã nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động của TTHTCĐ cũng
như khuyến khích nhân dân, cộng
đồng tham gia hưởng ứng các hoạt
động giáo dục, học tập, hỗ trợ học
tập được tổ chức tại các Nhà văn
hóa xã.
VIỆT HÙNG
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Đạ Tẻh xây dựng 10 chuỗi
liên kết
Huyện Đạ Tẻh vừa thông qua
danh mục 10 dự án phát triển sản
xuất theo chuỗi liên kết gắn với xây
dựng nông thôn mới đến năm 2020,
tổng kinh phí dự kiến 12,5 tỷ đồng.
Trong đó, có 8 dự án sản xuất
liên kết với 8 loại cây dâu tằm, lúa,
cao su, hồ tiêu, cây ăn quả (sầu
riêng, quýt, bưởi da xanh…), điều,
mía và tre tầm vông; 2 dự án với 2
chuỗi liên kết chăn nuôi bò thịt và
heo giống chất lượng cao.
Tham gia sản xuất, kinh doanh
cây trồng, vật nuôi theo 10 chuỗi
liên kết trong huyện Đạ Tẻh nói
trên gồm doanh nghiệp, hợp tác
xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá
nhân… ở các xã An Nhơn, Quốc
Oai, Mỹ Đức, Hà Đông, Đạ Kho,
Đạ Pal, Hương Lâm, Đạ Lây,
Triệu Hải, Quảng Trị và thị trấn
Đạ Tẻh.
Từng chuỗi giá trị liên kết ở
huyện Đạ Tẻh được hỗ trợ máy
móc, thiết bị chế biến sản phẩm
sau thu hoạch, xây dựng thương
hiệu nếp quýt, chứng nhận trái cây
VietGAP; đầu tư công nghệ cao
trong chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm,
tăng thu nhập cho người dân…

V.VĂN

Rút gọn đầu số di động
về 10 số
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Lâm Đồng cho biết: Theo quy định
của Bộ Thông tin và Truyền thông,
bắt đầu từ ngày 15/9/2018, các nhà
mạng sẽ thực hiện chuyển đổi thuê
bao di động 11 số sang 10 số.
Cụ thể, theo thông báo của Bộ
Thông tin và Truyền thông: thuê
bao 11 số của mạng Viettel gồm
các đầu số 0162, 0163, 0164,
0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ
chuyển thành 032, 033, 034, 035,
036, 037, 038, 039. Thuê bao 11
số của mạng MobiFone gồm các
đầu số 0120, 0121, 0122, 0126,
0128 sẽ chuyển lần lượt thành
070, 079, 077, 076, 078. Thuê
bao 11 số của mạng VinaPhone
gồm các đầu số 0123, 0124, 0125,
0127, 0129 sẽ chuyển thành 083,
084, 085, 081, 082. Đối với thuê
bao 11 số của Vietnamobile và
Gtel sẽ chuyển sang thuê bao 10
số đầu số 05x. Cụ thể, thuê bao 11
số 0188, 0186 của Vietnamobile
sẽ được đổi sang đầu số 056,
058. Thuê bao 11 số 0199 của
Gtel sẽ được đổi sang đầu số 059.
Như vậy, về cơ bản thuê bao của
Vietnamobile và Gtel sẽ giữ được
8 số cuối khi chuyển sang thuê
bao 10 số.
Được biết, việc chuyển đổi bắt
đầu từ ngày 15/9/2018 và kết thúc
vào ngày 30/6/2019. Khi tiến hành
chuyển đổi các nhà mạng sẽ phải
quay số song song (duy trì cả số cũ
và số mới) từ ngày 15/9/2018 đến
ngày 14/11/2018 và duy trì âm báo
bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Hiện, tại Lâm Đồng, các nhà
mạng cũng đã bắt đầu triển khai
kế hoạch và thông báo hướng dẫn
khách hàng cách thức và thủ tục
chuyển đổi.

DIỄM THƯƠNG

An toàn bức xạ và hạt nhân:

Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó
Từ tháng 11/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng
đã phê duyệt “Kế hoạch hoạt động triển
khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
2016-2020”. Ứng phó với sự cố bức xạ và
hạt nhân là những khái niệm khá mới
với cộng đồng, song với Lâm Đồng, địa
phương có Lò phản ứng hạt nhân Đà
Lạt, việc ứng phó với các sự cố là chuyện
đã và đang được thực hiện với tâm thế
sẵn sàng.

P

hó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng,
Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, người
có nhiều kinh nghiệm với bức xạ và
hạt nhân cho biết, trên thế giới, việc xảy
ra các sự cố bức xạ và hạt nhân là chuyện
không hiếm, cụ thể như sự cố hỏng hóc
các lò phản ứng hạt nhân tại Nhà máy điện
Fukushima tại Nhật Bản do ảnh hưởng từ
cơn sóng thần khiến rúng động dư luận. Tại
Việt Nam, dù chưa xảy ra sự cố bức xạ và
hạt nhân lớn nhưng các sự cố nhỏ như mất,
rơi nguồn phóng xạ, buôn bán vật liệu trái
phép uran nghèo… vẫn xảy ra khiến bất an
trong công chúng và phí tổn để khắc phục
hậu quả. Theo Tiến sỹ Hùng, phóng xạ
không chỉ dùng trong lĩnh vực hẹp mà thực
ra có ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống
và sản xuất, từ y học, giao thông, cơ khí,
điện… nên việc xảy ra sự cố cũng là điều
có thể. Với Lâm Đồng, nơi có Lò phản ứng
hạt nhân Đà Lạt, việc đề cao tinh thần, sẵn
sàng ứng phó với các sự cố bức xạ và hạt
nhân càng phải được đề cao.
Từ cuối năm 2016, Lâm Đồng đã tích cực
thực hiện các hoạt động nhằm sẵn sàng cho
công tác ứng phó với các sự cố bức xạ và
hạt nhân. Nhiều trang thiết bị chuyên phục
vụ cho hoạt động này đã được UBND tỉnh
cấp kinh phí mua, như máy đo tia gammar
cảnh báo xuất hiện bức xạ xách tay, máy đo
liều neutron xách tay, máy nhận diện nguồn
phóng xạ và đo liều, buồng chì chứa nguồn
phóng xạ… Riêng năm 2018, UBND tỉnh
đã cấp trên 1,3 tỷ đồng mua sắm trang thiết
bị phục vụ ứng phó với các sự cố bức xạ và
hạt nhân. Đây là những trang thiết bị cần
thiết để sử dụng khi sự cố xảy ra và Lâm
Đồng đã mua sắm để phòng ngừa trường
hợp khẩn cấp.
Để có kinh nghiệm và sẵn sàng ứng phó
khi xảy ra sự cố, các lớp tập ứng phó, diễn

Diễn tập ứng phó với các sự cố bức xạ và hạt nhân tại Lâm Đồng. Ảnh: D.Q

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S:
Cần kiểm kê nguồn phóng xạ và bức xạ trên địa bàn tỉnh
Trong những tháng cuối năm 2018, Lâm Đồng cần kiểm kê nguồn phóng xạ và bức xạ
được sử dụng và lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Muốn đề phòng việc xảy ra các sự cố bức xạ và
hạt nhân, chúng ta phải nắm được rõ ràng nguồn phóng xạ, bức xạ đang ở đâu, hoạt động
trong điều kiện thực tế ra sao. Chỉ có nắm được thông tin, cơ quan chức năng mới có kế
hoạch quản lý, ngăn ngừa sự cố xảy ra cũng như có phương án tốt nhất để ứng phó với các
sự cố bức xạ và hạt nhân. Đây là việc chúng ta cần làm ngay và phải làm nhanh để đảm bảo
an toàn cho tính mạng con người và môi trường.

tập ứng phó với các sự cố bức xạ và hạt
nhân được tổ chức rộng rãi trên địa bàn tỉnh,
trong các tổ chức và cơ quan liên quan. Cán
bộ phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên an
toàn bức xạ tại 56 cơ sở X-quang trên địa
bàn tỉnh đã được tập ứng phó với các sự cố
bức xạ và hạt nhân. Trên 70 cán bộ của tỉnh,
thành phố Đà Lạt cũng tham gia diễn tập với
các sự cố giả lập gần giống thực tế. Tham
gia diễn tập, các thành viên nắm được quy
trình thực hiện khi xảy ra sự cố, nâng cao
khả năng sử dụng thành thạo trang thiết bị,
hiểu về quy trình thông tin liên lạc, giảm
thiểu ảnh hưởng tới tính mạng con người và
môi trường. Đặc biệt, việc diễn tập rộng rãi
đã giúp cư dân địa phương và cán bộ quản
lý nâng cao ý thức ứng phó với các sự cố
bức xạ và hạt nhân, sẵn sàng thực hiện đúng
vai trò khi xảy ra sự cố, giảm thiểu thiệt hại
tới mức thấp nhất.
Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó với các sự
cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng

khẳng định, tỉnh luôn sẵn sàng ứng phó
với các sự cố bức xạ và hạt nhân, nhằm
đảm bảo an toàn cho tính mạng con người
và môi trường. Trong thời gian tới, công
việc của Ban chỉ huy là tăng cường công
tác tuyên truyền về ứng phó với các sự
cố bức xạ và hạt nhân rộng rãi ra cộng
đồng, để cán bộ, nhân dân hiểu và ý thức
được trách nhiệm nếu xảy ra sự cố. Ông
cho biết, UBND tỉnh luôn đáp ứng những
chi phí liên quan tới mua sắm trang thiết
bị phục vụ ứng phó với các sự cố bức xạ
và hạt nhân, đồng thời yêu cầu phải bảo
quản cũng như sử dụng các trang thiết
bị này thật hiệu quả trong diễn tập. Ông
Phạm S chia sẻ: “Mỗi địa phương khi xảy
ra các sự cố đều theo những hoàn cảnh
khác nhau. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta
phải xây dựng kế hoạch, kịch bản diễn tập
ứng phó với các sự cố bức xạ và hạt nhân
đạt chất lượng, sát thực tế địa phương để
mang lại hiệu quả tốt nhất”.
DIỆP QUỲNH

Tỉnh chỉ đạo xử lý vụ phá rừng và lấn chiếm đất tại thị trấn Nam Ban
Ngày 7/9, sau khi đi kiểm tra thực tế cùng
các đơn vị, địa phương liên quan, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Phạm S đã có văn bản chỉ
đạo 2 sở: NN&PTNT và TN&MT, UBND
huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra và xử
lý kịp thời vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm
nghiệp trái phép tại thị trấn Nam Ban, huyện
Lâm Hà.
Cụ thể, yêu cầu UBND huyện Lâm Hà
chỉ đạo UBND thị trấn Nam Ban và các
phòng, ban, đơn vị liên quan, chủ rừng
ngoài việc tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động nâng cao ý thức, trách
nhiệm của các hộ dân về quản lý, bảo vệ
rừng, cần xử lý dứt điểm các khu vực rừng
bị phá. Trong đó, 488 m2 rừng bị phá, 21
cây thông bị cưa tại khu vực đồi Độc Lập
thuộc khoảnh 4, Tiểu khu 270, khu vực

tổ dân phố Chi Lăng, củng cố hồ sơ vi
phạm, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý
theo quy định; thu gom tang vật vi phạm;
trồng lại rừng; có biện pháp không để tái
lấn chiếm. Đối với khoảng 600 m2 rừng,
42 cây thông trồng bị ken (đã chết 40 cây)
và diện tích đất san ủi trái quy định (giáp
đường nhựa) tại tổ dân phố Thăng Long,
giải tỏa, di dời ngay số gạch, đá… và trồng
rừng; lập hồ sơ xử lý. Đối với 300 m2 đất đã
san ủi, 25 cây thông bị ken tại tổ dân phố
Thăng Long, kiểm tra nếu là đất lâm nghiệp
thì tổ chức di dời, cưỡng chế ngay… Tất
cả 3 khu vực nêu trên phải được trồng lại
bằng cây thông 3 lá có kích thước lớn hơn
tiêu chuẩn giống thông thường ngay trong
tháng 9/2018 để khôi phục lại rừng. Đối với
diện tích 1,911 ha (khu vực Mặt trận từng

hợp đồng thuê trồng), làm rõ tính pháp lý
và giải quyết dứt điểm, khẩn trương điều
tra, hoàn tất hồ sơ, xử lý hành vi chặt hạ
thông để đào hố trồng cà phê; kiểm tra,
xử lý nghiêm việc xây dựng 2 căn nhà
cấp 4; trồng lại rừng… Đồng thời, kiểm
điểm trách nhiệm trong công tác quản lý
nhà nước về đất, rừng, xây dựng để xảy ra
các vi phạm.
UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc
không kịp thời báo cáo, tham mưu chỉ đạo,
xử lý vụ việc phá rừng và Sở TN&MT tăng
cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất
của chủ rừng, địa phương, đồng thời kịp thời
xử lý, tham mưu xử lý các sai phạm… Kết
quả thực hiện của 2 sở báo cáo UBND tỉnh
M.ĐẠO
trước 15/10/2018.
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Thủy điện ngừng thi công, dân lại khốn đốn
au khi mưa vừa ngớt, chị Ngô Thị
Phương (ngụ tại phường Lộc Sơn, TP
Bảo Lộc) vội vào vườn tại Thôn 15 (xã
Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) để xem xét vườn
tược. Vườn của chị nằm cạnh dòng sông Đại
Bình; trong đó, có hơn 1 sào cà phê ghép 7
năm tuổi và gần 10 gốc tiêu trong thời gian
chuẩn bị thu hoạch bị vàng lá, héo rũ, rụng
quả và chết dần. Theo chị Phương, những năm
trước khi có mưa lớn thì vườn nhà chị cũng
không bị ngập, hoặc nếu có ngập thì nước
cũng rút rất nhanh, không ảnh hưởng đến cây
trồng. Thế nhưng, 3 mùa vụ trở lại đây, cứ đến
mùa mưa là vườn lại bị ngập. “Trước đây, phía
đơn vị thi công Thủy điện Đại Bình đã từng
đền bù cho gia đình tôi vì đã gây ngập úng,
chết cà phê. Nhưng mấy năm nay dù phản
ánh nhiều lần nhưng diện tích bị ngập mới
của gia đình vẫn chưa được đền bù. Gia đình
tôi chỉ mong muốn trả lại hiện trạng ban đầu
cho dòng sông Đại Bình để người dân sống
dọc bên sông yên tâm canh tác” - chị Phương
cho biết.
Sát nhà chị Phương, gia đình ông K’Brêu
cũng bị thiệt hại nặng trong đợt ngập nước liên
tiếp 3 tháng vừa qua. Hơn 5 sào chè cành và
cà phê ghép nằm ngay bên lòng sông Đại Bình
cũng đã chết dần, chết mòn vì cây bị ngập
nước không thể chăm sóc, bón phân. Vì vậy,
nguồn thu nhập chính của gia đình ông cũng
mất. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 30 hộ dân
sống dọc sông Đại Bình bị ảnh hưởng do ngập
nước. Không những vậy, con đường độc đạo
dài hơn 2 km đi vào khu sản xuất của người
dân bị ngập sâu trong nước, có đoạn sâu gần
1,5 m. Hai bên bờ sông có nhiều đoạn bị sạt lở
nghiêm trọng, ăn sâu vào đất sản xuất, khiến
cho việc vận chuyển phân bón, nông sản của
người dân hết sức khó khăn. Ông Nguyễn Văn
Khanh, người dân có đất sản xuất tại khu vực
này phản ánh: “Đường sá ngập nước khiến
việc đi lại, vận chuyển phân bón của người dân
rất khó khăn. Nghiêm trọng hơn, sầu riêng, cà
phê sau khi thu hoạch vận chuyển ngược trở
ra là một cực hình. Chính vì vậy, chi phí vận
chuyển cũng tăng lên gấp bội”.
Nguyên nhân gây ngập úng theo phản ánh
của người dân là khi thi công thủy điện Đại
Bình, đơn vị thi công đã cho đắp bờ đê ngăn
sông, làm thu hẹp dòng chảy chỉ còn vài mét.
Khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn
đổ dồn về gây ngập úng nghiêm trọng cho

S

Sau 2 năm bị Sở Công thương Lâm Đồng buộc dừng thi công để khắc phục những
hạn chế về công tác đầu tư và đền bù thiệt hại cho dân, đến nay, Dự án thủy điện
Đại Bình do Công ty Cổ phần Điện Bình Thủy làm chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục mà
vẫn còn gây thêm những thiệt hại nghiêm trọng cho người dân ở khu vực hạ lưu.
Việc nắn dòng rồi tạm ngưng thi công đã khiến cho một lượng lớn nước từ dòng
sông Đại Bình tràn vào vườn tược của dân gây thiệt hại nghiêm trọng.

Nhiều cây cà phê trong vườn của bà Ngô Thị Phương bị ngập úng, rụng trái. Ảnh: Đ.A

khoảng 2.000 m2 đất sản xuất của người dân.
Dự án Thủy điện Đại Bình được khởi công
xây dựng từ tháng 12 năm 2005 với công suất
thiết kế 15MW. Tổng diện tích phê duyệt là 56
ha. Tuy nhiên, hiện nay, đơn vị chủ đầu tư chỉ
đền bù được 16 ha thuộc cụm công trình đầu
mối, còn lại 40 ha đất sản xuất của gần 100
hộ dân của 3 xã, gồm: Tân Lạc, Lộc Thành
(huyện Bảo Lâm) và xã Lộc Nga (TP Bảo
Lộc) vẫn chưa được đền bù, giải tỏa. Dù bị
đình chỉ và yêu cầu phải khắc phục những
hạn chế và đền bù thiệt hại cho người dân, thế
nhưng đã 2 năm trôi qua, Công ty Cổ phần
Điện Bình Thủy Lâm Đồng vẫn chưa có bất
cứ động thái nào để khắc phục. Ông Nguyễn
Thế Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện
Bình Thủy cho biết: “Sở Công thương Lâm
Đồng đình chỉ thi công đối với Dự án Thủy
điện Đại Bình có nhiều lý do. Trong đó, lý
do quan trọng nhất chính là phải điều chỉnh
thiết kế do tranh chấp mực nước giữa thủy
điện bên trên là Thủy điện Đại Nga. Việc điều

chỉnh thiết kế này sẽ có tác động đến việc
điều chỉnh diện tích cần phải thu hồi. Chính
vì việc điều chỉnh thiết kế cần phải được Bộ
Công thương phê duyệt nên công tác đền bù
phải dừng lại. Đến hiện tại, mọi thủ tục đã
được hoàn thiện và chúng tôi đang trình Sở
Công thương, UBND tỉnh Lâm Đồng xin cho
phép thi công trở lại. Chúng tôi khẳng định
vấn đề tài chính không phải là trở ngại, mà
việc đền bù muốn thực hiện được thì phải chờ
quyết định của Sở Công thương cho thi công
trở lại. Việc đền bù đối với khu vực lòng hồ
sẽ được tiến hành theo tiến độ thi công. Dự
kiến, đến giữa năm 2019, trước thời điểm tích
nước lòng hồ nửa năm, chúng tôi sẽ thực hiện
xong việc chi trả đền bù. Về tuyến đường mà
người dân phản ánh, thực tế đó là đường đê
quai của công trình, người dân chỉ đi lại tạm.
Trong thời gian mưa bão, con đường này bị
sạt lở và chúng tôi sẽ khắc phục khi điều kiện
thời tiết cho phép”.
ĐÔNG ANH

Di Linh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%
Huyện Di Linh đang triển khai Nghị
quyết số 67/2017/NQ - HĐND, ngày
8/12/2017, của HĐND tỉnh Lâm Đồng về
Quy định một số chính sách hỗ trợ phát
triển sản xuất tại các xã nghèo trên địa bàn
tỉnh và Quyết định số 1626/QĐ - UBND,
ngày 22/8/2018, của UBND tỉnh về việc
Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ
trợ phát triển sản xuất tại các xã nghèo
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững năm 2018.

Theo đó, huyện Di Linh có 6 xã (Sơn
Điền, Gia Bắc, Đinh Trang Thượng, Bảo
Thuận, Gung Ré, Liên Đầm) được hỗ trợ
của chương trình. Trong năm 2018, UBND
tỉnh Lâm Đồng phân bổ kinh phí cho huyện
Di Linh là 4,32 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp
cho các hộ nghèo, cận nghèo đã đăng ký
thoát nghèo. Qua khảo sát, các xã nói trên
có gần 400 hộ nghèo, cận nghèo sẽ được
thụ hưởng chính sách hỗ trợ năm 2018.
Kinh phí hỗ trợ tối đa mỗi hộ nghèo là 15

triệu đồng; hộ cận nghèo là 10 triệu đồng
để giúp bà con đầu tư trồng trọt, chăn nuôi,
học nghề, phát triển ngành nghề và dịch vụ.
Hiện tại, huyện Di Linh còn 2.443 hộ
nghèo, chiếm tỷ lệ 6,14%. Mục tiêu của
chương trình này là từ nay đến cuối năm
2020, huyện sẽ hỗ trợ 1.000 - 1.200 hộ
nghèo, cận nghèo đầu tư phát triển sản
xuất, vươn lên thoát nghèo để góp phần
giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện
X.L
xuống còn dưới 5%.

Cát Tiên thu hút đầu tư chế biến rượu công nghiệp
Theo kế hoạch từ nay đến năm 2030, huyện
Cát Tiên thu hút đầu tư sản xuất, chế biến rượu
quy mô công nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn
về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho
người tiêu dùng.
Trong đó, giai đoạn đến năm 2025, huyện
Cát Tiên khuyến khích các cơ sở, hộ gia đình
sản xuất, chế biến rượu nhỏ, lẻ chuyển đổi
thành các mô hình hoạt động hợp tác xã, tổ

hợp tác. Và giai đoạn đến năm 2030, huyện
Cát Tiên tiếp tục kêu gọi doanh nghiêp đầu tư
nhà máy sản xuất, chế biến rượu quy mô công
nghiệp, dự kiến tổng vốn thực hiện khoảng
10 - 30 tỷ đồng, đạt công suất mỗi năm từ
1 - 3 triệu lít.
Đồng thời, để chủ động nguồn nguyên liệu
chế biến rượu tại chỗ, huyện Cát Tiên còn quy
hoạch vùng chuyên canh các loại cây trồng

đặc trưng thế mạnh của địa phương như sầu
riêng, dâu tằm, lúa…
Được biết, huyện Cát Tiên hiện có 111
cơ sở sản xuất rượu thủ công, tổng công
suất gần 296.000 lít/năm. Phần lớn rượu
sản xuất để phục vụ nhu cầu trong gia
đình; sau đó tận dụng nguồn bã rượu để
phát triển chăn nuôi…
VĂN VIỆT
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Gần 88% tổ chức, cá nhân
hài lòng về thủ tục hành chính
Qua điều tra cho thấy, việc giải quyết
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
đã mang đến sự hài lòng cho tổ chức, cá
nhân, đạt tỷ lệ hơn 85% tại UBND thành
phố Đà Lạt và gần 88% tại 16 phường, xã
trực thuộc.
Ước 9 tháng đầu năm 2018, Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm
Hành chính Đà Lạt giải quyết gần 13.300
hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 97% hồ sơ đúng hạn.
Và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại
16 phường, xã trực thuộc đã tiếp nhận
giải quyết tổng cộng gần 102.150 hồ sơ,
đạt 100% tỷ lệ đúng hạn.
Thời gian qua, tại Văn phòng UBND
thành phố Đà Lạt, đã niêm yết công khai
gần 300 bộ thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của mình, trong đó
bao gồm các quy định về phí, lệ phí về
dịch vụ hành chính công. Đồng thời duy
trì làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng
tuần. Ở bộ phận một cửa tại 16 phường,
xã trong thành phố Đà Lạt, thường xuyên
rà soát, kiện toàn nhân sự, đảm bảo giải
quyết hồ sơ hành chính đúng hạn, đúng
quy trình theo thẩm quyền đối với hơn
100 thủ tục hành chính, trong đó có gần
30 thủ tục hành chính liên thông với cấp
thành phố… MẠC KHẢI

Bàn giao mặt bằng thi công
tuyến đường ĐT.724
Thông tin từ Sở GTVT Lâm Đồng cho
biết, mặt bằng xây dựng tuyến đường
ĐT.724 thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp
đường ĐT.724 và xây dựng 3 cầu, thông
tuyến đường ĐT.721 (giai đoạn 1)” vừa
được bàn giao để các đơn vị thi công
thực hiện dự án.
Được biết, Dự án có tổng mức đầu
tư 900 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp
tuyến đường là hơn 382 tỷ đồng. Theo
đó, tuyến đường có tổng chiều dài hơn
49 km, điểm đầu là tại Ngã ba Tân Hội
giao với QL 20 thuộc địa phận xã Phú
Hội (Đức Trọng) đi qua huyện Lâm Hà
và điểm cuối là Ngã ba Huế giao với QL
27 huyện Đam Rông. Trong đó, khu vực
khu dân cư và trung tâm các xã dài 10,56
km, đoạn ngoài dân cư dài 38,53 km.
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên
sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
trong khu vực, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh
của địa phương.
HOÀNG YÊN

205 trang trại được cấp
giấy chứng nhận
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh cho biết, hiện toàn
tỉnh có 949 trang trại các loại, trong
đó 205 trang trại được cấp Giấy chứng
nhận kinh tế trang trại. Tại Lâm Đồng,
trang trại chủ yếu là trang trại chăn nuôi
với 534 trang trại và trang trại trồng trọt
với 370 trang trại. Ngành nông nghiệp
xác định thúc đẩy sự phát triển của kinh
tế trang trại, coi trang trại là một trong
những động lực thúc đẩy sản xuất nông
nghiệp theo hướng hàng hóa lớn, thu
nhập cao trên một diện tích đất.
Được biết, nhằm thúc đẩy các chủ
trang trại tăng cường giao lưu, trao đổi
kinh nghiệm, chia sẻ nguồn hàng, Lâm
Đồng đã thành lập 2 CLB chủ trang
trại tại Lâm Hà và Di Linh, tập hợp
trên 60 thành viên hầu hết là các chủ
trang trại lớn. D.Q
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THẾ GIỚI

WEF ASEAN 2018:

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội cho giới trẻ
Sáng 11/9, Bộ Khoa học và Công nghệ
Việt Nam chủ trì diễn đàn mở với chủ đề:
“ASEAN 4.0 cho tất cả? Làm thế nào để
các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tranh
thủ các cơ hội trong cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư”.
Diễn đàn có sự tham gia đông đảo của
các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ,
doanh nghiệp khởi nghiệp, các thanh niên,
sinh viên đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam,
nằm trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn
Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF
ASEAN 2018) chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh
thần doanh nghiệp và Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư” diễn ra từ ngày 11-13/9.
Ngay sau phát biểu khai mạc của giáo
sư Klaus Schwab, người sáng lập, Chủ
tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới
và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Việt Nam Chu Ngọc Anh, phiên thảo luận
trực tiếp có sự tham gia của CEO MBIC
- Yasmin Mahmood; Giám đốc điều hành
Khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, Công ty
Google Ấn Độ - Rajan Anandan; Bộ trưởng
Thể thao và Thanh niên Malaysia Syed
Saddiq Syed Abdul Rahman; biên tập viên
cao cấp kênh truyền hình Deutsche Amrita
Cheema; giáo sư của Trường Đại học Quản
lý Singapore Annie Koh; Giám đốc điều
hành Tổng Công ty VNG Việt Nam Lê
Hồng Minh.
Tại phiên thảo luận, giáo sư của Trường
Đại học Quản lý Singapore Annie Koh cho
rằng, hai năm trước, chúng ta nói nhiều về
việc xây dựng bản sắc ASEAN và giờ đây
bàn về số hóa và công nghệ trong ASEAN.
Có thể nói, “số phận” của ASEAN nằm
trong tay thanh niên ASEAN và việc nắm
bắt được Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Theo giáo sư Annie Koh, ASEAN cần
nắm chắc được bốn chữ “I” trong đó có
Identity - bản sắc; Innovation - sáng kiến,
theo đó chú trọng tới những tiến bộ về công
nghệ; Inclusive - bao trùm, nhấn mạnh tới
việc sử dụng công nghệ để lấp đầy khoảng
cách số và intergration - sự hội nhập, cần
chăm chỉ hơn, đi đầu về xã hội.
“Nếu chúng ta có đủ “bốn chữ I” này,
ASEAN có thể sẵn sàng đi về tương lai”,
bà Annie Koh nhấn mạnh.
Ông Rajan Anandan - Giám đốc điều hành
khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ của Công
ty Google Ấn Độ nhấn mạnh, tiềm năng của
ASEAN ở vai trò và vị thế của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa
và nhỏ đóng góp phần trăm rất lớn vào GDP
của khu vực, cũng như là lực lượng tạo ra
phần lớn công việc cho người dân. Vì vậy,
việc đào tạo kỹ năng của doanh nghiệp vừa
và nhỏ cũng vô cùng quan trọng.

Ông Rajan Anandan cho biết vừa qua
Google đã cam kết đào tạo 3 triệu chủ doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong ASEAN để đảm
bảo nền kinh tế số, thực sự khai thác được
tốt nhất Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và doanh nghiệp vừa và nhỏ là sương sống
của nền kinh tế ASEAN.
Vấn đề việc làm cho giới trẻ trong Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư cũng được các
diễn giả chia sẻ theo nhiều khía cạnh khác
nhau. Bà Yasmin Mahmood, Chủ tịch tập
đoàn kinh tế số của Malaysia cho rằng trong
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ khiến
những người lao động có kỹ năng thấp bị
thay thế. Vì vậy, giới trẻ, nếu không muốn
bị thất nghiệp cần phải phát huy tìm hiểu
thông tin mới.
Theo ông Lê Hồng Minh, Tổng Giám đốc
Công ty VNG Việt Nam, tiếp cận cái mới là
điều mà giới trẻ cần phải chú trọng. Trong
năm năm, ngành marketing đã trở thành
lỗi thời, kiến thức trong trường học không
còn nhiều giá trị thực tế bởi sự thay đổi quá
nhanh chóng. Vì thế, các bạn trẻ phải luôn
luôn cập nhật, không có công việc nào là
cố định. Bên cạnh khả năng cập nhật, tính
sáng tạo cũng rất quan trọng.
“Trong kinh doanh, phương thức thông
thường là nghiên cứu những mô hình thành
công. Nhưng tôi cho rằng, chúng ta cần phải
sáng tạo chứ không phải là sao chép nguyên
bản. Khi tôi đến Thung lũng Silicon tại Hoa
Kỳ, tôi nghĩ có thể đặt một văn phòng ở đó
chứ không phải sao chép nó tại Việt Nam.
Tôi nghĩ cần phải sáng tạo trong một môi
trường phù hợp khi thế giới đang hình thành
những trung tâm sáng tạo”, ông Minh bày
tỏ quan điểm.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao
Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman
cho rằng, Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư tạo ra rất nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ, đặc
biệt là khi có một nền giáo dục tốt. Thời gian
đào tạo sẽ nhiều hơn nhưng chi phí có thể
rẻ đi vì đã được số hóa. Vì thế, mọi người
chỉ tập trung vào những gì cần học mà thôi.
Phiên thảo luận đặc biệt này là sự hợp tác
giữa WEF và Bộ Khoa học và Công nghệ
Việt Nam nhằm tạo một diễn đàn mở cho
giới trẻ, sinh viên, doanh nhân, chuyên gia
trẻ và công chúng một cơ hội để thảo luận
về tương lai của chính mình, trong một giai
đoạn phát triển chưa từng có của công nghệ
trong khu vực ASEAN.
Sự kiện cũng nhằm thúc đẩy, khơi dậy
tinh thần khởi nghiệp và chia sẻ khởi nghiệp
trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
với mong muốn xây dựng một ASEAN 4.0
cho tất cả mọi người.
TTXVN

THÔNG BÁO
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng có nhận hồ sơ đề nghị cấp đăng ký, biển số xe máy
chuyên dùng của Công ty TNHH XDGT Tiến Thành, địa chỉ: 109 Lý Thường Kiệt, P9,
Đà Lạt, Lâm Đồng nhưng do chủ phương tiện không có đầy đủ hồ sơ gốc của các phương
tiện theo danh sách dưới đây:
Loại xe: Máy đào bánh xích; nhãn hiệu: Komatsu PC220LC-5; số máy: 6D95-75771;
số khung: PC220LC-5-36226; màu sơn: Vàng
Vậy, Sở Giao thông Vận tải thông báo sau 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo này nếu
các xe máy chuyên dùng trên không có tranh chấp, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiến hành
đăng ký cấp biển số cho các xe máy chuyên dùng trên.

THÔNG BÁO
Về việc thanh lý bò bê
Trang trại Bò sữa Vinamilk Đà Lạt có kế hoạch tổ chức chào
giá cạnh tranh để bán hàng rộng rãi, cụ thể như sau:
Đối tượng bán: bò, bê cái, bê đực
Số lượng: theo số lượng bò bê tại mỗi thời điểm
Thời gian: từ tháng 09/2018 đến tháng tháng 09/2019
Địa điểm: Trang trại Bò sữa Vinamilk Đà Lạt - thôn Lạc Trường,
xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Trang trại Bò sữa Vinamilk Đà Lạt trân trọng mời các nhà thầu có
đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu theo nội
dung nêu trên.
Thông tin liên hệ tại Trang trại Bò sữa Vinamilk Đà Lạt:
Địa chỉ: Thôn Lạc Trường, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh
Lâm Đồng.
Điện thoại: (0263) 3641289
Fax: (0263) 3641289
Người liên hệ: Trương Quang Tuấn Email: tqtuan1@vinamilk.
com.vn
ĐTDĐ: 0967673579
Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày 07/09/2018 đến ngày 12/09/2018 vào
giờ hành chính tại địa chỉ trên hoặc qua email: tqtuan1@vinamilk.com.vn
Giám đốc
HOÀNG VĂN TRƯỜNG

Thông báo v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đạ Huoai có tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
đăng ký nhận QSD đất của bà Hà Thị Kim Châu;
+ Thửa đất số 3, 8, 9, 10 diện tích: 2.441 m2 đất trồng cây lâu năm (HNK), tờ bản đồ 01,
xã Đạ Tồn;
Thời hạn sử dụng đất: Tháng 10/2063;
Giấy CNQSD đất số hiệu: B 611482, số vào sổ cấp giấy: 00176 QSDĐ của hộ ông Nguyễn
Trung do UBND huyện Đạ Huoai cấp ngày 10/8/1995.
Ngày 11/6/2004, hộ ông Nguyễn Trung sang nhượng bằng giấy viết tay cho bà Hà Thị
Kim Châu nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định cho bà Hà Thị Kim Châu.
Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đạ Huoai thông báo hộ ông Nguyễn Trung ở
đâu đề nghị ông, bà liên hệ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đạ Huoai để được hướng
dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông
tỉnh Lâm Đồng, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các thửa
đất nêu trên; thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện
Đạ Huoai để giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại,
khiếzu kiện nào liên quan đến thửa đất trên, thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đạ
Huoai sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho bà Hà Thị Kim Châu tại các thửa dất nêu
trên theo luật định.
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng
ký nhận QSD đất của bà Trần Thị Ánh Ngọc sử dụng đất tại TT Lộc Thắng. Với các
thông tin cụ thể như sau:
Thửa đất số 81, diện tích 1.021 m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm (CLN); Tờ
bản đồ số: 43, TT Lộc Thắng; Thời hạn sử dụng đất: 10/2043.
- Giấy CNQSD đất số hiệu T 713723 được UBND huyện Bảo Lâm cấp cho hộ ông Trần
Xuân Thủy ngày 26/12/2001, số vào sổ theo dõi cấp giấy: H 02258/QSDĐ.
Năm 2004, ông Trần Xuân Thủy cùng vợ là bà Nguyễn Thị Liên sang nhượng cho bà
Trần Thị Ánh Ngọc theo Hợp đồng chuyền nhượng QSD đất số: 76/CN/2004; nhưng
tại thời điềm đó chủ sử dụng đất chưa liên hệ với cơ quan có thẩm quyền lập thủ tục sang
nhượng theo quy định, mà chỉ giao giấy chứng nhận bản gốc số hiệu: T 713723 và Hợp đồng
chuyển nhượng QSD đất số: 76/CN/2004 cho bà Trần Thị Ánh Ngọc quản lý và sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm thông báo:
Ông Trần Xuân Thủy cùng vợ là bà Nguyễn Thị Liên ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo
luật đinh.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông,
nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên thì đề nghị
gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm để được giải
quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào,
thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho
bà Trần Thị Ánh Ngọc tại thừa đất nêu trên theo quy định.
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