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UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ
nhằm cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc cơ cấu lại
nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
theo tinh thần phiên họp lần thứ nhất Ban
Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế,
đổi mới mô hình tăng trưởng; UBND tỉnh
đã có văn bản chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng
các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các

huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết
liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm
vụ, giải pháp mà UBND tỉnh đã đề ra tại
Kế hoạch số 4632, ngày 19/7/2017 nhằm
thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP, ngày
21/2/2017 của Chính phủ và Chương trình
hành động số 36 của Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016

của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ
trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi
mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất
lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức
cạnh tranh của nền kinh tế.
Trong văn bản, UBND tỉnh cũng chỉ đạo
các sở, ban, ngành,...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi
nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi
mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế
nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì
lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”
(BÀI NÓI CHUYỆN VỚI SINH VIÊN VÀ THANH NIÊN
TRONG LỄ KHAI MẠC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM
NGÀY 19/11/1955)

70 năm đời ta có Đảng

Đâu rồi hoa lợi hữu cơ?
Bài cuối: “Nông nghiệp hữu cơ
là yêu cầu tất yếu để tham gia
chuỗi nông sản toàn cầu”
Đó là nhận định của Tiến sĩ Phạm S,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khi
trao đổi với phóng viên về định hướng
phát triển nông nghiệp hữu cơ của
tỉnh Lâm Đồng trong trước mắt cũng
như lâu dài. Và theo Tiến sĩ Phạm S:
“Lâm Đồng được đánh giá đa dạng về
chủng loại cây trồng, vật nuôi có quy
mô lớn diện tích ứng dụng công nghệ
cao, nhưng đến nay chứng nhận hữu
cơ cũng mới chỉ thực hiện trên cây
chè, rau và chăn nuôi bò sữa. Điều
này cho thấy sản xuất nông nghiệp
hữu cơ đang trở thành nhu cầu rất cao
của Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói
chung để tham gia chuỗi nông sản
toàn cầu...”.
TRANG 3

Dược liệu Lâm Đồng
qua những nghiên cứu mới
TRANG 4

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao Huy hiệu cho đảng viên Hoàng Thị Thông - một trong 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt này. Ảnh: N.Ngà

TRANG 2

Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt
cho người dân
TRANG 6

Tàu hút cát trở lại, đất vườn bị trôi sông
Sau một thời gian tạm ngưng, nhiều
doanh nghiệp khai thác cát trên địa
phận sông Đồng Nai, đoạn qua huyện Đạ
Tẻh được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên,
khi tàu hút cát vừa “tái xuất” nhiều diện tích
đất vườn đã bị trôi xuống sông khiến người
dân địa phương rất bức xúc.

VĂN HÓA - XÃ HỘI

LÂM HÀ:

Nỗ lực xã hội hóa thu gom
rác thải tập trung
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Để ngăn chặn dịch tả heo
châu Phi từ xa
TRANG 7

TRANG 7
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UBND tỉnh...

TIẾP TRANG 3

... các địa phương cần chủ
động rà soát, kiến nghị cắt
giảm, đơn giản hóa các thủ
tục hành chính, các điều kiện
kinh doanh thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của từng cơ
quan, đơn vị, nhằm giảm thời
gian và chi phí cho người dân,
doanh nghiệp; báo cáo UBND
tỉnh kết quả thực hiện trước
ngày 15/10/2018.
UBND tỉnh cũng yêu cầu
Sở Kế hoạch đầu tư thường
xuyên hướng dẫn, đôn đốc,
kiểm tra các sở, ngành, địa
phương, đơn vị trong việc
triển khai và tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ này, báo
cáo UBND tỉnh kết quả thực
hiện theo định kỳ và kịp thời
tổng hợp, báo cáo những khó
khăn, vướng mắc phát sinh
trong quá trình thực hiện.
NGUYÊN THI

Đức Trọng triển khai
nhiệm vụ 3 tháng
cuối năm 2018
Ngày 13/9, UBND huyện Đức
Trọng đã tổ chức hội nghị trực
tuyến tại 5 điểm cầu trong huyện,
nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018 và
bàn phương hướng 3 tháng cuối
năm. Ông Võ Văn Phương - Chủ
tịch UBND huyện, Phó Bí thư
Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá, 9 tháng đầu
năm, tình hình kinh tế - xã hội
của huyện vẫn duy trì và phát
triển đồng đều trên tất cả các
lĩnh vực. Cụ thể, sản xuất nông
nghiệp triển khai đảm bảo mùa
vụ, các chương trình hỗ trợ phát
triển sản xuất được triển khai
thực hiện kịp thời, chương trình
nông nghiệp công nghệ cao, tái
canh cây cà phê, liên kết tiêu
thụ sản phẩm tiếp tục được quan
tâm chỉ đạo thực hiện. Chỉ số
phát triển ngành công nghiệp
tiếp tục tăng; công tác quy hoạch
và quản lý quy hoạch được chú
trọng; lĩnh vực thương mại, dịch
vụ phát triển khá.
Một số kết quả cụ thể: Ngành
công nghiệp tính chung đạt 3.636
tỷ đồng; tổng mức đầu tư toàn xã
hội đạt 3.522 tỷ đồng; tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn
huyện 9 tháng đầu năm ước đạt
622 tỷ đồng, đạt 76% so với dự
toán và bằng 110% so với cùng
kỳ; giải quyết việc làm cho 3.718
lao động…
3 tháng cuối năm, Đức Trọng
tiếp tục tập trung triển khai một
số nhiệm vụ trọng tâm như:
Thực hiện quyết liệt các biện
pháp thu ngân sách theo kế
hoạch đề ra, đảm bảo thu vượt
ít nhất 10% so với dự toán; tiếp
tục chỉ đạo giữ vững và nâng cao
chất lượng các tiêu chí nông thôn
mới đảm bảo bền vững hiệu quả.
Đồng thời, hoàn thành hồ sơ đề
nghị công nhận huyện đạt chuẩn
nông thôn mới trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt…
N.MINH

70 năm đời ta có Đảng
Suốt 70 năm, những người
đảng viên ấy vẫn trọn vẹn một
lòng son sắt, thủy chung với lời
thề dưới lá cờ Đảng…

D

ịp 2/9 vừa qua, Thành
ủy Đà Lạt đã long
trọng tổ chức lễ trao
Huy hiệu Đảng cho
116 đảng viên. Trong đó, có 5 đồng
chí vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm
tuổi Đảng, gồm các đảng viên:
Nguyễn Thị Minh Cẩm, Nguyễn
Xuân Ái (Đảng bộ Phường 1),
Hoàng Thị Thông, Nguyễn Thanh
Lương (Đảng bộ Phường 2) và Lê
Thành Biên (Đảng bộ Phường 9).
Lật giở từng trang giấy đã ố
vàng màu thời gian trong lý lịch
đảng viên của những con người
đã 70 năm đứng trong hàng ngũ
của Đảng ấy là danh sách dài quá
trình công tác và cống hiến. Tuổi
trẻ của họ gắn với cả một giai đoạn
đầy thăng trầm của đất nước. Đồng
chí Nguyễn Thanh Lương - từng
là thanh niên cứu quốc khi còn
rất trẻ, rồi tham gia làm giáo viên
bình dân học vụ, tham gia đoàn
dân công vận chuyển lương thực
cho bộ đội kháng chiến. Đến năm
1954, đồng chí tập kết ra Bắc làm
nhiều nhiệm vụ và trở vào Nam
năm 1962 công tác ở Tỉnh ủy Lâm
Đồng cũ, làm nhiệm vụ ở Khu ủy
Khu 6 và tham gia đoàn công tác
giúp nước bạn Campuchia… Hay
như đồng chí Nguyễn Xuân Ái,
từng tham gia thanh niên cứu quốc
khi gần 20 tuổi, rồi tham gia nhiều
hoạt động tại địa phương và cũng
tập kết ra Bắc năm 1955. Trải qua
nhiều cương vị công tác, đến tháng
9/1979, đồng chí làm việc tại Ủy
ban Kế hoạch tỉnh Lâm Đồng, từ
năm 1986 đến 1994 giữ cương vị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng… Với đồng chí Lê Thành
Biên, sau khi tập kết ra Bắc năm
1954 và công tác nhiều đơn vị ở
ngoài Bắc, đến năm 1962 trở vào
Nam và lần lượt công tác tại nhiều
đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
ngày nay.
Điểm chung của tất cả các thông
tin có trong những bộ hồ sơ lý lịch

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao Huy hiệu cho đảng viên Hoàng Thị Thông - một trong 5 đảng viên được nhận
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt này. Ảnh: N.Ngà

của những con người 70 năm tuổi
Đảng ấy là một lòng cống hiến
tận trung với Đảng, ra sức cống
hiến và xây dựng trên tất cả các
vị trí công tác. Như trong lý lịch
của đồng chí Hoàng Thị Thông có
đoạn viết “Từ công tác nhỏ đến
công tác lớn, đưa hết nhiệt tình,
khả năng để phục vụ tốt”.
Tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng
cho các đảng viên trên, đồng chí
Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên
BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà
Lạt một lần nữa khẳng định: Huy
hiệu Đảng chính là sự ghi công,
tôn vinh, là phần thưởng cao quý
của Đảng cho sự cống hiến, hy
sinh của các đảng viên. Vinh dự
của các đồng chí cũng là niềm vui
chung của Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân thành phố. Đây là sự
ghi nhận quá trình phấn đấu, tu
dưỡng, rèn luyện lâu dài của các
đồng chí, là sự tôn vinh của Đảng
đối với công lao đóng góp của các
đồng chí cho Đảng và nhân dân
trong sự nghiệp đấu tranh thống
nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng
Tổ quốc. Với bản lĩnh chính trị,
kinh nghiệm sống và công tác đã
kinh qua, các đồng chí sẽ tiếp tục
là tấm gương trung thành tuyệt đối

với lý tưởng Cộng sản, góp phần
ủng hộ, dìu dắt thế hệ đảng viên
lớp sau, góp trí tuệ và một phần
sức lực vào công tác xây dựng
Đảng bộ, xây dựng thành phố phát
triển xứng đáng với kỳ vọng và
công sức của bao thế hệ.
Đã 70 năm tuổi Đảng, đồng
nghĩa với việc các đồng chí đảng
viên lão thành ấy cũng đã đi gần
trọn cuộc đời. Tất cả lưng đều đã
còng, mắt đã mờ và tai nghe không
còn được rõ ràng như những năm
về trước. Vậy nhưng, khi tiếng
nhạc quen thuộc của bài Quốc ca
ngân lên trong lễ trao Huy hiệu
Đảng, họ vẫn nghiêm trang nhìn
lên lá quốc kỳ dõng dạc cất vang
“Đoàn quân Việt Nam đi, chung
lòng cứu quốc…”. Quốc ca, rồi
Tiến quân ca, cả một thời tuổi trẻ
“Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian/
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn/
Sục sôi nhiệt huyết/ Trong tâm
đầy chứa rồi…” trở về rõ ràng như
mới hôm qua. Tiếng hát của những
con người đã đi hết gần cuộc đời
và đã đi qua chặng đường 70 năm
tuổi Đảng vẫn mạnh mẽ và cũng
đầy xúc động. Trong những đôi
mắt hằn sâu vết chân chim long
lanh như có nước. Bởi suốt qua

70 năm những người đảng viên
ấy vẫn trọn vẹn một lòng son sắt,
thủy chung với lời thề ngày nào
dưới lá cờ Đảng… “Cảm xúc hôm
nay vẫn nguyên vẹn như ngày đầu
được vinh dự đứng vào hàng ngũ
của Đảng”, đồng chí Hoàng Thị
Thông xúc động nói. “Mỗi lần
nhận Huy hiệu Đảng là mỗi lần
trải qua những niềm vui, niềm xúc
động khác nhau. Nhưng có lẽ lần
nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
là cảm xúc đặc biệt nhất khi bản
thân được đồng hành một chặng
đường dài để chứng kiến hết bao
thăng trầm và hạnh phúc cùng sự
lớn mạnh của Đảng, của đất nước,
của địa phương”, đảng viên Lê
Thành Biên chia sẻ thêm.
Ông Hoàng Công Khiêm - Bí
thư Đảng ủy Phường 1 - đơn vị
vinh dự có 2 đảng viên vừa nhận
Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng nói:
“Các đảng viên lão thành thực sự
là kho báu, là bóng cả của đảng
bộ địa phương. Không chỉ bởi sự
nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm
khi về sinh hoạt tại địa phương mà
còn bởi họ là kho tàng kiến thức
để lãnh đạo địa phương tham khảo,
xin ý kiến đối với những vấn đề
lớn. Các đảng viên lão thành luôn
gương mẫu đi đầu trong thực hiện
các cuộc vận động, các phong trào
thi đua yêu nước của địa phương,
thường xuyên tuyên truyền, vận
động cán bộ, đảng viên, nhân dân
nơi cư trú, hội viên người cao
tuổi và con cháu của mình tham
gia chấp hành tốt các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước”.
Đã đi gần trọn cuộc đời nhưng
những đảng viên 70 năm tuổi
Đảng ấy vẫn quan niệm là một
người đảng viên từng hoạt động
cách mạng thì cần phải làm tròn
bổn phận của mình trong thời
chiến cũng như trong thời bình.
Còn sức khỏe, là còn cống hiến,
tham gia tích cực các phong trào
của địa phương, sẵn sàng làm
những việc có ích cho quê hương,
cho Đảng và Nhà nước, luôn là tấm
gương tốt để giáo dục con cháu
trong gia đình học tập và noi theo.
NGỌC NGÀ

Bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Từ ngày 12-14/9, Trung tâm Bồi
dưỡng Chính trị huyện Đạ Tẻh mở
lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp
ủy viên cơ sở khóa II. Tham gia
khóa học có 130 học viên là các
bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các
chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã:

Quảng Trị, Triệu Hải, Hà Đông và
Đảng bộ thị trấn Đạ Tẻh. Trong thời
gian 3 ngày, các học viên được học
tập các nội dung: 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; nghiệp vụ
công tác kiểm tra, giám sát; phòng,
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
Trước đó, trong khóa I đã có 140

học viên là các bí thư, phó bí thư,
chi ủy viên các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ các xã: Đạ Pal, Mỹ Đức,
Đạ Lây, Hương Lâm, An Nhơn,
Quốc Oai và Công an huyện, Ban
Chỉ huy Quân sự huyện tham gia
lớp bồi dưỡng.
ĐÔNG ANH

Công bố 43 thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban
hành Quyết định số 1833/QĐUBND về việc công bố danh mục
thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Thông tin
và Truyền thông, của UBND cấp
huyện tỉnh Lâm Đồng.
Cụ thể, có 43 thủ tục hành chính
lĩnh vực thông tin và truyền thông;

trong đó, có 37 thủ tục thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Thông tin
và Truyền thông và 6 thủ tục thuộc
thẩm quyền giải quyết của UBND
cấp huyện.
Trong 37 thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Thông tin và Truyền thông, có:
6 thủ tục lĩnh vực bưu chính; 12 thủ

tục lĩnh vực phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử; 5 thủ tục lĩnh
vực báo chí; và 14 thủ tục lĩnh vực
xuất bản, in ấn và phát hành.
Trong khi đó, 6 thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp huyện, có: 4 thủ tục
lĩnh vực phát thanh truyền hình và
thông tin điện tử; và 2 thủ tục lĩnh

vực xuất bản.
Các thủ tục hành chính lĩnh vực
thông tin và truyền thông được giải
quyết trong thời hạn không quá 30
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ theo quy định. Cá biệt, với
thủ tục cho phép họp báo trong
nước được giải quyết trong ngày.
TỨ KIÊN

KINH TẾ
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Đâu rồi hoa lợi hữu cơ?

Bài cuối: “Nông nghiệp hữu cơ là yêu cầu tất yếu để tham gia chuỗi nông sản toàn cầu”
Phóng viên: Là một nhà khoa học
hướng nghiên cứu ứng dụng, Tiến sĩ
Phạm S cho biết nguyên tắc chung
nông nghiệp hữu cơ như thế nào?
Tiến sĩ Phạm S: Theo Liên
đoàn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc
tế (IFOAM): “Nông nghiệp hữu cơ
là một hệ thống sản xuất để duy trì
sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con
người. Nó dựa trên quá trình sinh
thái, đa dạng sinh học và chu trình
thích nghi với điều kiện địa phương,
chứ không phải là việc sử dụng các
yếu tố đầu vào có tác dụng phụ.
Nông nghiệp hữu cơ kết hợp truyền
thống, đổi mới và khoa học có lợi
cho môi trường chung và thúc đẩy
các mối quan hệ công bằng và chất
lượng cuộc sống tốt đẹp cho tất cả
các bên tham gia. Bởi vậy sản xuất
nông nghiệp hữu cơ là canh tác an
toàn có kiểm soát, mọi công đoạn từ
khâu làm đất đến thu hoạch đều được
ghi chép để truy xuất nguồn gốc nếu
có vấn đề khi tiêu dùng…
Phóng viên: Tiến sĩ có thể khái
quát những nét chính của bức tranh
canh tác hữu cơ trong nước và trên
thế giới hiện nay?
Tiến sĩ Phạm S: Đối với Việt
Nam, lịch sử canh tác hữu cơ đã
hình thành từ lâu, song do cơ chế
chính sách và thị trường tiêu thụ,
khả năng ứng dụng các thành tựu
khoa học công nghệ còn hạn chế,
do đó diện tích nông nghiệp hữu
cơ còn khiêm tốn so với tiềm năng.
Theo Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ
Việt Nam, cả nước vào năm 2015 có
33/63 tỉnh, thành phố có mô hình sản
xuất nông nghiệp hữu cơ với khoảng
76 ngàn ha, tăng gấp 3,6 lần so với
năm 2010, tập trung ở các tỉnh như:
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Lâm
Đồng, Ninh Thuận, Hà Nam, Hòa
Bình, thành phố Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh... Hiện nay, sản
phẩm hữu cơ tiêu thụ chủ yếu trong
nước và một phần xuất khẩu đến thị
trường Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc,
Singapore, Nga...
Thống kê của Viện Nghiên cứu
nông nghiệp hữu cơ thế giới (FiBL),
đến năm 2017 có khoảng 180 quốc
gia và vùng lãnh thổ sản xuất nông
nghiệp hữu cơ, tổng diện tích khoảng
51 triệu ha, tập trung ở châu Úc,
châu Âu, Hoa Kỳ, châu Á và châu
Phi. Trong đó, lớn nhất là châu Úc
22,8 triệu ha, chiếm 45%; châu Âu
là 12,7 triệu ha, chiếm 25%; châu Á
gần 4,0 triệu ha, chiếm 8,0% diện tích
canh tác nông nghiệp hữu cơ thế giới.
Tổng doanh thu nông nghiệp hữu cơ
toàn cầu đạt khoảng 90 tỷ USD; tốc
độ tăng trưởng khoảng 20%; thị phần
nông nghiệp hữu cơ chiếm khoảng
1,2%; tại một số thị trường có nhu
cầu thực phẩm hữu cơ cao như:
Hoa Kỳ và châu Âu chiếm thị phần
tương ứng 47% và 35%, châu Á là
thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ
đứng thứ ba trên thế giới.
Phóng viên: Với tỉnh Lâm Đồng
được đánh giá đứng hàng đầu cả
nước về đa dạng nông sản công
nghệ cao. Đây có phải lợi thế so
sánh để Lâm Đồng phát triển nông
nghiệp hữu cơ?

Đó là nhận định của Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khi trao đổi với phóng viên về
định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Lâm Đồng trong trước mắt cũng như lâu dài. Và
theo Tiến sĩ Phạm S: “Lâm Đồng được đánh giá đa dạng về chủng loại cây trồng, vật nuôi có quy mô
lớn diện tích ứng dụng công nghệ cao, nhưng đến nay chứng nhận hữu cơ cũng mới chỉ thực hiện trên
cây chè, rau và chăn nuôi bò sữa. Điều này cho thấy sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang trở thành nhu
cầu rất cao của Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung để tham gia chuỗi nông sản toàn cầu...”.

Tiến sĩ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S (người đứng) phát biểu tại diễn đàn Ngày Hà Lan tại Việt Nam. Ảnh: V.Việt

Tiến sĩ Phạm S: Lâm Đồng là tỉnh
được đánh giá đa dạng về chủng loại
cây trồng, vật nuôi có quy mô lớn
diện tích ứng dụng công nghệ cao,
nhưng cho đến nay chứng nhận hữu
cơ cũng mới chỉ được thực hiện trên
cây chè, rau và chăn nuôi bò sữa.
Điều này cho thấy sản xuất nông
nghiệp hữu cơ là nhu cầu cực cao
trong chuỗi nông sản toàn cầu, song
quy trình thực hiện cực kỳ nghiêm
ngặt nên khả năng mở rộng quy mô
rất chậm. Vì vậy, đến nay, toàn tỉnh
có khoảng 213,2 ha diện tích sản xuất
hữu cơ. Cụ thể: sản xuất chè có Công
ty Chè VINASUZUKY được tổ chức
an toàn thực phẩm của Đức chứng
nhận năm 2004, quy mô 124 ha; sản
xuất rau hiện có 5 doanh nghiệp đã
được chứng nhận sản xuất hữu cơ với
diện tích 19,2 ha, trong đó, Công ty
TNHH Liên Doanh Organic Đà Lạt
là doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất
rau hữu cơ với khoảng 150 chủng
loại rau quả khác nhau, trên diện
tích 3,69 ha (2014); Công ty TNHH
TM DV SX Tượng Sơn (2 ha) và
Công ty TNHH Florama Việt Nam
(2,7 ha); Trang trại Vườn ươm Thiên
Sinh (Đơn Dương 8 ha). Cả 4 doanh
nghiệp đều được tổ chức chứng nhận
Control Union Certifications chứng
nhận theo tiêu chuẩn USDA của
Hoa Kỳ cấp từ năm 2012 - 2016;
riêng Trang trại hữu cơ Huyền Thoại
có quy mô 2,8 ha được cấp Chứng
nhận tiêu chuẩn nông nghiệp hữu
cơ - Canada Organic cấp năm 2016.
Chăn nuôi hữu cơ có Công ty Cổ
phần sữa Việt Nam xây dựng Trang
trại Vinamilk Organic Đà Lạt quy
mô 70 ha với 500 con bò sữa và đã
được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ
châu Âu do Control Union (Hà Lan)
cấp năm 2017.
Cả 6 công ty được chứng nhận hữu
cơ về rau và chè đều có hệ thống sơ
chế đóng gói, bảo quản đã được cấp

Sản xuất rau hữu cơ trong chuỗi nhà kính mini ngoài trời ở xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương.
Ảnh: V.Việt

chứng nhập ISO 2200, HACCP đạt
tiêu chuẩn châu Âu. Hiện tại, sản
phẩm hữu cơ của các doanh nghiệp
được cung cấp chủ yếu cho các đối
tượng tiêu dùng cao cấp như người
nước ngoài hiện đang sống và làm
việc tại Việt Nam, các khách sạn lớn,
công ty cổ phần suất ăn của hãng
hàng không và một số khách hàng
có nhu cầu tiêu dùng cao cấp khác
và xuất khẩu.
Phóng viên: Hiện nay nhận diện
đâu là những khó khăn và thách thức
về nông nghiệp hữu cơ ở Lâm Đồng?
Tiến sĩ Phạm S: Trong những năm
qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung các
giải pháp trọng tâm để phát triển sản
xuất nông nghiệp theo hướng bền
vững, nâng cao năng suất, chất lượng
như: Quy hoạch với định hướng
nâng cao năng suất, đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm và phát triển bền
vững; thực hiện quyết liệt chương
trình phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao; sản xuất nông
sản quy mô hàng hóa có chứng nhận
theo tiêu chuẩn; đầu tư ứng dụng khoa
học công nghệ, lồng ghép các nguồn

vốn, triển khai các dự án sản xuất
nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ xúc tiến
thương mại, xây dựng thương hiệu…
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp
hữu cơ ở Việt Nam cũng như tỉnh
Lâm Đồng cũng đối diện với những
khó khăn, thách thức như sau:
Chưa có quy hoạch về sản xuất
nông nghiệp hữu cơ, chưa có các cơ
chế, chính sách hỗ trợ riêng mà lồng
ghép trong các chương trình, dự án
khác. Tại Việt Nam chưa có tổ chức
kiểm tra chứng nhận sản xuất hữu
cơ, việc chứng nhận hữu cơ phải
thuê các tổ chức nước ngoài nên chi
phí cao, khó thực hiện, nhất là với
doanh nghiệp nhỏ hoặc hộ dân. Các
quy trình, tài liệu tập huấn sản xuất
hữu cơ còn hạn chế, doanh nghiệp và
nông dân khó tiếp cận.
Người tiêu dùng chưa tin tưởng và
khó phân biệt giữa sản phẩm hữu cơ
và các sản phẩm thông thường khác,
chính vì vậy, tuy nhu cầu thị trường
cao nhưng sản phẩm nông nghiệp
hữu cơ vẫn khó tiêu thụ, chỉ các tổ
chức, cá nhân có hợp đồng trước, với
đầy đủ các chứng nhận hợp lệ mới có

thể đứng vững trên thị trường.
Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ nên
chi phí đầu tư còn cao; nguồn nhân
lực tinh thông sản xuất nông nghiệp
hữu cơ còn quá ít so với yêu cầu;
chưa xây dựng các chương trình
trọng điểm và đầu tư nguồn lực
tương xứng để tạo đột phá nông
nghiệp hữu cơ.
Phóng viên: Như vậy để nông
nghiệp hữu cơ Việt Nam nói chung,
nông nghiệp hữu cơ tỉnh Lâm Đồng
nói riêng tiếp tục phát triển đáp ứng
nhu cầu tham gia chuỗi nông sản
toàn cầu, theo Tiến sĩ - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cần nhất
những yêu cầu gì?
Tiến sĩ Phạm S: Cần tăng cường
công tác thông tin tuyên truyền về
nông nghiệp hữu cơ bằng nhiều hình
thức phù hợp, trong đó chú trọng
khai thác các điểm thông tin khoa
học công nghệ cơ sở để cập nhật các
mô hình mới để nhân rộng trong thời
gian tới, đặc biệt chú trọng cây trồng,
vật nuôi có lợi thế cao.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn cần sớm có khung pháp lý, các
chính sách về nông nghiệp hữu cơ
ở Việt Nam tương đồng tiêu chuẩn
quốc tế nhằm đảm bảo rào cản kỹ
thuật thương mại WTO; xây dựng
đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ
giai đoạn 2018 -2025 trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, nhằm khai thác
tiềm năng, tham gia chuỗi nông sản
toàn cầu. Đầu tư đào tạo nguồn nhân
lực, các đề tài khoa học có tính ứng
dụng cao như công nghệ sinh học,
quy trình canh tác, chăn nuôi hữu
cơ phù hợp với từng loại cây trồng,
vật nuôi; nghiên cứu các sản phẩm
phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực
vật sinh học, thức ăn chăn nuôi, nuôi
trồng thủy sản hữu cơ; chọn tạo giống
cây trồng, vật nuôi phù hợp với quy
trình canh tác hữu cơ và thích ứng
với biến đổi khí hậu.
Bộ Khoa học và Công nghệ phối
hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn cần tiếp tục khảo sát
về tình hình sản xuất nông nghiệp
hữu cơ ở Việt Nam, điều chỉnh bổ
sung hoàn thiện tiêu chuẩn: TCVN
11041:2015 - Hướng dẫn sản xuất,
chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực
phẩm nông nghiệp hữu cơ đáp ứng
yêu cầu và dự báo xu thế phù hợp với
tiêu chuẩn quốc tế. Đối với doanh
nghiệp, trang trại và nông hộ, cần
thay đổi nhận thức nông nghiệp hữu
cơ trước yêu cầu mới đó là: nông
nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ
cao, nông nghiệp thông minh 4.0
trên cơ sở tuân thủ 4 nguyên tắc nông
nghiệp hữu cơ, chứ không chỉ nông
nghiệp hữu cơ chỉ là nông nghiệp
quảng canh, nông nghiệp tự nhiên,
nông nghiệp sinh thái...
Tăng cường hợp tác quốc tế về
nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt hợp
tác với Liên đoàn Nông nghiệp hữu
cơ quốc tế IFOAM để tiếp cận tiêu
chuẩn và tổ chức sản xuất về nông
nghiệp hữu cơ...
Phóng viên: Xin trân trọng cám
ơn Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng!
Ghi chép VĂN VIỆT
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Công bố 118 thủ tục
hành chính lĩnh vực văn hóa,
thể thao và du lịch
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công
bố danh mục 118 thủ tục hành chính
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
(VH-TT&DL) thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND tỉnh, Sở VHTT&DL, UBND cấp huyện (huyện,
thành phố) và UBND cấp xã (xã,
phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, có 21 thủ tục, gồm:
20 thủ tục lĩnh vực văn hóa và 1
thủ tục lĩnh vực du lịch thuộc thẩm
quyền giải quyết của UBND tỉnh;
có 84 thủ tục, gồm: 36 thủ tục lĩnh
vực văn hóa, 24 thủ tục lĩnh vực
thể dục thể thao và 24 thủ tục lĩnh
vực du lịch thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở VH-TT&DL; có 10
thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp huyện; và 3 thủ tục
thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp xã.
100% thủ tục hành chính lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch
đều được giải quyết trong thời gian
không quá 30 ngày (từ 3 đến 30 ngày
làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
theo quy định.
LHT

Hoàn tất toàn bộ
việc di chuyển
Bệnh viện II Lâm Đồng
vào cuối năm 2018
Đó là kết luận của ông Đoàn Văn
Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng tại buổi làm việc mới đây về
tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây
dựng Bệnh viện II Lâm Đồng. Theo
đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn
Việt yêu cầu Bệnh viện II Lâm Đồng
chuẩn bị và thống nhất với Sở Y tế
xây dựng phương án chi tiết, cụ thể
và thực hiện việc di chuyển hoạt
động của bệnh viện sang địa chỉ mới,
yêu cầu đến ngày 31/12/2018 phải
hoàn tất toàn bộ việc di chuyển sang
bệnh viện mới để đi vào hoạt động
đồng bộ. Trong đó, đến cuối tháng
9/2018 phải di chuyển được một số
khoa, phòng về bệnh viện mới để
hoạt động với yêu cầu phải đảm bảo
các điều kiện cơ bản về đội ngũ y bác
sỹ, trang thiết bị...
Bệnh viện II Lâm Đồng được khởi
công xây dựng từ năm 2011. Trong
quá trình triển khai dự án, do khó
khăn về nguồn vốn đầu tư nên thời
gian triển khai dự án phải kéo dài.
Đến nay, các hạng mục chính của dự
án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên,
một số hạng mục còn thiếu và chưa
phù hợp với nhu cầu sử dụng của
đơn vị sử dụng công trình. Vì vậy,
việc điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa
là cần thiết nhưng phải đảm bảo vốn
dự phòng của dự án theo đúng quy
định. Tại buổi làm việc, ông Đoàn
Văn Việt thống nhất chủ trương cho
chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung các
hạng mục của dự án trên nguyên tắc
không làm tăng tổng mức đầu tư của
dự án đã được phê duyệt. Chủ đầu
tư phải rà soát, lựa chọn các hạng
mục bức xúc, cần thiết để thực hiện
nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả sử
dụng nguồn vốn đầu tư và khi hoàn
thành các hạng mục bổ sung có thể
đưa dự án vào hoạt động.

ĐÔNG ANH

Dược liệu Lâm Đồng
qua những nghiên cứu mới
Hội thảo khoa học dược liệu
Lâm Đồng năm 2018 vừa giới
thiệu và thông báo 6 đề tài
nghiên cứu chuyên đề dược
liệu đã thực hiện từ năm
2017-2018. Đây là những
thông tin mới trong nghiên
cứu dược liệu địa phương.
DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA II
NGUYỄN THỌ BIÊN
Chủ tịch Hội Dược liệu Lâm Đồng

“Có nhiều nghiên cứu mới
về dược liệu”
So với cả nước, Lâm Đồng có
nhiều dược liệu nhất như tôi đã
tổng hợp theo Danh lục tài nguyên
dược liệu Lâm Đồng. Nhưng thực
tế là dược liệu Lâm Đồng tuy số
lượng rất nhiều nhưng trữ lượng
hoặc giá trị kinh tế không cao lắm
so với một số cây thuốc như Sâm
Ngọc Linh ở Kon Tum. Nói chung,
những cây thuốc đã di thực tại
Lâm Đồng và trồng, nghiên cứu
tại Lâm Đồng đều đã được trồng
thành công nhưng chưa phát triển,
khai thác để đem lại giá trị kinh tế
cao. Theo tôi, bởi hiện nay, tại địa
phương, cây hoa và rau chiếm diện
tích nhiều hơn, về mặt kinh tế có
giá trị cao hơn dược liệu nên dược
liệu Lâm Đồng chưa phát triển
được về nguồn lợi kinh tế.
Thực tế, chúng tôi đã đầu tư
nghiên cứu, có nhiều đề tài tổng
hợp nhưng chúng tôi chỉ chọn
một số đề tài để thông tin tại hội
thảo hàng năm. Ví dụ: vào năm
2016-2017, hội thảo về chuyên đề
những cây thuốc có tính đặc trưng
Lâm Đồng có thể phát triển được,
còn năm 2018 này, chúng tôi có
6 đề tài mới mà từ trước đến nay
chưa tiến hành nghiên cứu của
các tác giả thuộc các viện, trường
kết hợp với Hội Dược liệu tỉnh để
thực hiện, như cây Thường xuân,
Chanh dây, Viễn chí, Màn màn hoa

Dược sĩ Nguyễn Thọ Biên

vàng, Tam thất, cây Nim là cây làm
thuốc chữa bệnh cho người và làm
thuốc trừ sâu...
Từ năm 2012-2017, các hội viên
Hội Dược liệu Lâm Đồng đã thực
hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học
cấp nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ, 2
đề tài cấp tỉnh và 9 đề tài cấp cơ
sở, nghiên cứu 17 mặt hàng mới
về thuốc và thực phẩm chức năng.
Trong 6 đề tài vừa công bố đều có
thể ứng dụng, phát triển được rộng
rãi, ví dụ trồng cây Tam thất khi đã
nghiên cứu rồi có thể đưa ra sản xuất
thí điểm và trồng đại trà; nghiên
cứu về cây Thường xuân đã có kết
quả và sẽ nghiên cứu tiếp để có thể
ra những mặt hàng thuốc; hay cây
Viễn chí qua nghiên cứu về thành
phần hóa học, sẽ tiếp tục nghiên
cứu để trồng và sau này phát triển
lên; cây Màn màn hoa vàng (Màn
ri vàng) đã nghiên cứu thành phần
hóa học và hoạt tính bảo vệ gan; cây
Nim cũng có khả năng phát triển
ứng dụng được để sản xuất thuốc.
Thực ra, nghiên cứu dược liệu để
đưa ra được một mặt hàng phức
tạp lắm chứ không đơn giản bởi cần
nghiên cứu về thành phần hóa học,
về chất lượng điều trị...
PGS-TS TRỊNH THỊ ĐIỆP
Trường Đại học Đà Lạt

“Cây Thường xuân ở Đà Lạt
là nguồn nguyên liệu
làm thuốc tiềm năng”
Cây Thường xuân (Hedera
helix L.) và các Saponin của nó
đã được nghiên cứu và sử dụng

PGS-TS Trịnh Thị Điệp

phổ biến làm thuốc điều trị ho và
viêm đường hô hấp ở châu Âu.
Trong khi đó, cây Thường xuân
được trồng làm cây cảnh khá
phổ biến ở Đà Lạt nhưng chưa
từng được nghiên cứu để sử dụng
chữa bệnh. Là một cây thuốc cổ
truyền của các nước châu Âu, cây
Thường xuân rất phù hợp phát
triển trong điều kiện khí hậu mát
mẻ quanh năm của Đà Lạt. Đây
chính là một nguồn nguyên liệu
làm thuốc tiềm năng, có thể góp
phần tạo ra một sản phẩm thuốc
mới được sản xuất tại Việt Nam
thay cho thuốc ngoại nhập. Vì
vậy, chúng tôi đã thực hiện đề tài
“Nghiên cứu thành phần hóa học
và quy trình chiết xuất hoạt chất
từ dây Thường xuân trồng ở Đà
Lạt (Hedera helix L., Araliaceae)
làm nguyên liệu sản xuất thuốc
điều trị ho và viêm đường hô
hấp”, nhằm đánh giá thành phần
hoạt chất của nguồn nguyên liệu
trồng ở địa phương này, khảo sát
điều kiện chiết xuất hoạt chất
chữa ho từ dây Thường xuân,
hướng tới tạo sản phẩm thuốc
hoặc thực phẩm chức năng hỗ trợ
điều trị ho và viêm đường hô hấp
từ nguồn nguyên liệu này.
Qua điều tra khảo sát nguồn
nguyên liệu Thường xuân Hedera
tại Đà Lạt cho thấy chỉ có loài H.
helix với 2 giống khác nhau về màu
lá (lá xanh và lá khảm viền trắng
hay vàng nhạt); trữ lượng khoảng
600 kg lá tươi; cây sinh trưởng và
phát triển tốt, ít sâu bệnh.
Bằng các phương pháp sắc

ký, chúng tôi đã phân lập được
5 hợp chất tinh khiết và đã nhận
dạng được cấu trúc hóa học của
5 hợp chất đó. Xây dựng được
phương pháp định lượng các hợp
chất trong lá và thân dây Thường
xuân bằng sắc ký lỏng hiệu năng
cao, xác định hàm lượng của các
hợp chất có trong dây Thường
xuân. Qua đó, chúng tôi đã xây
dựng được quy trình chiết xuất
hoạt chất từ lá Thường xuân, áp
dụng ở quy mô 5kg/mẻ, hiệu xuất
chiết đạt 22,82 - 25,50% so với
khối lượng dược liệu khô kiệt.
Sản phẩm cao chiết thu được
dưới dạng bột khô màu nâu, chứa
18,63 - 26,17% hederacosid C.
Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở
cho nguyên liệu lá Thường xuân,
trong đó quy định hàm lượng
hederacosid C không được thấp
hơn 3% và đã xây dựng được tiêu
chuẩn cơ sở cho cao chiết xuất
từ lá Thường xuân, trong đó quy
định hàm lượng hederacosid C
không được thấp hơn 10%.
Hướng ứng dụng của đề tài
qua kết quả nghiên cứu khẳng
định cây Thường xuân tại Đà
Lạt có hàm lượng hoạt chất cao,
là nguyên liệu tốt cho chiết xuất
hoạt chất làm thuốc chữa ho và
viêm đường hô hấp. Đây là căn
cứ cho việc phát triển, nhân rộng
vùng trồng dây Thường xuân tại
Đà Lạt và vùng phụ cận. Cần
tiếp tục nghiên cứu quy trình
nhân giống, trồng và chăm sóc
cây Thường xuân tại Đà Lạt, tạo
nguồn nguyên liệu ổn định cho
chiết xuất hoạt chất làm thuốc.
Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu,
áp dụng quy trình chiết xuất hoạt
chất từ lá Thường xuân vào sản
xuất và bào chế các dạng thuốc
hoặc thực phẩm chức năng phù
hợp và chuyển giao quy trình sản
xuất cho một công ty sản xuất sản
phẩm từ dược liệu để ứng dụng
sản xuất và bào chế sản phẩm
thương mại.
AN NHIÊN

10,2% học sinh DTTS cấp trung học học trường PT dân tộc nội trú
Những năm qua, chất lượng học
lực và hạnh kiểm của giáo dục dân
tộc trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn
định, đặc biệt cấp THCS có nhiều
chuyển biến. Học sinh dân tộc
thiểu số (DTTS) xếp loại học lực
khá, giỏi tăng; học sinh yếu, kém
giảm dần theo từng năm học. Toàn
tỉnh có 9 trường PT dân tộc nội trú
(DTNT), gồm 1 trường cấp tỉnh
và 8 trường cấp huyện; 2 trường
PT bán trú. Mạng lưới trường

PTDTNT, bán trú phù hợp, quy
mô đáp ứng chỉ tiêu của Nhà nước
quy định về tỷ lệ học sinh DTTS
trên tổng số học sinh toàn tỉnh. Tỷ
lệ học sinh người DTTS học trường
PTDTNT so với tổng số học sinh
DTTS cấp trung học đạt 10,2%,
vượt chỉ tiêu đề ra 1,2%. Ngoài
nâng cao chất lượng giáo dục, các
trường PTDTNT luôn chú trọng
giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
DTTS.
VIỆT HÙNG

Trường PT DTNT tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa
nâng cao kỹ năng sống cho học sinh DTTS.

Nhà Thiếu nhi Lâm Đồng: Gần 200 triệu đồng hoạt động xã hội
Với tinh thần “Vì đàn em thân
yêu” của Đại hội Đoàn toàn quốc
lần thứ XI, trong dịp hè 2018, Nhà
Thiếu nhi tỉnh đã tổ chức các hoạt
động xã hội, nhân đạo, từ thiện,

hoạt động phục vụ cơ sở với nhiều
mô hình đa dạng, phong phú, phục
vụ đông đảo thiếu nhi và thu hút sự
tham gia ủng hộ của quần chúng
nhân dân. Các hoạt động được tổ

chức phục vụ cho thiếu nhi tại các xã
vùng sâu, vùng xa tại các địa phương
trong toàn tỉnh. Thông qua các hoạt
động phục vụ, Nhà Thiếu nhi đã trao
tặng 30 phần học bổng “Vượt khó

học giỏi”, 120 phần quà “Vòng tay
bè bạn” và hơn 11.000 phần quà cá
nhân các loại. Tổng kinh phí thực
hiện các hoạt động phục vụ cơ sở
gần 200 triệu đồng. T.HƯƠNG

VĂN HÓA - XÃ HỘI
Tập huấn triển khai
thực hiện mục tiêu
văn hóa về xây dựng
nông thôn mới
Trong 3 ngày 12 - 14/9,
tại Đà Lạt, Cục Văn hóa cơ
sở - Bộ VH-TT&DL tổ chức
tập huấn triển khai thực hiện
các mục tiêu về văn hóa trong
Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới.
Tham dự lớp học, 160 cán bộ
văn hóa cơ sở đến từ các xã,
thôn, buôn làng của 5 tỉnh Tây
Nguyên đã được học tập 7
chuyên đề như: Tổng quan về
Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016-2020 và thành
quả đã đạt được; Hướng dẫn
thực hiện 2 mục tiêu về văn
hóa (tiêu chí 6 và tiêu chí 16)
của Chương trình; Một số mô
hình tiêu biểu về phát huy bản
sắc văn hóa truyền thống tốt
đẹp của từng vùng, miền, dân
tộc. Bên cạnh đó là kỹ năng
quản lý, tổ chức hoạt động tại
Trung tâm Văn hóa thể thao
xã, xây dựng kế hoạch hoạt
động hàng năm, thành lập và
tổ chức các hoạt động CLB đội - nhóm sở thích; Xây dựng
phong trào và tổ chức thực
hiện Cuộc vận động “Toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương
Bác Hồ vĩ đại”, cách thức tổ
chức thi đấu thể thao ở nông
thôn, một số môn thể thao phù
hợp với phong trào thể thao
quần chúng ở cơ sở...
Cùng với việc trang bị các
kỹ năng, phương pháp cơ bản
xây dựng phong trào ở nông
thôn; đội ngũ cán bộ văn hóa
xã, thôn còn được đi thực tế
tham quan những mô hình hay,
những cách làm tốt tại huyện
Đức Trọng. QUỲNH UYỂN
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Lâm Hà:
Nỗ lực xã hội hóa thu gom rác thải tập trung
Việc triển khai xã hội hóa thu
gom rác thải tập trung làm
giảm bớt áp lực thu gom, xử lý
trên một đơn vị, góp phần cải
thiện tình trạng ô nhiễm môi
trường tại Lâm Hà.

Đ

ã thành lịch quen thuộc,
từ 12 - 14h thứ sáu hàng
tuần, người dân các thôn
ở xã Đông Thanh đồng
loạt đem rác sinh hoạt trong nhà đến
các điểm tập kết rác tạm thời trên
trục đường chính của xã. Theo ông
Hoàng Văn Thông, Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh (CCB) xã, đây là mô
hình được thực hiện từ đầu năm 2018
theo đề án xã hội hóa thu gom rác
thải tập trung của UBND huyện Lâm
Hà. Hội CCB phối hợp với các đoàn
thể tiến hành vận động, tuyên truyền
người dân tham gia để giữ gìn vệ sinh
môi trường. Đến nay, đã có trên 50%
hộ dân trên trục đường này, tương
ứng với khoảng 250 hộ, ký cam kết
tham gia và chấp hành nghiêm chỉnh
thời gian theo quy định.
Theo đó, Hội CCB xã là đơn vị
đứng ra chịu trách nhiệm chính trong
việc vận động người dân tự nguyện
tham gia mô hình này, đồng thời
UBND xã ký hợp đồng với Trung
tâm Quản lý và Khai thác công trình
công cộng (QL&KTCTCC) thực
hiện việc thu gom và chở rác bằng
xe chuyên dụng về bãi rác tập trung
tại thị trấn Đinh Văn. Hội CCB cũng
thành lập đội bảo vệ môi trường với
15 thành viên và quy định 12 điểm
tập kết rác tạm thời để tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân và công nhân

Rác thải sinh hoạt
được tập trung
thành từng điểm,
thuận tiện
cho việc thu gom.
Ảnh: H.Thắm

vệ sinh trong quá trình thu gom.
“Thời gian đầu mới triển khai,
chúng tôi cử thành viên của đội bảo
vệ môi trường trực tại các điểm nói
trên để nhắc nhở bà con bỏ rác thải
gọn gàng, đúng thời gian quy định.
Nói chung ý thức của người dân
cũng ngày càng được nâng lên. Từ
đó đến nay đã giảm tình trạng xả
rác bừa bãi, nhất là các vị trí đầu
cầu, bờ suối, lượng rác đã giảm đi
rất nhiều. Các đoàn thể cũng đang
phối hợp triển khai thực hiện trồng
những đoạn đường hoa để đường sá
thêm xanh, sạch, đẹp”, ông Hoàng
Văn Thông cho biết thêm.
Theo ông Hồ Chánh Lâm
Thành - Giám đốc Trung tâm
QL&KTCTCC, từ trước đến nay,
thu gom và xử lý rác thải vẫn là vấn
đề nhức nhối ở Lâm Hà. Trung tâm
QL&KTCTCC được giao quản lý
thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên
địa bàn huyện nhưng hiện nay, do
hạn chế về mặt phương tiện, trang
thiết bị nên mới chỉ tiến hành thu

gom theo hợp đồng tại các khu trung
tâm, nhất là tại 2 thị trấn Đinh Văn
và Nam Ban, khu vực trung tâm chợ
Tân Hà, chợ Tân Thanh... Cùng với
Đông Thanh, Đạ Đờn cũng là địa
phương đi đầu thực hiện xã hội hóa
thu gom rác thải tập trung.
Theo thống kê, tổng số hợp đồng
thu gom rác với người dân trên địa
bàn đến hiện nay đạt khoảng 3.500
hợp đồng, chiếm tỉ lệ rất nhỏ, chưa
đến 10% số hộ dân trên toàn huyện
(Lâm Hà có khoảng 36.000 hộ dân).
Hiện Trung tâm QL&KTCTCC
được trang bị 3 xe ép chuyên dùng
và 1 xe tải 3,5 tấn, trong đó 2 xe đưa
vào sử dụng đã lâu và xuống cấp.
Trung bình mỗi ngày, lượng rác thu
gom khoảng 30 - 40 khối. UBND
huyện Lâm Hà đã quy hoạch bãi
rác tại thị trấn Đinh Văn với tổng
diện tích 5 ha. Tuy nhiên, hiện nay
mới chỉ đưa vào khai thác khoảng
2,6 ha, và thường xuyên trong tình
trạng quá tải. Theo lý giải của ông
Thành, nguyên nhân là vì đường

đi vào bãi rác mới chỉ đổ cấp phối,
mùa mưa thường xuyên lầy lội,
gây khó khăn trong việc di chuyển.
Rác thải thường xử lý bằng phương
pháp thủ công là chôn lấp, mang
tính tạm thời.
Ngoài những hạn chế về phương
tiện và kinh phí thì một khó khăn
nữa trong việc thu gom rác thải là
vấn đề nhân công. Hiện nay, tổng
số công nhân vệ sinh đang làm
việc tại trung tâm chưa đủ để đáp
ứng khối lượng công việc lớn. Đây
là công việc có đặc thù, vất vả, tuy
nhiên chế độ về lương lại chưa thể
thu hút người lao động gắn bó với
công việc này.
“Khi tiến hành xã hội hóa, các địa
phương sẽ thuận tiện hơn trong công
tác tuyên truyền, vận động người dân
tham gia. Nếu việc này được triển
khai đồng bộ tại nhiều địa phương sẽ
giảm bớt áp lực cho trung tâm trong
điều kiện trang thiết bị, nhân công
còn hạn chế”, ông Thành cho hay.

Nguyễn Thị Nguyệt cho biết.
Các thành viên trong tổ hợp tác
cho hay, những ngày đầu mới thành
lập, các thành viên trong tổ cũng
gặp nhiều khó khăn về giống, vốn,
đầu ra... Sau nhiều năm đi vào hoạt
động, hiện, tổ hợp tác đã vận hành
tương đối thuận lợi. Hàng ngày, các
chị thường đổi công cho nhau, chỉ
cần một nhà trong tổ thu nấm là các
chị lại tập trung cùng làm. Ngoài ra,
tổ hợp tác cũng tạo thêm nhiều việc
làm cho các chị em lớn tuổi nhàn rỗi
trong thôn. Chị Nguyễn Thị Minh
- một phụ nữ trong thôn cho biết:
“Tôi tham gia cùng chị em tổ hợp
tác trồng nấm cũng được vài năm
nay. Những lúc nấm rộ, các chị cần
thêm nhân công sẽ gọi, nếu rảnh,
chúng tôi lại tham gia, cứ túc tắc
như thế cũng có thêm đồng ra đồng
vào trang trải cuộc sống”.
Không chỉ vần công, đổi công,
các thành viên trong tổ hợp tác cũng
thường chia sẻ với nhau về kinh
nghiệm sản xuất, nhà nào làm nấm
có hiệu quả cùng chia sẻ lại kinh
nghiệm của mình, để các thành viên
trong tổ tham khảo, học hỏi. Rồi
những khi nấm bị bệnh, nấm hư...

các chị lại cùng nhau tìm nguyên
nhân, rồi tìm thuốc đặc trị... Không
những thế, mỗi lần nhóm họp, các
chị vừa làm, vừa râm ran chuyện
trò, cùng chia sẻ mọi buồn, vui trong
cuộc sống, từ cách dạy con, đến việc
giữ gìn hạnh phúc gia đình...
Chị Trịnh Thị Hoàng - Chủ tịch
Hội LHPN xã Liên Hiệp cho hay,
từ khi thành lập đến nay, tổ hợp tác
trồng nấm mèo của chị em phụ nữ
trong xã hoạt động tương đối hiệu
quả. Lúc mới thành lập, Hội LHPN
xã cũng đứng ra tín chấp với Ngân
hàng Chính sách xã hội huyện cho
các thành viên trong tổ hợp tác vay
260 triệu đồng để tạo vốn làm ăn và
đến nay, các chị cũng đã trả xong.
“Tuy nhiên, hiện nay, chất lượng
bịch nấm do nhà cung cấp không
được tốt, chỉ trồng được một lần rồi
bỏ, hiệu quả kinh tế vì vậy cũng chưa
cao. Vì vậy, chúng tôi cũng mong
ngành chức năng có các biện pháp
kiểm định chất lượng bịch giống
trước khi tới tay người nông dân, để
chất lượng bịch tốt hơn, sản phẩm
nấm làm ra cũng đạt hiệu quả kinh tế
cao hơn” - chị Trịnh Thị Hoàng nói.

HỒNG THẮM

Tổ phụ nữ liên kết trồng nấm mèo
Được thành lập từ năm 2012,
tổ hợp tác trồng nấm mèo
của phụ nữ xã Liên Hiệp (Đức
Trọng) đã từng bước đem lại
hiệu quả cao, tạo việc làm cho
nhiều phụ nữ địa phương.

C

húng tôi tìm đến nhà chị Vũ
Thị Phương (Tổ 13, thôn An
Hiệp) khi chị cùng với các
thành viên của tổ hợp tác và nhiều
chị em phụ nữ trong thôn đang cùng
nhau rửa, nhặt nấm. Chị Phương
cũng là tổ trưởng tổ hợp tác, chị
cho biết chị tham gia vào tổ hợp
tác từ những ngày đầu mới thành
lập và cũng đến với nghề trồng
nấm từ cách đây cả chục năm. Lúc
đầu, chị chỉ có một nhà nấm, nay
con số này đã nâng lên thành 10
nhà nấm. “ Khi Hội Liên hiệp phụ
nữ (LHPN) xã thành lập tổ hợp tác
trồng nấm mèo của chị em phụ nữ
nên tôi mạnh dạn tham gia. Từ lúc
tham gia vào tổ đến nay, tôi đã được
học hỏi kinh nghiệm chị em trong tổ
nên việc chăm sóc cho nấm cũng dễ
dàng, thuận lợi hơn, năng suất cao

Tổ hợp tác trồng nấm của phụ nữ Liên Hiệp đã tạo thêm nhiều việc làm
cho phụ nữ nhàn rỗi trong thôn. Ảnh: T.Vũ

hơn trước. Số tiền tích cóp được từ
công việc trồng nấm, tôi vừa trang
trải cuộc sống gia đình, vừa dùng
để đầu tư phát triển thêm các trại
nấm” - chị Phương cho biết thêm.
Chị Phạm Thị Hạnh - một thành
viên khác của tổ hợp tác, cũng cho
hay, chị trồng nấm được chừng 12
năm nay và cũng tham gia vào tổ
hợp tác được nhiều năm rồi. “Nhà
tôi hiện trồng 8 trại nấm. Lúc đầu,
tôi cũng ngần ngại không muốn
tham gia nhưng sau một thời gian
thấy tổ hoạt động hiệu quả, nên tôi

đã gia nhập”.
Còn chị Nguyễn Thị Thanh và
con gái là Nguyễn Thị Nguyệt, là
2 thành viên của tổ hợp tác. Ngoài
việc trực tiếp sản xuất nấm, chị
Thanh cùng con gái mình còn tiêu
thụ nấm còn lại do chị em trong tổ
sản xuất ra sau khi đã bán cho nhà
cung cấp giống. “Hiện, mẹ Thanh và
tôi có tất cả 13 nhà nấm. Ngoài việc
sản xuất nấm, tôi và mẹ còn thu mua
của chị em trong tổ để sơ chế, xuất đi
Hà Nội, Sài Gòn. 2 năm trở lại đây,
hàng nói chung là đi đều đều” - chị
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LÂM ĐỒNG:

684 trường hợp nhiễm HIV
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
tỉnh Lâm Đồng cung cấp, Lâm Đồng
vừa phát hiện thêm 25 trường hợp
dương tính với HIV, nâng tổng số người
nhiễm HIV còn sống tại địa phương là
684 người. Tổng số người bệnh đang
được điều trị thuốc kháng HIV là 527
bệnh nhân, trong đó có 16 trẻ em. Từ
đầu năm tới nay có 7 trường hợp nhiễm
HIV tử vong, tích lũy số ca nhiễm HIV
tử vong là 537. Lâm Đồng đang tích cực
tăng cường công tác phòng chống HIV/
AIDS, giám sát và can thiệp giảm tác
hại, đặc biệt dự phòng lây nhiễm HIV từ
mẹ sang con.
D.Q

DI LINH: Giảm 42 vụ vi phạm

lâm luật so cùng kỳ

Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh cho
biết, ngay từ đầu năm 2018, đơn vị
cùng với các chủ rừng trên địa bàn
huyện Di Linh đã tập trung tổ chức
thực hiện các biện pháp chống chặt
phá rừng, chống tái lấn chiếm các diện
tích rừng đã giải tỏa; đồng thời, tăng
cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm
ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc
vi phạm về khai thác gỗ, vận chuyển
lâm sản trái phép. Nhờ đó, thời gian
qua, tình hình vi phạm lâm luật trên
địa bàn huyện Di Linh giảm đáng kể.
Cụ thể, tính riêng trong tháng 8/2018,
huyện Di Linh xảy ra 4 vụ vi phạm lâm
luật, giảm 7 vụ so cùng kỳ. Trong đó,
1 vụ khai thác rừng trái phép, 1 vụ vận
chuyển lâm sản trái phép, 1 vụ cất giữ
lâm sản trái phép và 1 vụ vi phạm thủ
tục hành chính.
Qua đó, lũy kế trong 8 tháng đầu
năm 2018, trên địa bàn huyện Di Linh
xảy ra 48 vụ vi phạm lâm luật, giảm 42
vụ so cùng kỳ năm 2017. 100% số vụ
vi phạm lâm luật đã được cơ quan chức
năng xử lý. Số lâm sản bị tịch thu bao
gồm trên 36 m3 gỗ tròn, trên 21 m3 gỗ
xẻ; thu nộp ngân sách Nhà nước gần
340 triệu đồng.
TRỊNH CHU

Nhận ma túy trừ nợ
mang đi bán
Vừa qua, Công an thành phố Đà Lạt
cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt
tạm giam đối với Trịnh Hoài Nam
(sinh 1977, ngụ tại 4/C37 Nguyên Tử
Lực, Phường 8, thành phố Đà Lạt) để
điều tra về hành vi mua bán trái phép
chất ma túy.
Theo điều tra, Nam quen một
người tên là Hiệp (không rõ lai lịch,
địa chỉ), vào ngày 21/8, Nam xuống
Thạnh Mỹ (Đơn Dương) tìm gặp
Hiệp đòi tiền nợ 2 triệu đồng. Do
không có tiền, Hiệp đưa cho Nam
một gói ma túy để trừ nợ, Nam đồng
ý cất giấu gói ma túy mang về Đà Lạt
tiêu thụ.
Khoảng hơn 16 giờ ngày 22/8,
Nam điều khiển xe máy biển kiểm
soát 49N3-2014 đi lòng vòng quanh
đường Phan Chu Trinh, Phường 9,
Đà Lạt để tìm bạn nhờ bán giúp gói
ma túy trên thì bị công an phát hiện
bắt giữ cùng tang vật.
Qua giám định số ma túy có khối
lượng 0,6333 gram, thuộc loại
Methamphetamine. Hiện vụ việc đang
tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TIẾN DÂN

Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân
Việc huyện đầu tư các công
trình nước đã giúp người dân
các xã Đầm Ròn (Đam Rông)
không còn cảnh thiếu nước
sinh hoạt trong mùa khô
hạn, nâng tỷ lệ người dân
trong huyện được sử dụng
nước hợp vệ sinh đến nay lên
76,7%.

Đ

ối với các xã Đầm
Ròn bao gồm: Đạ
Long, Đạ Tông, Đạ
M’Rông vào mùa
khô hạn có tới trên 500 hộ dân
thiếu nước sinh hoạt. Nhiều
người phải mang can, xô đi hàng
cây số đem nước về gia đình để
sinh hoạt. Trước thực tế này, từ
nhiều nguồn vốn đầu tư khác
nhau, huyện Đam Rông đã ưu
tiên một phần kinh phí đầu tư
các công trình nước sinh hoạt
cho các xã ở đây.
Qua đó, nhiều công trình
nước sinh hoạt đã phát huy
được hiệu quả.
Điển hình công trình nước sinh
hoạt Tiểu khu 72, xã Đạ Long
được xây dựng và đưa vào sử
dụng năm 2008, nguồn vốn xây
dựng từ Chương trình 134, có
tổng mức đầu tư 400 triệu đồng,
bằng công nghệ lọc thô, tự chảy
với công suất theo thiết kế phục
vụ cho 50 hộ. Hiện nay, Trung
tâm Quản lý và Khai thác công
trình công cộng (QL&KTCTCC)
huyện đang đầu tư nâng cấp và
mở rộng quy mô công trình với
tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng, dự
kiến sau khi hoàn thành sẽ cung
cấp nước sinh hoạt cho khoảng
300 hộ dân tại xã Đạ Long.
Tương tự, công trình nước
sinh hoạt Đầm Ròn được đầu
tư nâng cấp năm 2016 với tổng
kinh phí 6,2 tỷ đồng, phục vụ
cho 719 hộ cùng Trường Tiểu
học Đạ M’Rông và Trạm Y tế
Đạ M’rông. Hiện nay, công trình
đang hoạt động bình thường,
phát huy hiệu quả đầu tư. Theo
Tr u ng t â m QL & K T C T C C
huyện Đam Rông, trong năm

Công trình nước sinh hoạt ở xã Đạ M’rông phát huy được hiệu quả. Ảnh: H.Y

2018, huyện đang tiếp tục thực
hiện nâng cấp mở rộng quy mô
công suất để phục vụ của công
trình với tổng mức đầu tư 2,2
tỷ đồng. Sau khi hoàn thành,
công trình sẽ đáp ứng nhu cầu
về nước sạch cho 819 hộ dân và
trường học, trạm y tế trên địa
bàn xã. Còn công trình nước
sinh hoạt thôn Đa Nhinh, xã
Đạ Tông được đầu tư xây dựng
từ năm 2004 từ Chương trình
134, với tổng đầu tư 500 triệu
đồng; công suất thiết kế phục
vụ cho 238 hộ. Hiện nay, công
trình đã hư hỏng hoàn toàn,
do đó, năm 2018, Trung tâm
QL&KTCTCC huyện đang
thực hiện đầu tư nâng cấp mở
rộng quy mô công trình với
tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành, công trình
sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho
233 hộ dân và Trường Tiểu học
Đa Nhinh.
Những năm trước một số công
trình cấp nước sinh hoạt hư

hỏng, đã khiến cho hằng trăm
người dân xã Đạ M’Rông hằng
ngày phải lặn lội vài cây số để
tìm nguồn nước sinh hoạt. Anh
Rơ Ông Ha Chinh ở thôn Liêng
K’rắc cứ vào mùa khô, hằng
ngày phải vác can đi xin nước
ở nhà khác để về sử dụng. Anh
Chinh cho biết, đường ống nước
được kéo từ trên đồi về thôn cứ
hư hỏng hoài, vì vậy gia đình
phải đi xin nước ở những nhà
có giếng khoan, nước chỉ đủ nấu
ăn, còn tắm rửa, giặt giũ phải ra
sông. Ông Võ Văn Bền, Phó Chủ
tịch UBND xã Đạ M’Rông cho
biết, hằng năm cứ vào mùa khô
hạn là hơn 100 hộ dân của các
thôn trên địa bàn xã thiếu nước
sinh hoạt trầm trọng, giải pháp
là đào giếng để lấy nước nhưng
cũng không khả thi vì địa hình,
địa chất ở xã nhiều đá nên khó
đào và nếu dùng máy khoan sâu
xuống cũng khó mà có nước.
Năm 2018, nhờ vào sự đầu tư
công trình nước sinh hoạt mà bài

toán thiếu nước của xã được giải
quyết, người dân rất vui mừng vì
không còn cảnh đi xa chở nước
về sử dụng.
Ông Nguyễn Văn Chính,
Trưởng Phòng nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn huyện Đam
Rông cho biết, hiện trên địa bàn
huyện có 15 công trình nước
sinh hoạt (trong đó Trung tâm
QL&KTCTCC huyện quản lý 6
công trình; UBND các xã quản
lý 8 công trình; Nhà máy nước
Bằng Lăng quản lý 1 công trình)
và 1.000 giếng khoan. Trong 15
công trình nước sinh hoạt có 5
công trình được Trung tâm Nước
sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh
đầu tư xây dựng và bàn giao cho
địa phương quản lý vận hành; 1
công trình nước sinh hoạt (Nhà
máy nước Bằng Lăng) do Công
ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm
Đồng đầu tư vận hành và khai
thác. Nhìn chung các công trình
nước sinh hoạt trên địa bàn
huyện đã xuống cấp cần được
đầu tư duy tu, sửa chữa để đáp
ứng nhu cầu nước sinh hoạt của
người dân.
Hiện nay, tổng số người dân sử
dụng nước hợp vệ sinh trên địa
bàn huyện là 50.512 người dân,
chiếm tỷ lệ 76,7% tổng dân số
toàn huyện. Để góp phần nâng
cao tỷ lệ người dân sử dụng nước
hợp vệ sinh trên địa bàn huyện,
nâng cao sức khỏe cộng đồng
dân cư, Ủy ban Nhân dân huyện
Đam Rông cũng đã đề nghị Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn xem xét, tham mưu UBND
tỉnh bố trí kinh phí đầu tư các
công trình nước sạch nông thôn
trên địa bàn huyện. Đó là các dự
án Hệ cấp nước Đạ K’Nàng, xã
Đạ K’Nàng với quy mô phục
vụ 300 hộ dân, kinh phí dự kiến
đầu tư khoảng 15 tỷ đồng; Hệ
cấp nước Đạ Tông, xã Đạ Tông
với quy mô phục vụ 350 hộ, kinh
phí dự kiến đầu tư khoảng 21 tỷ
đồng và Hệ cấp nước Đạ Mun, xã
Đạ K’Nàng với quy mô phục vụ
300 hộ, dự kiến kinh phí đầu tư
khoảng 19,5 tỷ đồng.
HOÀNG YÊN

Tòa án Nhân dân huyện Di Linh xét xử vụ “gây rối trật tự công cộng”
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân
dân huyện Di Linh vừa mở phiên
tòa xét xử vụ “gây rối trật tự công
cộng” theo quy định tại Điều 245
Bộ Luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào cuối tháng
5/2017, do mâu thuẫn trong
việc tranh chấp đất đai với ông
Nguyễn Văn Hoàn (thường gọi
là Hoàn Xuyến ở Thôn 5, xã Tân
Lâm), nên anh Hoàng Văn Ngọc
(Di Linh) đã gọi điện thoại cho
Nguyễn Duy Vũ (Vũ nhị, TP Đà
Lạt) để nhờ giúp giải quyết vụ
tranh chấp đất đai với ông Hoàn
Xuyến.
Khi vào khu vực tranh chấp,
bị nhóm khoảng 20 người, nghi
là của nhóm ông Hoàn Xuyến
đuổi đánh nên Vũ nhị nhờ Phạm

Đức Duy (Duy híp, Đồng Nai)
huy động lực lượng để vào dằn
mặt ông Hoàn Xuyến. Ngày
12/6/2017, Duy híp và Hoàng
Văn Ngọc đã gọi điện cho Vũ
Đình Trí, Hồ Duy Vũ, Đoàn Viết
Quốc Huy, Đoàn Viết Thế Hiển,
Đoàn Viết Thiện Giang, Hồ Thái
Phong, Nguyễn Duy Tân (Nâu),
Nguyễn Công Lý, Đặng Hoàng
Sơn (đều ngụ ở Đồng Nai)… và
khoảng 70 đối tượng khác cùng
tham gia.
Vào lúc 9 giờ ngày 13/6/2017,
tại Thôn 5, xã Tân Lâm, huyện
Di Linh, các đối tượng Hoàng
Văn Ngọc, Nguyễn Duy Vũ,
Phạm Đức Duy, Hồ Duy Vũ,
Phạm Chí Hải, Đoàn Viết Thiện
Giang, Nguyễn Công Lý, Đặng

Hoàng Sơn, Nguyễn Vũ Từ
Giang (Bình Thuận), Nguyễn
Duy Tân (Trúc, Bình Thuận),
Nguyễn Duy Tân (Nâu), Đoàn
Viết Thế Hiển, Đoàn Viết Quốc
Huy, Hồ Thái Phong đã cùng
nhau tụ tập khoảng 100 người
sử dụng hung khí, la hét, gây rối
mất trật tự trị an và đập phá làm
hư hỏng một số tài sản gồm 2
tivi, CPU máy tính, một camera
quan sát, hộp đèn nháy, cây
cảnh, tượng gốm sứ; xảy ra xô
xát với Nguyễn Việt Anh (sinh
2001, con ông Hoàng Xuyến)
dẫn tới bị thương và gây ảnh
hưởng xấu đến an ninh trật tự,
an toàn xã hội.
Tại cơ quan điều tra, các bị
can đã thành khẩn khai nhận

toàn bộ hành vi phạm tội của
mình. Căn cứ khoản 2 Điều 245;
điểm p khoản 1 Điều 46, Điều
20, Điều 33 và Điều 53 của Bộ
Luật Hình sự, Hội đồng xét xử
Tòa án Nhân dân huyện Di Linh
xử phạt bị cáo Đoàn Viết Thiện
Giang, Đặng Hoàng Sơn với
mức án 24 tháng tù; xử phạt bị
cáo Hoàng Văn Ngọc 18 tháng
tù; các bị cáo Phạm Đức Duy,
Nguyễn Duy Vũ, Phạm Chí Hải,
Nguyễn Công Lý, Nguyễn Vũ
Từ Giang, Hồ Duy Vũ, Đoàn
Viết Thế Hiển, Đoàn Viết Quốc
Huy, Nguyễn Duy Tân (Trúc),
Hồ Thái Phong và Nguyễn Duy
Tân (Nâu) phải chịu án phạt từ
9 - 15 tháng tù giam.
NDONG BRỪM
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Để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi từ xa
Chủ động phòng ngừa
Dù dịch tả ASF đang xảy ra tại
Trung Quốc, cách xa Lâm Đồng
hàng ngàn km nhưng ông Trần Văn
Tâm (50 tuổi, xã Bình Thạnh, huyện
Đức Trọng) không khỏi lo lắng cho
đàn heo gia đình. Hiện hộ ông Tâm
có tổng đàn gần 500 con heo, trong
đó có 120 con heo thịt chuẩn bị tới
thời điểm xuất chuồng. “Giá heo
mới lên được không lâu giờ dịch tả
ASF tại Trung Quốc hoành hành,
báo đài cảnh báo liên tục mình cũng
thấy lo lắng. Chỉ cần Việt Nam có
một vài ổ dịch, không phải ở tỉnh
mình thì là giá heo sẽ giảm ngay” ông Tâm bất an.
Để phòng ngừa từ xa, hiện ông
Tâm đang tăng cường mua thêm
máy bơm cao áp để phun khử trùng
đàn heo, tiêm văcxin phòng các loại
bệnh thông thường theo đúng thời
gian và theo dõi đàn heo kỹ lưỡng
hơn bình thường.
Còn ông Hoàng Văn Trường (xã
Bình Thạnh), hộ có tổng đàn 200
con heo thịt, nhà gần gia đình ông
Tâm cho hay, do dịch tả ASF rất dễ
lây lan, nên mặc dù ở rất xa nơi dịch
bùng phát thì phòng ngừa, cẩn thận
tiêu độc khử trùng chuồng trại cũng
không thừa. Hằng ngày, ông Trường
vẫn tranh thủ cập nhật thông tin dịch
tả liên tục hay nghe khuyến cáo từ
cơ quan chức năng để có các biện
pháp ứng phó phù hợp.
Tương tự, các hộ chăn nuôi heo
hộ gia đình, các trang trại chăn nuôi
heo có tổng đàn lớn cũng không
khỏi bất an về dịch tả trên heo nhiều
tuần nay. Bà Nguyễn Thị Như (55
tuổi, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm
Hà), hộ gia đình có thâm niên 8
năm nay nuôi heo theo hình thức ký
kết hợp đồng với Công ty Cổ phần
Chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty
C.P) theo mô hình trang trại hở cho

Không có văcxin phòng bệnh, dịch tả heo châu Phi (ASF) hiện đang bùng phát tại Trung Quốc
làm tiềm ẩn nguy cơ lây lan sang đàn heo tại Việt Nam. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
(NN&PTNT) đã có công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có các biện pháp ngăn ngừa dịch, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

Người chăn nuôi heo tại Lâm Đồng luôn nâng cao cảnh giác trước dịch tả heo châu Phi bùng phát
tại Trung Quốc. Ảnh: C.Thành

biết: Công ty C.P đã gửi các tờ rơi
hướng dẫn các bước phòng dịch
bệnh. Còn tại trang trại, gia đình
cũng làm theo khuyến cáo từ C.P
phun độc khử trùng 2 ngày/lần, cách
ly tốt các nguồn lây bệnh khỏi khu
vực chăn nuôi.
Theo số liệu thống kê mới nhất từ
Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy
sản (CNTY&TS) - Sở NN&PTNT
Lâm Đồng, tính đến hết tháng
5/2018, tổng đàn heo trên địa bàn
có 477.955 con, tăng 3,8% so với
cùng kỳ năm 2017. Ông Nguyễn
Đức Hưng - Chi cục trưởng Chi
cục CNTY&TS nhận định, mặc dù
không phải địa phương giáp biên

giới Trung Quốc hay có tổng đàn
heo lớn như Bình Dương, Đồng
Nai… nhưng Sở NN&PTNT Lâm
Đồng đang chủ động phòng chống
dịch bệnh, tuyên truyền tới người
nuôi heo cũng như tăng cường công
tác ngăn chặn từ xa trước nguy cơ
dịch tả nguy hiểm có thể lây lan bất
cứ khi nào.

Không ảnh hưởng
đến người
Mới đây, Bộ NN&PTNT đã có
công điện khẩn gửi các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương về việc
chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm
nhiễm dịch tả ASF vào Việt Nam.

Trong công điện, Bộ NN&PTNT
nhấn mạnh dịch tả ASF hiện trên
thế giới chưa có thuốc điều trị đặc
hiệu bệnh dịch, nên biện pháp chính
yếu vẫn là phòng bệnh, phát hiện và
xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi ở
phạm vi nhỏ chưa lây lan. Các biện
pháp khác như kiểm dịch nhập khẩu,
kiểm soát vận chuyển heo và chăn
nuôi an toàn sinh học cần phải được
áp dụng triệt để. Ngoài ra, dịch tả
ASF không ảnh hưởng tới sức khỏe
con người nên người dân có thể an
tâm trong trường hợp lỡ ăn phải
nguồn heo nhiễm bệnh cũng “không
ảnh hưởng tới sức khỏe”.
Theo thông tin từ Tổ chức Thú

y thế giới (OIE), ngày 1/8/2018,
bệnh dịch tả ASF lần đầu tiên được
báo cáo xuất hiện tại tỉnh Hắc
Long Giang của Trung Quốc. Theo
thống kê, từ ngày 3/8 tới 7/9, Trung
Quốc đã phát hiện 11 ca bệnh tại 6
tỉnh, tiêu hủy hơn 40.000 con heo.
Và từ cuối năm 2017 đến nay, đã
có 12 quốc gia trên thế giới được
ghi nhận xuất hiện ổ dịch tả ASF.
Bộ NN&PTNT khuyến cáo vi rút
ASF có sức đề kháng cao trong
môi trường tự nhiên nhưng trong
môi trường axit (pH=5,3) chúng
chỉ tồn tại không quá 1 phút. Các
chất khử trùng truyền thống như
formol 1,5-2%, NaOH 3-4%, nước
vôi 20% đều có khả năng tiêu diệt vi
rút cường độc; các hoạt chất iodine,
benzalkonium, B.K.Vet, Virkon.S
đều có thể sử dụng để khử trùng
tiêu độc.
Ông Nguyễn Đức Hưng cho rằng,
hiện đàn heo xấp xỉ nửa triệu con tại
Lâm Đồng có mức độ an toàn, nguy
cơ lây nhiễm dịch tả ASF thấp hơn
nhiều lần so với các tỉnh giáp biên
giới Trung Quốc. Tuy nhiên, trước
sự nguy hiểm của vi rút ASF, đặc
biệt là việc thế giới chưa có thuốc
đặc trị nên công tác phòng ngừa,
khử trùng mầm mống vi rút đang
được ngành triển khai nghiêm túc.
Cán bộ thú y trong tỉnh đã được phổ
biến các biện pháp phòng ngừa, sẵn
sàng ứng phó với dịch bệnh, xử lý
kịp thời các ổ dịch (nếu có xảy ra).
Về công tác phòng chống dịch bệnh,
Sở NN&PTNT đã hoàn thành các
thủ tục mua văcxin, hóa chất phục
vụ công tác phòng chống dịch bệnh
động vật đợt 1 và 2 năm 2018 theo
chỉ đạo của UBND tỉnh. Riêng với
đàn heo, đơn vị đã phân bổ 172.410
liều văcxin tới các hộ nuôi heo trên
địa bàn.
C.PHONG

Tàu hút cát trở lại, đất vườn bị trôi sông
Sau một thời gian tạm ngưng,
nhiều doanh nghiệp khai thác
cát trên địa phận sông Đồng
Nai, đoạn qua huyện Đạ Tẻh
được phép hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, khi tàu hút cát vừa
“tái xuất” nhiều diện tích đất
vườn đã bị trôi xuống sông
khiến người dân địa phương
rất bức xúc.

H

ơn chục ngày nay, ông
Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ
tại Thôn 9, xã Đạ Kho,
huyện Đạ Tẻh) như đứng trên lửa
khi chứng kiến hàng trăm mét
vuông đất vườn trồng dâu tằm bị
sạt lở và trôi xuống lòng sông Đồng
Nai. Cuối mảnh vườn dâu nhà ông
Nghĩa hiện đã tạo thành một hàm
ếch dài hàng chục mét, rất dễ bị
trôi xuống sông nếu có người đi lại
sát mép vườn. Theo ông Nghĩa, kể
từ khi tỉnh Lâm Đồng cấm không
cho các doanh nghiệp khai thác cát
hoạt động trên đoạn sông này thì

Vườn dâu của ông Nguyễn Văn Nghĩa bị khoét hàm ếch một đoạn dài
có khả năng tiếp tục bị sạt lở. Ảnh: Đ.A

vườn nhà ông không bị ảnh hưởng
gì, thậm chí, đất bồi đã bắt đầu hình
thành cách mép sông vài mét. Tuy
nhiên, hơn một tháng trở lại đây, tàu
hút cát xuất hiện và hút cát sát vào
gần bờ đã khiến đất vườn của gia
đình ông không ngừng sạt lở, trôi
xuống lòng sông. Đến nay đã có hơn
100 m2 đất trồng dâu của gia đình bị
mất hút dưới sông.
Cùng cảnh ngộ, kể từ khi tàu hút

cát hoạt động trở lại trên sông Đồng
Nai, mảnh vườn trồng dâu của gia
đình bà Nguyễn Thị Luyến (ngụ tại
Thôn 5, xã Đạ Kho, Đạ Tẻh) đang
lên xanh tốt lại bị đe dọa trôi xuống
sông bất cứ lúc nào. Trên thực tế,
nhiều hàng cây dâu đã biến mất, một
số cây sát mép vườn đã bị bật gốc
và chỉ chờ bị trôi xuống lòng sông.
Theo bà Luyến, hàng ngày tàu hút
cát hoạt động liên tục từ sáng đến

chiều. “Khi tôi có mặt ở vườn, xua
đuổi tàu không được áp sát bờ sông
để hút cát thì họ mới chịu đi ra, nếu
chúng tôi không có mặt ở đây chẳng
biết họ hút như thế nào nữa” - bà
Luyến cho hay.
Bức xúc với tàu khai thác cát của
những doanh nghiệp gây ảnh hưởng
đến hoạt động sản xuất, người dân
đã kiến nghị với chính quyền địa
phương nhưng đến nay vẫn chưa
được giải quyết triệt để. Theo ông
Nghĩa, khi người dân phản ánh thì
một số ngành chức năng của huyện
cũng đã xuống kiểm tra nhưng vẫn
chưa giải quyết được và các tàu khai
thác cát vẫn tiếp tục hoạt động. Ông
Trần Hùng Cường, Chủ tịch UBND
xã Đạ Kho cho biết, hoạt động khai
thác cát của 3 doanh nghiệp trên
địa bàn xã được cấp phép trở lại
khoảng một tháng nay. Tuy nhiên,
đây không hẳn là nguyên nhân khiến
đất vườn của người dân bị sạt lở
xuống sông mà có thể do ảnh hưởng
của dòng chảy, cộng với thời gian
qua trên địa bàn có mưa lớn liên
tục khiến mực nước dâng cao gây
sạt lở bờ sông.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Đạ Tẻh, trên địa bàn
huyện hiện có 4 doanh nghiệp và
1 hộ dân được tỉnh cho phép khai
thác cát trở lại sau gần 1 năm bị
tạm ngưng. Các doanh nghiệp được
phép khai thác tại một số vị trí trên
đoạn sông Đồng Nai dài khoảng 19
km, đi qua địa bàn các xã Đạ Kho,
Đạ Lây, Hương Lâm, An Nhơn và
thị trấn Đạ Tẻh. Ông Nguyễn Duy
Thái, Trưởng Phòng Tài nguyên và
Môi trường huyện Đạ Tẻh cho biết:
Trên thực tế các đoạn cho phép khai
thác cát trở lại thuộc những vị trí ít
có nguy cơ bị sạt lở nhất. Tuy nhiên,
khi nhận được phản ánh của người
dân về tình trạng sạt lở, Phòng đã
phối hợp với cơ quan chức năng đến
kiểm tra, ghi nhận và cũng xử lý một
doanh nghiệp vi phạm do tăng thêm
1 tàu hút cát so với quy định. Hiện
tại, Phòng cùng với các đơn vị liên
quan đang tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát để đảm bảo các doanh
nghiệp khai thác cát đúng vị trí được
cấp phép và hạn chế đến mức thấp
nhất gây sạt lở, thiệt hại cho dân.
ĐÔNG ANH
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90% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh
Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, mục tiêu
đến năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng hoàn
thành 12.500 vị trí đấu nối cấp nước sạch sinh
hoạt cho 90% dân số nông thôn.
Trước mắt đến cuối năm 2018, Lâm Đồng
mở rộng hệ thống cấp nước hợp vệ sinh ở 2
nhà máy thuộc huyện Di Linh và huyện Đạ
Tẻh, đấu nối cho gần 1.600 hộ gia đình sử
dụng. Đồng thời, xây dựng mô hình 5 xã với
hơn 50.200 nhân khẩu được sử dụng nước
hợp vệ sinh trên địa bàn Lâm Đồng. Được

biết, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có gần 700.000
nhân khẩu sử dụng nước hợp vệ sinh, chiếm
hơn 87% dân số. Trong đó, tỷ lệ người đồng
bào dân tộc thiểu số sử dụng nước hợp vệ
sinh chiếm gần 74%. Thay vì sử dụng hệ
thống cấp nước tập trung, hiện nay một bộ
phận người dân nông thôn Lâm Đồng vẫn sử
dụng các loại hình cấp nước nhỏ, lẻ, sử dụng
hiệu quả thấp, thiếu bền vững như: nước khe
suối, nước mưa, giếng khoan, giếng đào…
MẠC KHẢI

Bắt nhóm lừa bán đá quý chiếm đoạt 400 triệu đồng

Viên đá cuội
và thanh thạch cao
giả là thanh sắt.

Bằng thủ đoạn lừa bán viên đá quý là báu
vật của người đồng bào dân tộc thiểu số có
tính năng hủy mọi loại sắt, nhóm 5 nghi can
đã thực hiện chót lọt vụ lừa đảo lấy 400 triệu
đồng của 1 nạn nhân.
Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đơn
vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi
can liên quan đến vụ lừa đảo bán viên đá hủy
sắt chiếm đoạt của 1 nạn nhân số tiền 400 triệu
đồng. 5 nghi can gồm Ya Liêng (43 tuổi) trú tại
xã Pró, Ya Men (27 tuổi - có 1 tiền án 2 năm
tù treo về tội lừa đảo bán đá thiên thạch năm
2012) trú tại xã Tu Tra, Nguyễn Văn Kiều (41
tuổi) trú tại xã Đạ Ròn, cùng ở huyện Đơn
Dương, Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi) trú
tại xã Ea Phê, huyện Krông Pak, tỉnh Đắk Lắk
và Danh Công (57 tuổi - có 1 tiền án 6 tháng
tù về tội trộm cắp tài sản năm 2012) trú tại xã
Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, ngày 29/5/2018, Phòng Cảnh sát
hình sự nhận được đơn của ông V.V.T. trú tại
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, tố cáo một
nhóm người lừa bán cho ông viên đá quý có
tính năng hủy mọi loại sắt rồi chiếm đoạt 400
triệu đồng. Tiến hành lập án đấu tranh, Phòng
Cảnh sát hình sự đã xác định được nhóm nghi
can do Ya Liêng cầm đầu.
Chiều ngày 8/9, tại một quán cà phê bên
Quốc lộ 20 trên địa bàn xã Phú Hội, huyện
Đức Trọng, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng
trong trường hợp khẩn cấp đối với Ya Liêng
và đồng bọn. Tại cơ quan công an cả 5 nghi
can thừa nhận đã trực tiếp tham gia vụ lừa đảo
chiếm đoạt tiền của ông T. với sự phân công
cụ thể, Ya Liêng là chủ hàng, Ya Men là người

mang hàng đi theo Ya Liêng, Kiều tìm kiếm
“con mồi”, Linh môi giới, Công quan sát nhận
mặt và đưa mẫu thử.
Thủ đoạn của nhóm này là loan tin có viên
đá quý trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tại huyện Đơn Dương. Khi tìm được đối tượng,
chúng cho xem hàng, tiến hành thử. Quá trình
này chúng bí mật tráo mẫu thử từ những thanh
sắt xây dựng phi 14 hoặc 16 thành những
thanh thạch cao có hình dáng như thanh sắt
và có thể bẻ gẫy.
Quá trình bắt giữ nhóm nghi can, lực lượng
công an đã tiến hành khám xét xe máy mà
nhóm này đang sử dụng làm phương tiện và
tại các phòng trọ thu được nhiều tang vật là
các viên đá cuội, các thanh sắt, thanh thạch
cao làm các mẫu thử. Nhóm này khai nhận,
các viên đá cuội được nhặt từ suối đưa về cọ
rửa và giả là đá quý.
Cũng theo lời khai của các nghi can và tài
liệu của trinh sát, nhóm này hoạt động lừa
đảo bằng thủ đoạn bán đá hủy sắt từ năm
2016 đến nay, hoạt động liên huyện, kể cả
ngoài tỉnh và khả năng còn nạn nhân khác
bị lừa nhưng chưa tố cáo đến cơ quan công
an nên Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục
mở rộng điều tra.
Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến
cáo đến người dân không tin những lời dụ
dỗ, lừa đảo của các đối tượng vì trên thực tế
không có loại đá nào có tính năng siêu việt
đến vậy. Những ai là nạn nhân của nhóm lừa
đảo trên đến Phòng Cảnh sát hình sự Công
an tỉnh trình báo để được giải quyết.
Đ. HUY

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
Việc xử lý công nợ của Công ty TNHH Đăng Phong
tại huyện Bảo Lâm (lần 3)
Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng thông báo
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục
xử lý các khoản nợ liên quan đến Công ty TNHH Đăng Phong, địa chỉ
tại Thôn 5, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm - do ông Chiu Mou Sheng làm
Giám đốc.
Sở Tài chính Lâm Đồng thông báo lần thứ 3 đến các tổ chức, cá nhân
có liên quan các khoản nợ của Công ty TNHH Đăng Phong biết và
liên hệ với Sở Tài chính để cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan
chứng minh các khoản nợ của Công ty TNHH Đăng Phong để được
xem xét xử lý theo quy định.
Địa chỉ liên hệ và cung cấp hồ sơ: Phòng Quản lý Giá và Công sản
- Sở Tài chính Lâm Đồng (Tầng 5, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm
Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày
12/10/2018).
Đây là thông báo lần cuối, Sở Tài chính Lâm Đồng sẽ không tiếp
nhận để xem xét, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp hồ sơ
liên quan các khoản nợ của Công ty TNHH Đăng Phong sau ngày
12/10/2018.
Sở Tài chính Lâm Đồng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên
quan biết và thực hiện.

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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