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Thông báo Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thực hiện Chương trình làm việc toàn
khóa, từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2018,
tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ
tám để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo
tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà
nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược
biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng

viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy
viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban
chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng;
xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ
và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu
khai mạc và bế mạc Hội nghị.
Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề
án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Đối với mình - Phải siêng năng, không được lười
biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết
kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hóa ra tham lam, nhất
là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh.
(CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG. THÁNG 12 NĂM 1940.
TƯ LIỆU BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hành trình 30 năm
đào tạo học sinh dân tộc thiểu số

Bảo Lộc tập trung phát triển
đảng trong vùng có đạo
Bảo Lộc là địa phương có đông
đồng bào theo đạo sinh sống. Cùng
với phát triển kinh tế - xã hội, công
tác phát triển đảng viên đối với
người có đạo, nhất là xây dựng đội
ngũ cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu cầu
phát triển của địa phương là một
trong những nhiệm vụ quan trọng
của Đảng bộ thành phố Bảo Lộc…
TRANG 2

Trồng bơ theo cách thức
“bình cũ, rượu mới”
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

“Truyền lửa” văn chương
cho học sinh
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyệt Thu

TRANG 5

Nghị lực
của người mẹ trẻ khuyết tật
TRANG 6

Đầu tư gặp khó, phát triển doanh nghiệp giảm

Bát nháo giao thông trên đường cao tốc
TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Thu hút đầu tư gặp khó khăn,
trong khi số doanh nghiệp đăng
ký thành lập mới giảm và doanh nghiệp
ngưng hoạt động thì tăng lên so với cùng
kỳ... là những tín hiệu kém vui trong bức
tranh phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng
9 tháng đầu năm 2018.

TRANG 3

Chấm dứt Dự án
Khu chung cư cao cấp
Kim Cương tại Trần Quý Cáp
TRANG 7

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
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Thông báo Hội nghị lần thứ tám... 
...
1. Thông qua nội dung cơ bản
Nghị quyết về Chiến lược phát triển
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến
thảo luận của Trung ương, báo cáo
tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị
để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành
chính thức và tổ chức thực hiện
Nghị quyết về Chiến lược phát triển
bền vững kinh tế biển Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Thông qua Kết luận về tình
hình kinh tế - xã hội và ngân sách
nhà nước năm 2018; kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2019.
Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến
thảo luận của Trung ương, báo cáo
tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị
để ban hành chính thức Kết luận;
chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ
hoàn chỉnh Báo cáo về tình hình
kinh tế - xã hội và ngân sách nhà
nước năm 2018, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2019 trình Quốc hội
xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ
6, Quốc hội khóa XIV.
3. Ban Chấp hành Trung ương

TIẾP TRANG 1

Toàn cảnh lễ bế mạc.

Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng
chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu
giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
4. Ban Chấp hành Trung ương
Đảng đã xem xét, quyết định việc
ban hành Quy định về trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng viên,
trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị,

Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng; xem
xét, quyết định thành lập các tiểu
ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII
của Đảng; bầu bổ sung hai Ủy
viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương
khóa XII.
5. Ban Chấp hành Trung ương
Đảng xem xét, quyết định thi hành
kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son,
nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Bí thư Ban cán sự đảng,

nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông bằng hình thức:
Cách chức Ủy viên Trung ương
Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự
đảng Bộ Thông tin và Truyền thông
nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng cũng đã xem xét, quyết định
thi hành kỷ luật đồng chí Trần
Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung
ương Đảng, nguyên Phó Trưởng
Ban Tổ chức Trung ương, nguyên

Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí
thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ
ra khỏi Đảng.
6. Ban Chấp hành Trung ương
Đảng đã xem xét, thảo luận Báo
cáo các công việc quan trọng Bộ
Chính trị đã giải quyết từ sau Hội
nghị Trung ương 7 đến Hội nghị
Trung ương 8 khóa XII; Báo cáo
công tác tài chính Đảng năm 2017;
và một số vấn đề quan trọng khác.
7. Ban Chấp hành Trung ương
Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân
và toàn quân tăng cường đoàn kết,
thống nhất, phát huy những kết quả
đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt
qua mọi khó khăn, thách thức, bảo
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền
lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn
thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ
đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp
theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả
các nghị quyết, kết luận, quy định
của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII,
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng.

Theo BÁO NHÂN DÂN

Bảo Lộc tập trung phát triển đảng trong vùng có đạo

N

hằm khai thác, phát huy
thế mạnh “Thiên thời - địa
lợi - nhân hòa”, đưa Bảo
Lộc trở thành địa phương giàu, đẹp,
phồn thịnh, những năm qua, Đảng bộ
và chính quyền TP Bảo Lộc đã xây
dựng, triển khai nhiều nghị quyết,
kế hoạch, chương trình, đề án… tập
trung phát triển KT-XH, đảm bảo
quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ
thống chính trị các cấp vững mạnh;
triển khai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành
phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020
đã đặt ra. Đặc biệt, công tác xây dựng
Đảng của Đảng bộ Bảo Lộc được
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát,
hiệu quả.
Để tăng cường vai trò lãnh đạo
của Đảng đối với địa phương có
đông người theo đạo, Thành ủy Bảo
Lộc xác định, việc xây dựng tổ chức
Đảng và hệ thống chính trị các cấp,
nhất là cấp cơ sở phải chú trọng đến
việc phát triển đảng viên, xây dựng
nguồn lực cán bộ tại chỗ làm hạt
nhân lãnh đạo nhân dân. Với quan
điểm đó, từ khi có Quy định 123-QĐ/
TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính
trị (khóa IX), Ban Thường vụ Thành
ủy Bảo Lộc đã tập trung quán triệt,
gắn kết triển khai các nghị quyết về
xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh và
nghị quyết của Đảng bộ thành phố,
xem đây là nhiệm vụ then chốt, quan
trọng. Để triển khai thực hiện Quy
định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn
số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức
Trung ương về “Kết nạp đảng viên
đối với người có đạo và đảng viên có
đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, Ban
Thường vụ Thành ủy giao các Ban
xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch,
tổ chức triển khai quán triệt đến các
tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, cán bộ,
đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong
đó, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy
làm nòng cốt phối hợp với các cấp
ủy cơ sở - nơi có đông đồng bào tôn

Bảo Lộc là địa phương có đông đồng bào theo đạo sinh sống. Cùng
với phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đảng viên đối với
người có đạo, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu
cầu phát triển của địa phương là một trong những nhiệm vụ quan
trọng của Đảng bộ thành phố Bảo Lộc…

Đồng chí Ngô Huy Phong, một trong những đảng viên trẻ là người có đạo ở xã Lộc Thanh
(Bảo Lộc) có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tại địa phương. Ảnh: Dương Thanh Hồng

giáo tổ chức tuyên truyền, quán triệt
chặt chẽ Quy định của Trung ương;
lồng ghép triển khai thực hiện Quy
định bằng nhiều hình thức trong trong
sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở…
Qua đó, nâng cao nhận thức của các
cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng
viên, nhất là đảng viên là người có
đạo; củng cố niềm tin của bà con
giáo dân đối với chủ trương, đường
lối lãnh đạo của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; tăng cường
khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong
cộng đồng dân cư…
Việc tuyên truyền, quán triệt Quy
định 123 của Bộ Chính trị và triển
khai các nghị quyết của Tỉnh ủy,
Thành ủy gắn với nhiệm vụ chính trị
của địa phương; sự “vào cuộc” trách
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần
làm chuyển biến và nâng cao nhận
thức của nhân dân. Bà con giáo dân
chấp hành tốt các chủ trương, chính

sách của Đảng, Nhà nước và quy định
của địa phương, đồng thuận xã hội
được nâng cao; nhân dân tích cực ủng
hộ các chương trình phát triển KTXH, tham gia xây dựng đời sống văn
hóa, xây dựng nông thôn mới và văn
minh đô thị; tích cực đóng góp thực
hiện các công trình làm đường giao
thông nông thôn, xây dựng trường
học và các công trình phục vụ dân
sinh; tình hình an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Việc thực hiện Quy định về phát
triển đảng viên đối với người có đạo
và đảng viên có đạo tham gia sinh
hoạt tôn giáo được Thành ủy Bảo Lộc
chỉ đạo triển khai bằng kế hoạch; cụ
thể, hàng năm định hướng cho các
TCCS đảng bồi dưỡng, xem xét kết
nạp đảng viên chặt chẽ, đúng quy định
và chú trọng đảm bảo về chất lượng.
Theo đó, các cấp ủy thường xuyên
tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức
về Đảng cho những quần chúng ưu

tú; xem xét kết nạp đảng viên mới.
Nguồn kết nạp đảng viên được phát
hiện thông qua các phong trào thi đua
lao động sản xuất, học tập, công tác,
sinh hoạt và tham gia đóng góp tại
địa phương, đơn vị được giới thiệu
tham gia các lớp bồi dưỡng và qua
quá trình theo dõi đánh giá của các
TCCS đảng địa phương.
Theo thống kê, từ năm 2004 đến
tháng 3/2018, các TCCS đảng trong
toàn Đảng bộ TP Bảo Lộc đã tổ chức
30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
cho 3.438 quần chúng ưu tú; trong đó
có 811 quần chúng ưu tú là người có
đạo và 391 đảng viên người có đạo
đã được kết nạp vào Đảng (đảng viên
theo đạo Thiên chúa có 215 đồng
chí; Phật giáo có 161 đồng chí; Tin
lành có 9 đồng chí; đạo Cao đài có
5 đồng chí).
Đến nay, Đảng bộ TP Bảo Lộc có
61 TCCS đảng; gồm 21 đảng bộ cơ
sở, 40 chi bộ cơ sở và 306 chi bộ trực
thuộc đảng bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có
tổng số 3.675 đảng viên; trong đó, có
152 đảng viên dự bị, 1.838 đảng viên
nữ, 82 đảng viên người DTTS, 391
đảng viên có đạo (chiếm 8% tổng số
đảng viên toàn Đảng bộ).
Việc thực hiện Quy định của Bộ
Chính trị về phát triển đảng viên
đối với người có đạo trong những
năm qua ở Bảo Lộc đã mang lại kết
quả tích cực, tạo động lực phấn đấu
của quần chúng là người có đạo để
được đứng vào hàng ngũ của Đảng,
góp phần tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong vùng đồng bào tôn
giáo; đồng thời, tạo nguồn cán bộ
tại chỗ, xóa trắng các thôn, buôn, tổ
dân phố trước đây không có đảng
viên. Quan trọng hơn là tạo được sự
đồng thuận trong dư luận của nhân
dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó
giữa nhân dân với Đảng bộ và chính
quyền các cấp.
Đảng viên là người có đạo thực
sự trở thành “cầu nối” giữa Đảng

với nhân dân; phần lớn công tác tại
các phường, xã trực tiếp đưa các chủ
trương, nghị quyết, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước đến với
nhân dân các vùng tôn giáo; vận động
bà con giáo dân thực hiện tốt phương
châm “sống tốt đời đẹp đạo”; đưa
Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các quy
định của Chính phủ về công tác tôn
giáo đi vào cuộc sống. Nhiều đảng
viên trẻ sau khi được kết nạp đã tích
cực phát huy trong công tác ở địa
phương như: Ngô Huy Phong (sinh
1981) - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng
Ban Văn hóa thông tin xã và Lưu
Thị Xuân (sinh 1991) - Bí thư Đoàn
Thanh niên xã Lộc Thanh…
Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng
viên đối với người có đạo ở Bảo
Lộc trong thời gian qua vẫn gặp
những khó khăn nhất định; đó là,
số lượng người có đạo được kết nạp
vào Đảng thấp so với nguồn lực và
yêu cầu thực tiễn của địa phương;
đa số đảng viên được kết nạp chủ
yếu tập trung những người tham gia
công tác ở các phường, xã, cơ quan,
trường học (quần chúng ưu tú ở khu
dân cư vào Đảng chiếm tỷ lệ thấp);
một số đảng viên thiếu gương mẫu
trong việc chấp hành các quy định
của Đảng vi phạm khuyết điểm bị
xử lý kỷ luật, bị xóa tên… Công tác
quản lý, giao nhiệm vụ cho đảng
viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn
giáo có nơi thiếu chặt chẽ; một số
cấp ủy ở cơ sở chưa thật sự quan
tâm công tác phát triển đảng viên
người có đạo…
Hy vọng rằng, những khó khăn,
vướng mắc này trong thời gian tới sẽ
được khắc phục để công tác kết nạp
đảng viên trong vùng có đạo thuận
lợi, góp phần thúc đẩy công tác xây
dựng Đảng, tạo tiền đề, nền tảng quan
trọng để Đảng bộ Bảo Lộc lãnh đạo
đưa thành phố trẻ phát triển trở thành
“Thành phố văn minh, hiện đại”…
THANH DƯƠNG HỒNG
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Đầu tư gặp khó, phát triển doanh nghiệp giảm
Thu hút đầu tư gặp khó khăn,
trong khi số doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới giảm
và doanh nghiệp ngưng hoạt
động thì tăng lên so với cùng
kỳ... là những tín hiệu kém
vui trong bức tranh phát triển
kinh tế - xã hội Lâm Đồng 9
tháng đầu năm 2018.
Giảm hơn 12% doanh
nghiệp đăng ký mới
Mặc dù đã có nhiều cải thiện môi
trường đầu tư, tạo điều kiện thông
thoáng đối với doanh nghiệp đăng
ký thành lập mới cũng như hoạt
động kinh doanh sản xuất, nhưng
số doanh nghiệp đăng ký mới thành
lập thấp hơn so với cùng kỳ lên tới
12,2%. Cụ thể, báo cáo của UBND
tỉnh ghi nhận, trong 9 tháng đầu
năm 2018, toàn tỉnh đã cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cho 710 doanh nghiệp với số vốn
đăng ký trung bình là 6,28 tỷ đồng/
doanh nghiệp, giảm 12,2% số doanh
nghiệp thành lập mới so với cùng
kỳ. Theo dự kiến, đến đầu tháng
10/2018, số lượng doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới khoảng 750
doanh nghiệp. Một điểm đáng chú
ý là trong số doanh nghiệp đã được
cấp giấy chứng nhận có tổng số vốn
đăng ký hơn 4.461 tỷ đồng, giảm
4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.
Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp có vẻ ảm
đạm hơn các năm. Đó là, trong khi có
166 doanh nghiệp trở lại hoạt động,
tăng 2,5% so với cùng kỳ thì có đến
234 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt
động, tăng 6,8% và 147 doanh nghiệp
giải thể, tăng 35% so với cùng kỳ.

Nông sản Lâm Đồng đi vào hệ thống chợ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Văn Báu

Chỉ cần nhìn vào số doanh
nghiệp giải thể so với số
doanh nghiệp trở lại hoạt
động sản xuất kinh doanh
147/166 doanh nghiệp, dôi
dư 19 doanh nghiệp và chưa
nói tới số doanh nghiệp tạm
ngưng hoạt động đã nói
lên tình hình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp
đang gặp khó khăn.
Và không những số doanh nghiệp
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp giảm mà ngay cả vốn
đăng ký cũng giảm so với năm trước,
đồng nghĩa với việc sức đầu tư từ các
doanh nghiệp đang thu hẹp.

Khó thu hút đầu tư
Từ đầu năm đến nay, đã có 28 dự án
được cấp mới với tổng vốn đăng ký

gần 1.336 tỷ đồng, quy mô diện tích
gần 352 ha trong khoảng thời gian 9
tháng năm 2018. Nếu so với cùng kỳ
năm 2017: mới chỉ bằng 80% số dự
án, bằng 40,2% vốn và bằng 77,9%
diện tích. Cả ba chỉ số đầu tư đều thấp
hơn so với cùng kỳ, nên theo đánh giá
của UBND tỉnh Lâm Đồng hoạt động
thu hút đầu tư “đang gặp khó khăn”
là hoàn toàn chính xác. Tiến độ đầu
tư thực hiện các dự án cũng diễn ra
chậm so với kế hoạch. Bởi 9 tháng
đầu năm 2018, có 85 dự án điều chỉnh
nội dung dự án đầu tư; trong đó, 6 dự
án tăng vốn đầu tư, 5 dự án giảm qui
mô đầu tư, 7 dự án tăng diện tích và
có đến 57 dự án điều chỉnh tiến độ, 7
dự án chuyển nhượng nên không biết
đến khi nào mới khởi động đầu tư để
hoàn thành dự án.
Cần nhớ, Lâm Đồng có chủ trương
không kêu gọi đầu tư bằng mọi giá,
nhất là không đánh đổi môi trường để
đạt sự tăng trưởng nên công tác kiểm
tra, giám sát đầu tư được thực hiện

thường xuyên đúng theo tinh thần
Quy định số 127/QĐ-UNND ngày
19/01/2018 của UBND tỉnh Lâm
Đồng. Do đó, nội trong 9 tháng vừa
qua, các cơ quan chức năng của tỉnh
đã tiến hành kiểm tra 159 dự án đầu
tư trên địa bàn tỉnh. Cũng thời gian
này, UBND tỉnh đã ban hành các
quyết định thu hồi, chấm dứt 17 dự
án với vốn đăng ký đầu tư gần 2.095
tỷ đồng, quy mô diện tích gần 2.152
ha. Nếu so với cùng kỳ năm 2017, sự
thu hồi và chấm dứt hoạt động này
bằng 68% dự án, 86,2% vốn đầu tư
và bằng gần 150% diện tích. Cụ thể,
trong khi với dự án có vốn đầu tư
nước ngoài (FDI) có 2 dự án được
cấp mới với tổng mức vốn đầu tư đã
đăng ký là hơn 122 tỷ đồng, quy mô
diện tích 3,2 ha (trong đó có 1 dự án
tại khu công nghiệp với vốn đầu tư 68
tỷ đồng, quy mô diện tích 3,08 ha) và
so với cùng kỳ năm trước bằng 50%
số dự án, bằng 37% về vốn và bằng
70,6% về diện tích. Ngoài ra, Lâm

Đồng còn điều chỉnh nội dung đầu
tư 13 dự án; thu hồi, chấm dứt hoạt
động của 1 dự án.
Song song với thu hút đầu tư dự án
có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu
tư trong nước - xét bề mặt các chỉ số
đầu tư về dự án, vốn đăng ký và quy
mô diện tích - cũng đang đạt thấp so
với cùng kỳ nên khó đạt chỉ số gia
tăng cao hơn năm kế hoạch 2018 so
với năm 2017. Vì vậy, theo báo cáo
của UBND tỉnh, tính đến cuối tháng
9 năm 2018, có 26 dự án đầu tư được
cấp mới với vốn đăng ký trên 1.213
tỷ đồng, quy mô diện tích gần 349 ha
và so với cùng kỳ bằng 89,7% số dự
án, 41% về vốn, 78,2% về diện tích.
Cùng đó, điều chỉnh nội dung đầu tư
72 dự án và thu hồi, chấm dứt hoạt
động 16 dự án vốn đầu tư trong nước.
Đứng trước bức tranh thu hút đầu
tư và phát triển, mở rộng lực lượng
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong
thời gian qua, tại cuộc họp với các
sở, ban, ngành và các địa phương hồi
cuối tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đánh giá:
Phát triển doanh nghiệp và thu hút
đầu tư quá thấp so với cùng kỳ năm
2017. Trên thực tế đến nay, phát triển
doanh nghiệp của Lâm Đồng mới
tiệm cận gần 8.000 doanh nghiệp,
trong khi đó mục tiêu đưa ra đến
năm 2020, Lâm Đồng có trên 11.000
doanh nghiệp nên thời gian còn lại
trong 2 năm tới liệu rằng có đạt được
mục tiêu. Nhìn vào số doanh nghiệp
đăng ký mới và số doanh nghiệp
đang hoạt động, phản ánh nền kinh
tế Lâm Đồng phát triển ra sao. Trong
khi đó, sự mở rộng đầu tư sản xuất
kinh doanh, thu thút đầu tư đóng vai
trò quan trọng đối với sự tăng trưởng
kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách và
giải quyết việc làm.
XUÂN TRUNG

Trồng bơ theo cách thức “bình cũ, rượu mới”

N

ông dân xã Đông Thanh,
huyện Lâm Hà nói về vườn
bơ của ông Trần Văn Mùi,
thôn Thanh Trì với lời khen ngợi
bởi khi mùa bơ chính vụ đã vãn thì
vườn bơ nhà ông Mùi lại đang đúng
độ sai trái. Với vườn bơ này, trung
bình mỗi vụ ông Mùi thu về 300
triệu đồng nhưng mức đầu tư rất
thấp. Theo lời ông Mùi, ông đã cải
tạo vườn bơ theo cách thức “bình
cũ, rượu mới”.
Là người dân vào xây dựng kinh
tế mới, như hầu hết bà con trong khu
vực, ông Mùi cũng trồng cà phê.
Năm 2008, nhận thấy cây bơ được
thị trường ưa chuộng, ông trồng 500
cây bơ xen giữa diện tích 2 ha cà
phê của gia đình. Tuy nhiên, năm
2015, ông đã nhanh chóng cải tạo
cây bơ giống cũ bằng những giống
bơ mới chất lượng cao. Trên thân bơ
cũ, ông cắt hết cành và ghép bằng
chồi bơ cao cấp như bơ booth, bơ
034. Chỉ sau vài năm, vườn bơ đã
cho thu hoạch lứa bơ cao sản đầu
tiên và năm 2018 này, với 300 cây
đang cho trái, ông thu hoạch hàng
chục tấn bơ. Chỉ vào một cây bơ
booth, ông Mùi giới thiệu dù mới
ghép vài năm nhưng có cây bơ đã

Từ vườn bơ giống cũ trồng xen trong vườn cà phê, ông Trần Văn Mùi đã cải tạo lại thành vườn bơ cao
sản với những giống bơ có chất lượng cao, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm mà vẫn giữ được
môi trường sinh trưởng của cây cà phê.
đạt tới 3 tạ trái, mức sản lượng 1 tạ/
cây là rất dễ đạt. Ông Mùi cho biết:
“Ghép chồi cao sản trên gốc bơ cũ
rất có lợi vì có sẵn gốc khỏe mạnh,
chồi mới chỉ cần thời gian ngắn để
phát triển. Nếu trồng bơ từ cây con
cần 3-4 năm để có trái thì ghép cải
tạo chỉ cần chưa đến 2 năm, cây
khỏe, trái sai, dễ chăm sóc. Tôi gọi
đây là cách thức sản xuất dựa vào
“bình cũ, rượu mới” - gốc cũ nhưng
cây mới vẫn cho trái ngon, đẹp, thị
trường rất thích”.
Không chỉ ghép giống khá phổ
biến như booth, 034, ông Trần Văn
Mùi còn ghép thêm những giống bơ
mới, chưa phổ biến trên thị trường
như Pinkerton, Hass, Gem.
Mục tiêu của ông là trồng những
giống bơ ngon, lệch vụ để có trái
quanh năm cung cấp cho thị trường.
Do bơ thường dồn vào chính vụ nên
giá giảm, bơ lệch vụ giá rất cao vì
thị trường khan hiếm nên với những
giống bơ mới lệch vụ, giá bán sẽ
đảm bảo tốt cho người nông dân, thị

Vườn bơ nhà ông Trần Văn Mùi. Ảnh: D.Quỳnh

trường cũng có hàng để người tiêu
dùng sử dụng. Ông Mùi tính nhẩm,
với giá trung bình 35 ngàn đồng/kg,
sau khi trừ chi phí, một cây bơ cao
sản thu được 1 triệu đồng/vụ, việc
thu hoạch lại rất nhàn, không cần
nhiều công.

Để đảm bảo vườn bơ đạt chất
lượng cao, ông Trần Văn Mùi chia
sẻ kỹ thuật canh tác cần rất được
chú ý. Ông phân tích, dù là cây
lâu năm nhưng chăm bơ cũng phải
đúng quy trình kỹ thuật. Với vườn
xen bơ, cà phê của gia đình, ông

Mùi bỏ tới 6 đợt phân/năm theo kỹ
thuật chia nhỏ lượng phân bón, đảm
bảo cây hấp thụ đủ, không thừa
gây lãng phí và hư hại đất. Ông có
sổ ghi chép lịch bỏ phân, sử dụng
thuốc BVTV, đảm bảo việc chăm
sóc theo đúng quy trình. Đặc biệt
cây bơ và cây cà phê đều ưa phân
chuồng, giúp cây hấp thụ từ từ và
đất đạt độ mùn cần thiết.
Tầng trên là tán bơ, tầng dưới cây
cà phê nên vườn rợp bóng cây, cỏ
ít mọc nên cũng giảm công làm cỏ.
Chăm tốt, 1 ha cà phê của ông Mùi
cũng thu được 4-5 tấn nhân/ha, sản
lượng khá cao do vườn đã tái canh
các giống cao sản như xanh lùn, TS.
Ông Mùi chia sẻ, nông dân trồng
cây gì, nuôi con gì cũng cần tính
tới thị trường, cần tính toán giá cả,
không nên chạy theo người khác
mà phải dựa trên điều kiện thực tiễn
của mình. Chủ tịch Hội Nông dân
xã Đông Thanh, ông Trần Văn Thọ
đánh giá: Vườn bơ xen canh của ông
Mùi là mô hình để nhiều nông dân
trong xã cải tạo vườn cà phê, chọn
các cây trồng xen vào giúp tăng
năng suất, tăng thu nhập cũng như
bảo vệ môi trường bền vững.
D.QUỲNH
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Hoạt động nhân đạo
9 tháng đạt 34,5 tỷ đồng
Theo số liệu của Hội Chữ thập
đỏ (CTĐ) tỉnh, kết quả hoạt động
nhân đạo 9 tháng đầu năm đạt 34,5
tỷ đồng. Các cấp Hội đã triển khai
tuyên truyền, vận động 283 đoàn từ
thiện đến địa phương khám bệnh,
cấp thuốc miễn phí, tặng quà, trợ
giúp kịp thời các đối tượng có hoàn
cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình
chính sách, nạn nhân da cam. Các
phong trào, cuộc vận động, như
“Tết vì người nghèo và nạn nhân da
cam” đã vận động được trên 74,3
suất quà với trị giá gần ba tỷ đồng.
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi
cá nhân gắn với một địa chỉ nhân
đạo” đã giúp đỡ 949 địa chỉ nhân
đạo, trị giá trên một tỷ đồng. Các
mô hình nhân đạo, như Bếp ăn tình
thương, nồi cháo tình thương, tủ
bánh mỳ, hũ gạo tình thương, muời
người giúp một người, nuôi heo đất,
thùng tiền nhân đạo đã trợ giúp cho
hàng nghìn đối tượng có hoàn cảnh
khó khăn trên 1,8 tỷ đồng...
Phong trào hiến máu tình nguyện
9 tháng đầu năm tiếp nhận được
11.911 đơn vị máu, đạt 89% chỉ tiêu
năm 2018; cấp 39 chiếc xe lăn cho
người khuyết tật; khám sàng lọc
bệnh tim cho 99 đối tượng và hỗ
trợ 12 bệnh nhân phẫu thuật trị giá
600 triệu đồng; hỗ trợ mổ mắt cho
58 bệnh nhân trị giá 124 triệu đồng;
khám sàng lọc 126 người khuyết tật
vận động, trong đó phẫu thuật 10
bệnh nhân, lắp dụng cụ chỉnh hình
cho 67 bệnh nhân,...

HOÀNG VĂN KHÔI

Bàn giao 2 mái ấm
tình thương cho hội viên
phụ nữ nghèo

Lễ bàn giao mái ấm tình thương
cho bà Đinh Thị Chung ở Đạ Huoai.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN)
tỉnh phối hợp với Hội LHPN Thành
phố Hồ Chí Minh và đơn vị tài trợ
là Công ty Vàng bạc đá quý Phú
Nhuận (PNJ) vừa tổ chức lễ bàn giao
mái ấm tình thương cho bà Đinh Thị
Chung ngụ tại Thôn 1, xã Đoàn Kết,
huyện Đạ Huoai và bà Đào Thị Sửu
ngụ tại Thôn 5, xã Đại Lào, thành
phố Bảo Lộc.
Được biết, bà Đinh Thị Chung và
bà Đào Thị Sửu là những hội viên
phụ nữ nghèo đơn thân có gia cảnh
hết sức khó khăn. Được sự hỗ trợ
của các đơn vị tài trợ (40 triệu đồng/
căn) và sự giúp đỡ của gia đình, họ
hàng và bà con lối xóm, công trình
được khởi công xây dựng từ tháng
7 năm 2018, đến nay đã hoàn thành,
đáp ứng yêu cầu đảm bảo căn nhà
có 3 phòng (gồm 1 phòng khách, 2
phòng ngủ), nền gạch bông, tường
tô, mái tôn...; mỗi căn có tổng trị giá
xây dựng gần 100 triệu đồng.

THỦY NGUYỄN

Khẳng định rõ vai trò nòng cốt
trong hoạt động thông tin khoa học quân sự
Trong 20 năm qua, Phòng
Thông tin khoa học quân sự
(Học viện Lục quân) luôn bám
sát yêu cầu, nhiệm vụ của
Học viện, khẳng định rõ vai
trò nòng cốt trong hoạt động
thông tin khoa học quân sự
(KHQS), một trong những
nhiệm vụ chính trị trung tâm
của Học viện.

Đ

ại tá, PGS, TS Trần
Khánh Hòa - Trưởng
phòng Thông tin
KHQS cho biết: Phòng
Thông tin KHQS có chức năng là
cơ quan tham mưu cho Đảng ủy
và Ban Giám đốc về quản lý, tổ
chức thực hiện công tác thông tin
KHQS; tiến hành các hoạt động
thông tin phục vụ cho lãnh đạo,
chỉ huy, quản lý, giáo dục - đào
tạo, nghiên cứu khoa học và các
mặt công tác khác của Học viện;
tham gia phổ biến các thành tựu,
tri thức KHQS trong, ngoài nước
góp phần nâng cao kiến thức cho
cán bộ, giảng viên và học viên.
Sau 20 năm thành lập, đến nay
Phòng Thông tin KHQS đã tổ
chức thu thập được trên 700 đĩa
hình các loại về lĩnh vực quân sự
trong nước và thế giới; xử lý, nhân
bản đưa vào phục vụ cho các đối
tượng dùng tin được 3.258 đĩa.
Phòng cũng đã xây dựng được
134 bộ phim huấn luyện, khoa
học, truyền thống có giá trị tham
khảo cao, giúp cho cán bộ, giảng
viên, học viên tại Học viện cũng
như các cơ quan, đơn vị trong
toàn quân nghiên cứu vận dụng
vào học tập, huấn luyện và sẵn
sàng chiến đấu. Đồng thời, biên
tập và xuất bản 171 số “Thông
tin chuyên đề”, 163 số “Thông
tin phục vụ lãnh đạo” và 3.200
số “Bản tin tổng hợp”.
Công tác tư liệu - thư viện có
nhiều chuyển biến mạnh mẽ,
thu hút bạn đọc đến thư viện
ngày càng đông. Đến nay, Phòng
Thông tin KHQS đã bổ sung
được 29.379 tên sách, tài liệu với
71.467 cuốn, đưa tổng số sách
của thư viện lên trên 100.000 đầu
sách. Đồng thời, xây dựng được
kho dữ liệu đồ sộ, trong đó cơ sở
dữ liệu thư mục có 10.676 biểu
ghi, cơ sở dữ liệu toàn văn có
60.725 biểu ghi, tổng dung lượng

Phòng Thông tin KHQS đã tổ chức được 80 đợt trưng bày, triển lãm sách, ảnh nhân các ngày lễ lớn.

1.132.936 trang số hóa. Ngoài
ra, Phòng Thông tin KHQS đã tổ
chức được 80 đợt trưng bày, triển
lãm sách, ảnh nhân các ngày lễ
lớn; trong đó phải kể đến đợt triển
lãm bản đồ, trưng bày tư liệu quy
mô cấp bộ với chủ đề “Hoàng Sa,
Trường Sa của Việt Nam - những
bằng chứng lịch sử và pháp lý”
có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc,
thu hút được nhiều bạn đọc đến
tham quan.

Đặc biệt, Phòng Thông tin
KHQS đã chủ trì xuất bản
được 97 số Tạp chí Nghiên
cứu Chiến thuật - Chiến
dịch, với số lượng 180.500
cuốn. Tạp chí luôn bám sát
nhiệm vụ giáo dục - đào
tạo và nghiên cứu khoa học
của Học viện; thực hiện
đúng tôn chỉ, mục đích và
thực sự là diễn đàn trao
đổi, cầu nối chuyển tải và
thu nhận thông tin giữa Học
viện với các đơn vị trong
toàn quân.
Trong những năm gần đây, Ban
Biên tập Tạp chí đã không ngừng
nỗ lực, thường xuyên đổi mới và
nâng cao chất lượng, đảm bảo

hình thức đẹp, nội dung có giá trị
nghiên cứu cao, được các đơn vị
trong toàn quân đón nhận. Đến
nay, Tạp chí Nghiên cứu Chiến
thuật - Chiến dịch đã được xuất
bản 2 tháng 1 kỳ với số lượng
6.000 bản/kỳ, phát hành đến hơn
3.200 đầu mối trong toàn quân.
Cũng theo Đại tá Trần Khánh
Hòa, để khẳng định vai trò nòng
cốt trong hoạt động thông tin
KHQS, cần thiết phải xây dựng
đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến
sỹ có lập trường và bản lĩnh chính
trị kiên định, vững vàng, luôn tin
tưởng vào đường lối và sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Đội ngũ cán bộ, nhân viên
của Phòng Thông tin KHQS hiện
có 30 người được đào tạo cơ bản
qua hệ thống nhà trường trong và
ngoài quân đội, 100% có trình độ
đại học và sau đại học, trong đó
có 2 phó giáo sư, 1 tiến sỹ, 2 thạc
sỹ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy
Phòng Thông tin KHQS luôn coi
trọng công tác xây dựng cấp ủy,
chi bộ vững mạnh về chính trị, tư
tưởng và tổ chức; thường xuyên
thực hiện tốt công tác quản lý,
giáo dục, rèn luyện kỷ luật, xây
dựng nền nếp chính quy; quan
tâm, chăm lo bảo đảm đời sống
vật chất, tinh thần để cán bộ, nhân
viên, chiến sỹ yên tâm công tác.
Đại tá Trần Khánh Hòa cho
rằng, trước yêu cầu, nhiệm vụ

của Quân đội và sự nghiệp giáo
dục - đào tạo, nghiên cứu khoa
học của Học viện, Phòng Thông
tin KHQS đẩy mạnh nghiên cứu,
ứng dụng thành tựu của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt
động thông tin KHQS. Tích cực
chủ động, hợp tác liên kết với các
đơn vị trong và ngoài quân đội,
thu thập nhiều thông tin có giá trị,
bảo đảm phong phú về nội dung,
hàm lượng khoa học và có tính
dự báo cao. Đồng thời, đổi mới,
cải tiến nội dung, phương pháp
cung cấp thông tin theo hướng
tích cực (lấy người dùng tin làm
trung tâm) phổ biến kịp thời cho
các đối tượng dùng tin, nhằm
nâng cao chất lượng quản lý, giáo
dục - đào tạo và nghiên cứu khoa
học của Học viện.
Có thể khẳng định, công tác
thông tin KHQS ở Học viện Lục
quân đã góp phần tích cực vào
việc làm giàu hơn nguồn lực và
phát huy vai trò của tài nguyên
thông tin vào sự phát triển lớn
mạnh của Học viện. Những thông
tin và sản phẩm thông tin được
cung cấp là nguồn tư liệu KHQS
rất có giá trị, góp phần không
ngừng nâng cao trình độ, tri thức
của đội ngũ cán bộ, giảng viên,
học viên, chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học
của Học viện Lục quân.

Sài Gòn là đơn vị tình nguyện
thực hiện chương trình mang tính
chất từ thiện không tính công,
với đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp đến
mỗi trường hai lần trong một năm
học để khám răng miệng, tư vấn
phòng ngừa sâu răng, nha chu và
các bệnh răng miệng, thực hiện
nhổ răng, trám răng sâu, lập hồ
sơ răng miệng suốt 5 năm cho

từng học sinh, trả kết quả cho
phụ huynh để biết và nhắc nhở
học sinh về vệ sinh răng miệng.
Được bắt đầu thực hiện từ năm
học 2018-2019, chương trình Nha
học đường sẽ kéo dài liên tục trong
5 năm và kết thúc vào năm học
2022-2023, phục vụ cho học sinh
28 trường tiểu học tại TP Đà Lạt.

TỨ KIÊN

Ra mắt chương trình Nha học đường
Vừa qua, tại Trung tâm Nha
khoa Tâm Sài Gòn, Hội Chữ thập
đỏ TP Đà Lạt đã phối hợp cùng
Phòng Giáo dục - Đào tạo và Công
ty Cổ phần Nha Y Dược - Nha
khoa Tâm Sài Gòn tổ chức Lễ ra
mắt chương trình Nha học đường
và khai trương xe Nha lưu động
cho học sinh các trường tiểu học
trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề “Nuôi dưỡng nụ
cười thiên thần”, chương trình
Nha học đường gồm các hoạt
động giáo dục vệ sinh răng miệng,
hướng dẫn phương pháp chải răng
được giáo viên thực hiện trong
chương trình giảng dạy gồm 9
bài giảng trong tài liệu giáo dục
nha khoa dành cho học sinh tiểu
học; Trung tâm Nha khoa Tâm
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Hành trình 30 năm đào tạo học sinh dân tộc thiểu số

T

háng 11 năm 1988, khởi
nguồn từ một Trường
Thanh niên dân tộc đóng
tại địa bàn Di Linh được
sáp nhập cùng Trường Bổ túc văn
hóa cán bộ tỉnh Lâm Đồng đã hình
thành Trường PTDTNT THPT tỉnh
Lâm Đồng.
Năm đầu tiên, trường chỉ có 5 lớp
với hơn 100 em học sinh, học chung
với 3 lớp cấp 2 thì đến nay trường
đã có tổng số 3 khối lớp 10, 11, 12
với 432 học sinh và có 58 cán bộ,
giáo viên, công nhân viên. Trong
đó, có 22 cán bộ, giáo viên là đảng
viên, 11 cán bộ, giáo viên có trình độ
thạc sỹ, 100% đội ngũ giáo viên đạt
chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên thực
hiện khá tốt qui chế chuyên môn và
các yêu cầu ứng dụng CNTT trong
dạy học.
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh của trường luôn nỗ
lực , đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo,
vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ các năm học; hoàn thành đạt và
vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết
nhà trường đề ra. Trong 5 năm qua,
tỷ lệ học sinh giỏi tăng theo từng
năm, tỷ lệ học sinh yếu giảm nhiều,
tỷ lệ học sinh khá, giỏi nhiều năm
đạt trên 50%. Cụ thể, năm 2013 có
7 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh thì
đến năm 2018 đã có 13 em đạt học
sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ tốt nghiệp
THPT nhiều năm liền đạt tỷ lệ cao
hơn mặt bằng chung của tỉnh với tỷ
lệ 100%. Số lượng học sinh đỗ vào
các trường đại học, cao đẳng ngày
càng nhiều.
Năm 2017, có 9 học sinh được cử
đi tham gia Hội thao Quốc phòng An
ninh toàn quốc và có 6 em được giải
thưởng do Bộ GD&ĐT trao tặng.
Một số giáo viên của trường đã nỗ
lực đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THPT tỉnh Lâm Đồng được thành lập vào cuối năm 1988.
Đến nay, trường đã có 30 năm đào tạo nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần vào
nhiệm vụ tạo nguồn cán bộ DTTS cho các xã, huyện của Lâm Đồng. 30 năm - một chặng đường đủ
dài để khẳng định uy tín và thương hiệu của một ngôi trường dân tộc nội trú - nơi hội tụ tình đoàn
kết của giáo viên và học sinh các DTTS K’Ho, Cill, Chu Ru, Mạ, Tày, Nùng...

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng nhận khen thưởng của Ủy ban Dân tộc.

tỉnh, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Tập
thể nhà trường vinh dự nhận bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ,
bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo,
bằng khen của UBND tỉnh.
Thành tích trên đạt được từ quá
trình nhà trường thực hiện tốt
nhiệm vụ chính trị ; Ban Giám
hiệu Trường PTDTNT THPT tỉnh
Lâm Đồng bám sát những chỉ đạo
của cấp trên, tích cực đổi mới công
tác quản lý. Nhà trường thực hiện
đúng, đủ chương trình qui định,
thực hiện đúng yêu cầu giảm tải
của ngành, đảm bảo nội dung dạy
học tự chọn bám sát. Thực hiện tốt
việc đổi mới phương pháp giảng
dạy và đổi mới trong công tác kiểm
tra, đánh giá, nâng cao chất lượng,

hiệu quả dạy và học.
Được biết, nhiều năm qua, trường
đã tổ chức dạy học phân hóa đạt kết
quả tốt: phụ đạo riêng cho học sinh
yếu, kém; bồi dưỡng học sinh khá,
giỏi và học sinh dự thi học sinh giỏi
tỉnh. Thực hiện giáo dục pháp luật,
giáo dục kỹ năng tích hợp trong môn
Giáo dục công dân và các môn phù
hợp, cũng như qua các hoạt động
ngoài giờ lên lớp. Đảm bảo nội
dung dạy học gắn liền với thực tế
của địa phương như môn Lịch sử,
Địa lý, Công nghệ để nâng cao kiến
thức cho các em và gắn với thực
tiễn của địa phương, qua đó đã thúc
đẩy tinh thần học tập. Những năm
qua, trường có nhiều học sinh giỏi
cấp tỉnh môn Sử, Địa và Sinh. Học

sinh DTTS giờ đây đã tham gia đầy
đủ các hội thi do ngành, thành phố,
tỉnh tổ chức và các cuộc thi Toán,
Lý, Tiếng Anh trên mạng Internet.
Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm
đến công tác đào tạo mũi nhọn, tích
cực bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng
dẫn học sinh nghiên cứu khoa học
kỹ thuật. Học sinh đa số ngoan, hiền,
chuyên cần, đảm bảo nề nếp tự học,
có ý thức vươn lên trong học tập.
Phong trào thi đua của nhà trường
được duy trì thường xuyên, thiết
thực, hiệu quả, phát huy tác dụng
trong việc thúc đẩy cá nhân, tập thể
hoàn thành nhiệm vụ. Được biết,
trường đã tổ chức thực hiện các
phong trào thi đua dạy tốt - học tốt;
Trường học thân thiện, học sinh tích

cực; đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Tổ chức tốt hội thi giáo
viên giỏi cấp cơ sở và giáo viên trẻ
có nghiệp vụ sư phạm giỏi. Đặc biệt,
việc sơ kết, tổng kết các phong trào
thi đua, nhân rộng điển hình tiên
tiến, bình xét thi đua, khen thưởng,
lựa chọn các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc để khen thưởng
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền
khen thưởng được nhà trường thực
hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy
định. Kết quả 100% giáo viên được
đánh giá từ mức khá trở lên theo
chuẩn nghề nghiệp. Hơn 90% cán
bộ, viên chức, công chức được xếp
loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành
tốt nhiệm vụ.
Trao đổi với chúng tôi, cô Phạm
Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường
PTDTNT THPT tỉnh Lâm Đồng
cho biết: Từ các phong trào thi đua
được phát động mạnh mẽ trong toàn
trường, đã góp phần đưa Trường
PTDTNT THPT của tỉnh nhiều năm
liền được công nhận “Trường học
có đời sống văn hóa tốt” và được
Công an tỉnh Lâm Đồng công nhận
đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật
tự”. Nhà trường đạt thành tích 13
năm liền vô địch toàn đoàn trong
Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Qua
30 năm đào tạo nhiều thế hệ học sinh
DTTS, hiện nay nhiều học sinh của
nhà trường là cán bộ chủ chốt tại các
xã, huyện của tỉnh Lâm Đồng. Từ
đó, góp phần đưa Đảng bộ trường
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo
nguồn cán bộ cho tỉnh, huyện, thành
phố và “đào tạo nguồn nhân lực có
chất lượng cho vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”
theo định hướng của Trung ương
và của tỉnh.
NGUYỆT THU

“Truyền lửa” văn chương cho học sinh

D

áng người nhỏ nhắn, giọng
nói nhẹ nhàng, nụ cười ấm
áp, ánh nhìn đầy yêu thương
- đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi
gặp thầy giáo Thiện. Con người và
tâm hồn ấy có lẽ vì thế đã đủ sức
kéo gần môn Ngữ văn đến với bao
thế hệ học trò giữa bức tranh muôn
màu, muôn vẻ của đời sống hiện
đại ngày nay.
Thầy Thiện có hơn 35 năm gắn
bó với Trường THCS Quang Trung
- mái trường đã cho “ra lò” những
thế hệ HS có chất lượng hàng đầu
của ngành Giáo dục TP Bảo Lộc.
Với tâm huyết, uy tín của mình,
hơn chục năm nay, thầy Thiện được
Ban giám hiệu tín nhiệm bầu làm
Tổ trưởng bộ môn Ngữ văn và phụ
trách nhiệm vụ bồi dưỡng HSG của
trường. “Dạy Văn là dạy cho HS đạo
lý, lẽ phải, sống nhân văn hơn; dạy
cho các em hình thành nhân cách, có
kỹ năng sống để thích nghi với môi
trường mà không dễ bị cám dỗ. Môn
Ngữ văn còn đem đến cái đẹp, bồi
dưỡng năng lực thẩm mỹ cho thế hệ
trẻ. Khi mình đủ thuyết phục các em
bằng những mục đích tốt đẹp đó thì
văn chương sẽ dễ dàng đi vào lòng
người thôi!” - thầy giáo Thiện nói

Không phải ngẫu nhiên mà giáo viên và học sinh (HS) Trường THCS Quang Trung (TP Bảo Lộc) khi
nhắc đến thầy giáo Trần Duy Thiện (55 tuổi) là nghĩ về một tấm gương sáng luôn tận tâm với nghề
để truyền đam mê cho HS. Suốt hơn 35 năm làm “người đưa đò”, thầy Thiện đã có nhiều đóng góp
trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) môn Ngữ văn của trường, góp phần tích cực
vào thành tích chung của ngành Giáo dục TP Bảo Lộc.
về công việc truyền lửa văn chương
cho học trò.
Trao đổi về kinh nghiệm giảng
dạy và tuyển chọn, ôn thi HSG, thầy
Thiện chia sẻ: Việc đầu tiên, giáo
viên cần quan tâm đến khả năng
cảm thụ văn chương của từng em
để phân loại HS; phát hiện ra những
HS có khả năng cũng như HS còn
yếu để có phương pháp dạy phù
hợp. Những em có khả năng cảm
thụ tinh tế, nhạy cảm trước mọi vấn
đề của cuộc sống; có vốn tri thức
phong phú, thuộc nhiều thơ, văn
qua việc tự học, tự tích luỹ; có hiểu
biết về con người và xã hội, vốn từ
dồi dào, nắm chắc các kỹ năng làm
bài nghị luận sẽ có nhiều hi vọng đạt
giải trong kỳ thi HSG. Đây chính
là đối tượng HS mà theo như thầy
Thiện cần phải được tuyển chọn, bồi
dưỡng để tham gia các kỳ thi HSG.
Với “nhãn quan” của người thầy

Thầy Trần Duy Thiện đang say sưa truyền cảm hứng văn chương cho học trò. Ảnh: K.Phúc

có quá trình hơn 35 năm gắn bó với
nghiệp giảng dạy văn chương, bằng
sự quan sát, cảm nhận, thầy Thiện
có thể nhận biết, đánh giá được năng
lực của từng em. Song trong suốt

quá trình học, thầy đã tìm cách ra
những đề bài khác biệt với những
đề bài thông thường trong sách giáo
khoa để HS thử sức. Rồi thầy trực
tiếp chấm bài, sửa lỗi, nhận xét kỹ

lưỡng, thấu đáo bài làm giúp HS
phát huy điểm mạnh; đồng thời, chỉ
ra những điểm còn hạn chế để các
em khắc phục trong những bài làm
sau. Trong quá trình giảng dạy, thầy
luôn yêu cầu HS sưu tầm trong các
tài liệu những nhận định hay, đánh
giá độc đáo, đặc sắc của những tác
giả tên tuổi về tác phẩm văn học;
những câu thơ, đoạn văn hay gắn
với các chuyên đề bồi dưỡng để
các em đọc lại nhiều lần và ghi nhớ.
Đây là cách để các em vừa mở mang
vốn tri thức, khám phá vấn đề theo
chiều sâu và rộng, vừa sử dụng như
những dẫn chứng hấp dẫn, tiêu biểu,
tạo nên điểm nhấn, điểm sáng, giàu
sức thuyết phục hơn trong bài làm.
Nhờ vậy, kỹ năng đọc hiểu, cảm
thụ văn học thông qua việc liên hệ
thực tế cuộc sống... của các em HS
Trường THCS Quang Trung không
ngừng được nâng lên. Năm học
2016 - 2017, trường có 5 HS tham
gia kỳ thi HSG môn Ngữ văn cấp TP
thì 5/5 đều đoạt giải và có 3 HS đoạt
giải môn Ngữ văn cấp tỉnh (1 giải
nhì và 2 giải khuyến khích). Bước
sang năm học 2017 - 2018, con số
này đã được nhân lên gấp đôi...
XEM TIẾP TRANG 8
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BẢO LÂM: Tập huấn

chương trình xây dựng
nông thôn mới
Vừa qua, Ban điều phối nông
thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn
chương trình xây dựng nông thôn
mới cho các đối tượng là thành
viên trong Ban chỉ đạo xây dựng
nông thôn mới của các xã trên
địa bàn huyện Bảo Lâm. Trong
thời gian 3 ngày, các thành viên
trong Ban chỉ đạo xây dựng nông
thôn mới của các xã sẽ được
hướng dẫn nắm bắt 7 chuyên
đề cơ bản của chương trình xây
dựng nông thôn mới bao gồm:
Tổng quan về Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai
đoạn 2018 - 2020; tìm hiểu Bộ
tiêu chí xã Nông thôn mới nâng
cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn 2018 - 2020; một số
nội dung cơ bản về phong trào
thi đua dân vận khéo trong xây
dựng nông thôn mới; nội dung
phát động thi đua thực hiện Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”. Bên cạnh đó, các đối
tượng còn được hướng dẫn nắm
bắt chuyên đề về hoàn thiện cơ
sở vật chất văn hóa trong bộ tiêu
chí quốc gia xây dựng nông thôn
mới; nâng cao chất lượng, hiệu
quả phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở
cơ sở” cũng như hoạt động bảo
vệ môi trường nông thôn trong
chương trình xây dựng nông thôn
mới. Qua lớp tập huấn nhằm bổ
sung kiến thức, kỹ năng nghiệp
vụ công tác cho các thành viên
trong ban chỉ đạo xây dựng
nông thôn mới của các xã để vận
dụng vào thực tiễn chương trình
xây dựng nông thôn mới tại địa
phương trong thời gian tới.

QUỐC TUẤN

Cắt giảm hơn 58,2 tỷ đồng
sau thẩm định công trình
xây dựng
Chánh Văn phòng Sở Xây
dựng Lâm Đồng Nguyễn Long
Tiên Hân cho biết, trong 9 tháng
đầu năm 2018, trên địa bàn toàn
tỉnh, việc thẩm định dự án, thiết
kế cơ sở, thiết kế - dự toán xây
dựng với tỷ lệ cắt giảm chi phí
sau thẩm định dự án vào khoảng
0,2% tổng mức đầu tư, tỷ lệ cắt
giảm chi phí sau thẩm định thiết
kế - dự toán đạt khoảng 9,7%
so với dự toán trình thẩm định.
Trong đó, thực hiện thẩm định
đối với 5 hồ sơ dự án với giá trị
102,245 tỷ đồng, sau thẩm định
cắt giảm 210 triệu đồng; thẩm
định 83 hồ sơ thiết kế - dự toán
với giá trị dự toán 595,061 tỷ
đồng, sau thẩm định cắt giảm
58,225 tỷ đồng.
Ngành Xây dựng đã triển khai
kiểm tra công tác nghiệm thu đối
với 28 công trình và phối hợp
kiểm tra công tác nghiệm thu
chuyên ngành 1 công trình. Cùng
đó, ngành đã thực hiện thẩm
định, cấp 238 giấy phép, đạt tỷ lệ
giải quyết đúng hạn 100% và còn
18 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết
nhưng trong hạn. 
M.Đ

Nghị lực của người mẹ trẻ khuyết tật
Hơn 2 năm qua, chị Hoàng Vi
Hạ Phương, trú tại 58/6, đường
Trạng Trình, Phường 9, thành
phố Đà Lạt đã giành được 5 Huy
chương Vàng và 1 Huy chương
Bạc môn xe lăn dành cho người
khuyết tật tại Hội thao Người
khuyết tật tỉnh Lâm Đồng và
thành phố Đà Lạt.

Đ

ể có được thành tích đó,
ít ai biết rằng, chị Hạ
Phương (35 tuổi) đã
không ngừng nỗ lực
để vượt lên chính bản thân mình.
Bởi trước đó, năm 2015, trong
khi đang leo trèo hái cà phê thì
chị Phương bị ngã xuống đất.
Hậu quả chị bị gãy cột xương
sống, dập tủy, mất cảm giác từ
vùng bụng xuống tận hai bàn
chân. Vì vậy, trong thời gian gần
một năm từ ngày bắt đầu gặp tai
nạn, chị Hạ Phương thường nằm
một chỗ, không đi lại được nên
phải nhờ đến sự hỗ trợ của người
thân trong gia đình mới có thể
thực hiện một số hoạt động sinh
hoạt cá nhân.
Nỗi bất hạnh đột nhiên ập đến
là vậy, nhưng không buông xuôi
mặc cho số phận, chị Hạ Phương
đã cố gắng vượt qua để làm chỗ
dựa vững chắc cho 2 con nhỏ, bởi
vợ chồng chị trước đó đã ly hôn.
Nhờ sự động viên của gia đình,
đặc biệt với sự nỗ lực của bản
thân, chị Hạ Phương đã cố gắng
tập luyện cơ chân, tay bằng việc
tập đẩy, đạp xe tại chỗ. Nhờ sự
khổ luyện liên tục sau gần 1 năm,

Chị Hoàng Vi Hạ Phương vui với những tấm huy chương Vàng, Bạc
tại các giải thể thao xe lăn. Ảnh: Đ.T

chị Hạ Phương đã tự ngồi trên
chiếc xe lăn để có thể di chuyển
và tự làm được những công việc
từng làm trước đây.
Vốn là nghệ nhân Công ty Tranh
thêu XQ Đà Lạt, nên chị Phương
đã liên hệ nhận hàng móc len và
nhận thêu tranh tại nhà để kiếm thu
nhập trang trải cuộc sống gia đình
và lo cho hai con ăn học. Không
chỉ có vậy, chị Hạ Phương còn
dùng chiếc xe máy chuyên dụng
cho người khuyết tật do được hỗ
trợ để đưa đón con đến trường;
đồng thời tự tay chị Phương nấu

những bữa cơm đạm bạc cho cả
ba mẹ con.

Không chỉ cố gắng lao
động kiếm tiền để đảm bảo
cuộc sống của 3 mẹ con,
hơn 2 năm qua, chị Hạ
Phương còn tích cực tham
gia tập luyện môn xe lăn
cùng với các vận động viên
trong đội đua xe lăn Hội
Người khuyết tật thành phố
Đà Lạt.

Qua đó, nhằm để rèn luyện sức
khỏe và tham gia các giải thể dục
thể thao dành cho người khuyết
tật do thành phố Đà Lạt và tỉnh
Lâm Đồng tổ chức. Cùng với đó,
chị đã tích cực tham gia hoạt động
biểu diễn văn nghệ do Hội Khuyết
tật thành phố Đà Lạt tổ chức, góp
phần quyên góp được trên 1,2 tỷ
đồng ủng hộ cho gần 60 người
khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn trên địa bàn thành phố.
Dẫu vượt qua sự ngặt nghèo
của số phận, nhưng thực tế hiện
nay hoàn cảnh gia đình chị Hạ
Phương còn rất khó khăn. Bởi
cùng với số tiền ít ỏi gần 2 triệu
đồng mỗi tháng chị kiếm được nhờ
làm đan móc len và thêu tranh tại
nhà, những khoản trợ cấp xã hội,
ngoài những bữa ăn mỗi ngày, tiền
nhà trọ… ra, niềm mơ ước có được
ngôi nhà nhỏ để che nắng, che mưa
là niềm mơ ước lớn lao đối với một
người khuyết tật và đơn thân như
chị Hạ Phương.
Khi màn đêm buông xuống,
tranh thủ thời gian ngoài việc
cơm nước chăm sóc con cái, chị
Hạ Phương lại cùng với những
thành viên trong đội đua xe lăn
của Hội Người khuyết tật thành
phố Đà Lạt luyện tập trên những
chiếc xe lăn chạy quanh đường
bờ hồ Xuân Hương, để chuẩn bị
tham gia các giải thể thao dành
cho người khuyết tật do tỉnh Lâm
Đồng tổ chức vào tháng 11/2018
sắp tới, với hy vọng gặt hái thêm
những huy chương, để tiếp thêm
nghị lực cho bản thân, hướng con
cái đến tương lai tươi sáng hơn. 
ĐAM TRỌNG

Xử phạt 30 triệu đồng cơ sở nhúng sầu riêng vào hóa chất
UBND huyện Bảo Lâm vừa cho
biết, đã ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính 1 cơ sở thu mua
sầu riêng trên địa bàn với mức tiền
30 triệu đồng về hành vi sử dụng hóa
chất không rõ nguồn gốc trong sản
xuất và chế biến thực phẩm.
Trước đó, vào ngày 20/9, Công
an huyện Bảo Lâm đã phối hợp
cùng Phòng Cảnh sát phòng chống
tội phạm về môi trường Công an
tỉnh bắt quả tang cơ sở thu mua sầu
riêng của ông Nguyễn Phi Điệp (SN
1979) ở Thôn 15, xã Lộc Thành,
huyện Bảo Lâm đang có hành vi bôi
tẩm và nhúng trái sầu riêng vào hóa
chất không rõ nguồn gốc. Lực lượng

chức năng đã thu giữ tại hiện trường
3 thùng hóa chất loại có dung tích
20 lít, 58 thùng sầu riêng có trọng
lượng gần 1 tấn đã được nhúng tẩm
hóa chất.
Chủ cơ sở khai nhận thu mua sầu
riêng tại địa bàn, pha chế nhiều loại
hóa chất mua trôi nổi trên thị trường
rồi nhúng vào để trái sầu riêng bảo
quản được lâu và chín đều.
Ngay sau khi UBND huyện Bảo
Lâm ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính cơ sở thu mua sầu riêng
của ông Điệp, Công an huyện Bảo
Lâm cũng đã tiến hành tiêu hủy toàn
bộ hóa chất, trái sầu riêng đã nhúng
tẩm tịch thu trước đó.
D.NGA

Số hóa chất thu giữ tại cơ sở thu mua trái sầu riêng của ông Điệp.

Bắt kẻ chuyên trộm xe máy đắt tiền
Nghi can Phùng Văn Quang (SN
1985) hộ khẩu tại phường Sông Trí,
thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú
tại Phường 3, TP Đà Lạt đã bị Công
an TP Bảo Lộc khởi tố, bắt tạm giam
2 tháng để điều tra về hành vi trộm
cắp tài sản.
Điều tra từ các vụ trộm cắp xe
máy xảy ra liên tục trên địa bàn, tối
ngày 28/9, Công an TP Bảo Lộc đã
bắt giữ Quang khi Quang đang di
chuyển trên xe tắc xi rời khỏi địa
bàn. Thời điểm bị bắt giữ Quang đã
phi tang 7,5 triệu đồng là tiền vừa

bán 4 chiếc xe máy trộm cắp được.
Tại cơ quan công an, qua đấu tranh
Quang thừa nhận, từ ngày 19/9 đến
ngày 28/9 đã thực hiện 5 vụ trộm
cắp xe máy (tại TP Bảo Lộc 4 vụ
và tại TP Đà Lạt 1 vụ) lấy được 5
xe máy gồm các loại xe SH, Air
Blade, Vision.
Thủ đoạn của Quang là lợi dụng
sơ hở của chủ phương tiện dựng xe
tại trước nhà, ngoài công viên không
người trông coi nên dùng đoản, vam
để phá khóa điện lấy xe chạy về gửi
tại quán cà phê 69 Nguyễn Bỉnh

Khiêm, Phường 2, TP Bảo Lộc. Sau
khi trộm được xe, Quang liên hệ với
các đối tượng tiêu thụ, hẹn địa điểm
bàn giao xe, nhận tiền.
Mặc dù những xe trộm được đều
là loại xe đắt tiền nhưng Quang bán
lại với giá chỉ từ 3 triệu đến 5 triệu
đồng/1 xe.
Mở rộng điều tra, sáng ngày 3/10,
Công an TP Bảo Lộc triệu tập Ngô
Thế Hậu (SN 1982 trú tại thôn 8,
xã Hòa Trung, huyện Di Linh), kẻ
chuyên tiêu thụ xe gian đến cơ quan
để làm việc. Tại đây, Hậu thừa nhận

biết Quang bán là xe lấy trộm nhưng
vẫn mua 3 xe với giá 11.500.000
đồng.
Được biết, Quang là đối tượng
có 1 tiền án 9 tháng tù giam về tội
trộm cắp xe máy, được ra tù tháng
9/2014 và mặc dù đã có vợ, con
nhưng không tu chí làm ăn vẫn tiếp
tục thực hiện hành vi “ngựa quen
đường cũ”. Hiện Quang có sử dụng
ma túy đá và mê game bắn cá.
Công an TP Bảo Lộc đang mở
rộng vụ án để làm rõ các đối tượng
liên quan.
Đ.HUY
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Bát nháo giao thông trên đường cao tốc

Chấm dứt Dự án Khu chung cư
cao cấp Kim Cương
tại Trần Quý Cáp

heo thiết kế, cao tốc
Liên Khương - đèo
Prenn chỉ dành cho xe
ô tô lưu thông với vận
tốc cao, không có đường giao
cắt, cấm xe gắn máy, xe thô sơ
khác đi vào, nhưng trên thực tế
giao thông trên con đường này
hiện rất lộn xộn, gây nguy hiểm
cho người lái xe.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Lâm Đồng
chính thức ban hành Văn bản chấm dứt
thực hiện dự án (DA) và thu hồi Giấy
chứng nhận đầu tư đối với DA đầu tư Khu
chung cư cao cấp Kim Cương tại đường
Trần Quý Cáp, Phường 9, thành phố Đà
Lạt của Công ty TNHH PONAGA. Lý
do, DA chậm tiến độ đầu tư, chưa triển
khai đầu tư xây dựng, đã hết thời hạn đầu
tư và nhà đầu tư đề nghị không tiếp tục
thực hiện DA.
Trước đó, ngày 30/6/2014, UBND tỉnh
Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đầu
tư DA này để xây dựng Khu chung cư cao
cấp tại số 1/9 đường Trần Quý Cáp; tổng
diện tích 3.786 m2 (trong đó, đất xây dựng
chung cư 1.494 m2; đất giao thông, bãi xe,
sân đường hơn 1.196 m2 và đất vườn hoa,
cây cảnh gần 1.095 m2). Theo thiết kế,
Khu chung cư cao 10 tầng (không kể tầng
hầm); tổng diện tích sàn xây dựng 14.083
m2, gồm 85 căn hộ. DA có tổng mức vốn
đầu tư 107 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ
quý III/2014 đến hết quý II/2018.

T

Xe gắn máy “vi vu”
trên đường cao tốc
Đường cao tốc bắt đầu từ vòng
xoay Liên Khương (thị trấn Liên
Nghĩa) nối đến chân đèo Prenn
dài gần 20 km nhưng bất hợp
lý là chỉ ở hai đầu đường (gần 5
km) mới có đường gom hai bên
để xe gắn máy lưu thông. Toàn
bộ đoạn đường còn lại khoảng
15 km không có đường gom, chỉ
có đường dành cho ô tô được rào
chắn với khu đất hai bên đường
bằng các dải phân cách bằng sắt
hoặc lưới B40.
Về nguyên tắc đoạn nào chưa
có đường gom thì xe gắn máy
không được đi vào cao tốc
nhưng thực tế dọc suốt hai bên
con đường cao tốc này, có vài
chục con đường của người dân
tự mở (cả đường đất và đường
trải nhựa) kết nối thẳng vào
đường cao tốc. Từ đó, xe gắn
máy, người đi bộ thoải mái đi
lại trên đường cao tốc. Nhiều
xe gắn máy còn vô tư chạy
ngược chiều đường cao tốc,
đối diện với các xe ô tô đang
lao vùn vụt với tốc độ cả trăm
km/giờ. Cũng trên con đường
này, hiện có hàng chục vị trí
dải phân cách để phân chia hai
làn đường ngược chiều cũng bị
tháo dỡ hoặc đập nát để cho xe
cộ tiện quay đầu.
Có mặt tại đoạn đường gần
Khu du lịch Trần Lê Gia Trang
thuộc thôn K’Long, xã Hiệp
An, huyện Đức Trọng khoảng
10 phút, chúng tôi ghi nhận cả
chục xe gắn máy thản nhiên
chạy vào đường cao tốc. Hầu
hết các xe đều đi với tốc độ
khoảng 60-80 km/giờ, bất chấp
biển báo cấm xe mô tô. Mạo
hiểm hơn, nhiều xe máy chở ba,
bốn người đột nhiên băng qua
dải phân cách (do người dân tự
phá bỏ) trước cổng khu du lịch
này để quay đầu.
Anh K’Bảy, nhà ở bên phải
đường cao tốc (hướng từ Đức
Trọng lên Đà Lạt) cho biết, gia
đình anh có vườn cà phê nằm
bên trái đường cao tốc (thôn
K’Long, xã Hiệp An). Hàng
ngày anh đều đi xe gắn máy
băng ngang qua đường cao tốc
để đi làm vườn. “Không băng
qua đường cao tốc thì tôi không
biết đi đường nào. Muốn băng
qua bằng hầm chui thì cũng
phải đi vào cao tốc để đến hầm
chui vì đoạn này không có
đường gom” - anh K’Bảy chia
sẻ. Theo nhiều người dân có
nhà, vườn hai bên đường cao
tốc, trước khi có đường cao tốc
mở thì tại khu vực này có nhiều
đường dân sinh để người dân
đi lại. Khi đường cao tốc được

Nhắc đến đường cao tốc Liên Khương - đèo Prenn (dài 19,2 km), nhiều lái xe lắc đầu không
hiểu con đường này là cao tốc dành cho xe ô tô hay... đường quốc lộ bình thường. Mặc dù bị
cấm nhưng trên đường cao tốc này thường xuyên có xe gắn máy chạy “đua” cùng ô tô ở tốc độ
cao; thỉnh thoảng xuất hiện cả đàn bò, dê... cũng hứng chí lững thững dạo chơi trên cao tốc.

M.ĐẠO

Xe dừng bắt khách ngay trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn trưa ngày 3/10. Ảnh: C.P

Xe máy vô tư băng băng trên đường cao tốc Liên Khương Prenn vào trưa ngày 3/10. Ảnh: C.P

mở cắt ngang các con đường
dân sinh trên khiến người dân
không có đường để vào một số
khu vực sản xuất. Do đó, nhiều
đoạn rào lưới B40 đã bị người
dân dỡ bỏ nên mới có chuyện
bò, dê... chăn thả nhẩn nha gặm
cỏ, dạo chơi trên cao tốc.
Theo ghi nhận ngày 3/10,
không chỉ có việc người dân
mở đường, đi xe gắn máy vào
cao tốc mà gần đây còn có
tình trạng nhiều xe buýt, xe
khách... bắt khách ngay dưới
lòng đường cao tốc. Nhiều nhất
là đoạn đường từ trạm thu phí
Định An tới chân đèo Prenn.
Khá nhiều xe buýt, xe khách
của các hãng xe chạy tuyến
Đà Lạt - Đơn Dương, Đà Lạt
- Đức Trọng, Đà Lạt - TP Hồ
Chí Minh thường xuyên dừng
đón khách trên đoạn đường này.

Chưa có đường gom,
dân còn vi phạm
Theo nhiều hộ dân sinh sống
hai bên đường cao tốc, họ hiểu
việc đi vào đường cao tốc là
nguy hiểm nhưng đó là con
đường duy nhất ra vào nhà mình
nên không còn cách nào khác.
UBND huyện Đức Trọng
thông tin: Hằng năm, UBND
huyện đều cho các đơn vị thống
kê hàng chục con đường người
dân đã tự ý mở đi vào đường

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ
năm 2011 đến hết tháng 12/2017 đã xảy
ra 19 vụ tai nạn giao thông trên đường
cao tốc Liên Khương - Prenn (làm chết 14
người và bị thương 28 người), trong đó
có tới 80% vụ tai nạn là do xe gắn máy, xe
máy cày đi vào làn đường cao tốc, chạy
ngược chiều, băng ngang bất ngờ khiến
ô tô không kịp tránh. Riêng xe mô tô chạy
vào đường cao tốc, mỗi năm CSGT huyện
Đức Trọng tiến hành xử phạt hành chính
150 trường hợp.

cao tốc và cũng đã có kế hoạch
xử lý tình trạng này. Tuy nhiên,
thực tế là việc mở đường cao
tốc đã cắt ngang một số đường
dân sinh của người dân có từ
nhiều năm trước. Trong khi đó,
nhu cầu đi lại của người dân
hai bên đường cao tốc là chính
đáng (nhiều hộ đã được cấp
giấy chứng nhận đất ở, nhiều
cá nhân, tổ chức được cấp làm
dự án, du lịch...) mà không có
đường gom cho dân đi thì chính
quyền địa phương cũng khó xử
phạt người vi phạm.
Đầu năm 2018, cơ quan chức
năng của huyện Đức Trọng
cũng đã tiến hành đóng lại các
vị trí lưới bị phá, làm lại dải
phân cách, rào lại đường tự
mở... nhưng chỉ được ít ngày
sau, người dân lại tiếp tục vi
phạm. Lực lượng CSGT Công
an huyện Đức Trọng cũng
thường xuyên kiểm tra, xử lý vi
phạm nhưng chỉ hạn chế phần
nào vì đường cao tốc dài gần
20 km, chặn xe chỗ này thì chỗ
khác vẫn vi phạm nên không
thể xử lý triệt để.
Theo một lãnh đạo Sở GTVT
Lâm Đồng đánh giá, hạ tầng
giao thông của đường cao tốc
Liên Khương - Prenn chưa
đồng bộ, hệ thống đường gom,
cống dân sinh chưa được đầu
tư hoàn chỉnh gây khó khăn

cho các tổ chức, cá nhân đang
hoạt động sản xuất, sinh sống
hai bên đường. Tuy nhiên, để
giải quyết bài toán nan giải nêu
trên, trong cuộc họp vào cuối
tháng 3/2018 với các sở, ngành
liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Đồng Đoàn Văn Việt nhấn
mạnh, UBND tỉnh đã thống
nhất chủ trương đầu tư đường
gom dân sinh trên tuyến đường
cao tốc Liên Khương - Prenn.
Cụ thể, UBND tỉnh giao
các đơn vị sẽ nghiên cứu triển
khai hệ thống đường gom
dân sinh bên trái của tuyến
đường cao tốc, gồm 2 đoạn: từ
Km206+643 - Km208+100 và
đoạn Km213+678 - Km219 (tại
nhánh rẽ trái dưới cầu vượt) và
bên phải, cũng gồm 2 đoạn: đoạn
Km206+643 - Km207+715
và đoạn Km209+555 Km215+203. Hoặc phương án
2 là bổ sung mới 1 cống dân sinh
có khẩu độ lớn tại Km213+678
để kết nối các đường cống dân
sinh hiện có đi ra QL20. Hiện
Sở GTVT đã trình bản chi tiết
kế hoạch triển khai phương án
mở đường gom trên cao tốc,
chuyển qua các sở, ngành liên
quan thống nhất phương án, bố
trí nguồn vốn trước khi báo cáo
lên UBND tỉnh xem xét, phê
duyệt để triển khai thực hiện.
C.PHONG

Nâng cấp 800 m đường
cánh đồng cọp
Đường cánh đồng cọp với chiều dài
gần 800 m, thuộc địa bàn xã Đạ M’Rông,
huyện Đam Rông vừa được phê duyệt
tổng dự toán nâng cấp hơn 2 tỷ đồng.
Kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách kết
dư của huyện Đam Rông năm 2017; thời
gian lập thủ tục, triển khai thi công hoàn
thành trong một năm tới.
Quy mô nâng cấp đường cánh đồng cọp
được mở rộng nền đường thành 3,5 m - 4
m, kết cấu bằng bê tông xi măng đá dày
18 cm, trải lên trên một lớp bạt chống mất
nước, lớp đệm cát bên dưới dày 10 cm.
Hệ thống thoát nước ngang cũng bằng
bê tông đá, bên trên thiết kế tấm đan chịu
lực bằng bê tông cốt thép; hệ thống thoát
nước dọc bằng mương đất hình thang.
Ngoài ra, công trình còn thiết kế xây dựng
kè ta luy âm bằng bê tông xi măng đá; riêng
đường dân sinh với 55 m chiều dài cũng
được xây dựng mới bằng bê tông đá, lót lớp
đệm cát và trải bạt chống mất nước.
Trung tâm Quản lý và Khai thác công
trình công cộng huyện Đam Rông làm
chủ đầu tư nâng cấp đường cánh đồng cọp
nói trên. Đây là công trình nhằm đạt mục
tiêu trước hết phục vụ nhu cầu đi lại, vận
chuyển hàng hóa của nhân dân địa phương.
MẠC KHẢI

ĐAM RÔNG:

17 con bò giống từ Dự án
“Ngân hàng bò” bị mất và chết

Dự án “Ngân hàng bò” được triển khai
tại 5 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn 5
xã của huyện Đam Rông, với tổng số 100
con bò giống được hỗ trợ cho các hộ dân.
Theo đánh giá của Ban quản lý dự án,
việc hỗ trợ bò giống trong thời gian qua
đã đem lại lợi ích thiết thực cho các gia
đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp
phần đẩy mạnh tăng gia sản xuất và xóa
đói, giảm nghèo ở địa phương. Tuy nhiên,
do một số hộ dân được thụ hưởng chưa
chú trọng đến khâu chăm sóc nên khiến
cho 17 con bò dự án bị mất và bị chết.
Được biết, hiện số bò giống trên đã sinh
sản được 8 bê con, trong đó đã chuyển
giao 2 bê cái cho 2 hộ liền kề chăm sóc
theo quy định của dự án.
LÊ TUẤN
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INDONESIA:

Nobel Hòa bình tôn vinh nỗ lực chống bạo lực tình dục chiến tranh
Theo thông báo của Viện Hàn lâm Khoa
học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm chiều
5/10 (giờ Việt Nam), giải Nobel Hòa bình năm
nay đã thuộc về bác sĩ người Congo Denis
Mukwege và cô Nadia Murad, nạn nhân người
Yazidi từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)
tự xưng bắt cóc, vì những nỗ lực nhằm chấm
dứt nạn lạm dụng bạo lực tình dục trong chiến
tranh và xung đột vũ trang.
Đây là giải thưởng thứ 4 của mùa giải Nobel
năm nay. Trước đó, đã công bố các giải Nobel
Hóa học, Nobel Vật lý và Nobel Y học 2018.
Giải Nobel Vật lý gây chú ý khi lần đầu tiên
sau 55 năm một nhà khoa học nữ được nhận
giải, đó là nhà nghiên cứu Donna Strickland,
người Canada.
Bà Donna Strickland cũng là người phụ nữ
thứ 3 trong lịch sử giành giải Nobel Vật lý
(về phát triển xung laser ngắn nhất và mạnh
nhất từ trước đến nay - hợp tác cùng nhà vật
lý 74 tuổi người Pháp Gérard Mourou) kể từ
khi các giải Nobel được sáng lập.

Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình 2017 đã
được trao cho Chiến dịch quốc tế nhằm loại
bỏ vũ khí hạt nhân (ICANW). Đây là tổ chức
thứ 23 được vinh danh kể từ khi giải ra đời
vào năm 1901.
Tiếp sau giải Nobel Hòa bình, giải Nobel
Kinh tế được công bố vào ngày 8/10, khép
lại mùa giải Nobel 2018.
Năm nay, giải Nobel Văn học không được
trao do những bê bối liên quan đến Viện Hàn
lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Giải
Nobel Văn học 2018 sẽ được trao vào năm
sau, cùng Nobel Văn học 2019.
Chủ nhân của các giải Nobel trong năm nay
sẽ được trao giấy chứng nhận, Huy chương
Vàng cùng phần thưởng tiền mặt.
Lễ trao các giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa
học, Kinh tế sẽ được tổ chức vào đầu tháng
12 tới tại Stockholm.
Riêng giải Nobel Hòa bình sẽ được Ủy ban
Nobel của Na Uy công bố và trao thưởng tại
thủ đô Oslo. 
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Triều Tiên đẩy mạnh biện pháp ngoại giao
để được nới lỏng trừng phạt

Thứ trưởng Ngoại giao
Triều Tiên Choe Son-hui (giữa).

Theo hãng Yonhap, ngày 5/10, giới quan sát
nhận định Triều Tiên dường như đang dốc toàn
lực cho công tác ngoại giao để được nới lỏng
các lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc ban hành,
đồng thời tìm kiếm thêm sự hỗ trợ nhân đạo từ
cộng đồng quốc tế.
Theo giới quan sát, các chuyến thăm Trung
Quốc và Nga diễn ra trong tuần này của Thứ
trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui là
đặc biệt đáng chú ý.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên
(KCNA), Thứ trưởng Choe đã cùng phái đoàn
nước này rời Bình Nhưỡng hôm 3/10 để tham
gia các cuộc đàm phán với Bắc Kinh, Moskva
cũng như đối thoại ba bên Triều Tiên-NgaTrung Quốc.
Trước đó, chưa có một cuộc đối thoại 3 bên

Triều Tiên-Nga-Trung Quốc được công bố kể
từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền
vào năm 2011.
Giới quan sát dự đoán 3 nước này sẽ thảo
luận về các bước đi giảm nhẹ lệnh trừng phạt
của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên, cùng
với đó là một số vấn đề liên quan đến chuyến
thăm Bình Nhưỡng sắp tới của Ngoại trưởng
Mỹ Mike Pompeo.
Các chuyên gia nhận định những diễn biến
thời gian gần đây cho thấy Triều Tiên đang
có ý định tạo ra bầu không khí thuận lợi để
tạo điều kiện cho việc giảm trừng phạt và
tăng cường viện trợ nhân đạo, với lý do sự
tin tưởng chung giữa nước này và Mỹ đang
ngày càng tăng.
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“Truyền lửa” văn chương...
... khi nhà trường có 10 HS đoạt giải môn
Ngữ văn kỳ thi HSG cấp TP và 6 HS đoạt giải
HSG môn Ngữ văn cấp tỉnh.
Với những đóng góp của mình cho sự
nghiệp giáo dục, thầy Thiện đã nhiều năm
liền đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua” cấp cơ
sở và cấp tỉnh. Thầy Thiện còn vinh dự được
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở GD ĐT Lâm Đồng và Chủ tịch UBND TP Bảo
Lộc... tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy
khen. “Là đồng nghiệp cùng trang lứa, nên
tôi rất thấu hiểu về khả năng cảm thụ văn
chương của thầy Thiện. Thầy là giáo viên
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có tâm huyết với nghề, tận tụy, trách nhiệm
với công việc; có năng lực chuyên môn
tốt, mỗi khi giao việc, Ban Giám hiệu nhà
trường rất yên tâm. Nhờ sâu sát với HS, chủ
động tìm tòi, nghiên cứu trong cách giảng
dạy nên bài giảng của thầy Thiện luôn có
sự sáng tạo, mới mẻ. Đặc biệt, thầy Thiện
cũng rất “có duyên” trong ôn thi HSG khi
luôn giành được nhiều giải cao trong mỗi kỳ
thi, đem vinh quang về cho trường” - thầy
Võ Trọng Hà, Hiệu trưởng Trường THCS
Quang Trung tự hào khi nói về thầy Thiện.

Số nạn nhân mất tích sau động đất có thể hơn 1.000 người

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau thảm họa động đất
và sóng thần ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia, ngày 1/10/2018.

Giới chức Indonesia ngày 5/10 cho biết có
khả năng hơn 1.000 người vẫn mất tích sau các
trận động đất, sóng thần xảy ra tại tỉnh Trung
Sulawesi của nước này 1 tuần trước đây.
Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của
cơ quan cứu hộ và tìm kiếm Indonesia Yusuf
Latif cho biết ước tính có khoảng hơn 1.000
ngôi nhà bị chôn vùi, do vậy nhiều khả năng
còn hơn 1.000 người mất tích.
Trước đó, các quan chức ước tính có khoảng
100 người mất tích. Tuy nhiên, theo ông Latif,
chưa thể chắc chắn về con số trên vì có thể
nhiều người đã thoát được ra ngoài.
Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang chạy
đua với thời gian để tìm những người còn sống
sót trong các đống đổ nát từng là khách sạn và
siêu thị.
Chó nghiệp vụ cùng máy quét được huy động
để phát hiện những người bị mắc kẹt. Giới chức
Indonesia đã xác định ngày 5/10 là hạn chót cho
công tác tìm kiếm này.
Chiều 28/9, tỉnh Trung Sulawesi của
Indonesia đã liên tục hứng chịu 2 trận động
đất mạnh 6,1 độ và 7,5 độ làm rung chuyển
cả khu vực.
Các trận động đất này đã gây ra sóng thần

lớn, gây nhiều thương vong, phá hủy nhiều
nhà cửa, công trình xây dựng trong khu vực.
Thống kê mới nhất cho thấy 1.558 người đã
thiệt mạng và hơn 2.500 người bị thương trong
thảm họa trên. Số người phải rời bỏ nhà cửa
sau thảm họa là 70.821 người.
Thủ phủ Palu của tỉnh Trung Sulawesi và
thị trấn duyên hải Donggala lân cận là hai địa
điểm chịu nhiều thiệt hại nhất vì hứng chịu trực
tiếp sóng thần với cột sóng cao từ 3 đến 6 mét.
Một tuần sau thảm họa, cuộc sống dường
như đã quay trở lại bình thường tại thành phố
Palu bất chấp còn nhiều khó khăn.
Trẻ em chơi trên đường phố, tiếng nhạc phát
ra từ đài phát thanh và hệ thống điện được khôi
phục tại nhiều nơi.
Trong khi đó, hàng viện trợ từ nhiều tổ chức
và các nước trên thế giới đã đến các vùng bị
ảnh hưởng. Khoảng 20 máy bay mang theo
các nhu yếu phẩm như thiết bị y tế, máy phát
điện đang hướng về những vùng khó khăn sau
nhiều ngày bị trì hoãn.
Theo Liên hợp quốc, gần 200.000 người
Indonesia đang cần được giúp đỡ khẩn cấp,
trong số đó có hàng chục nghìn trẻ em.
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THÔNG BÁO
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng trân trọng thông báo đến
Quý khách hàng sử dụng nước máy của Công ty việc Công ty thay đổi từ
thu tiền nước bằng “Hóa đơn giá trị gia tăng” được in sau khi ghi chỉ số
nước sử dụng trước đây thành thu qua “Biên nhận thanh toán tiền nước”
được nhân viên Công ty in bằng máy trực tiếp tại chỗ ngay khi ghi chỉ số
nước sử dụng trong tháng của Quý khách hàng, chương trình này được
thực hiện cụ thể như sau:
1. Thời gian áp dụng: từ tháng 10/2018.
2. Hình thức: Biên nhận hoặc giấy báo được in trên giấy in nhiệt, có
khổ rộng 56mm dài từ 200mm đến 250mm và không có dấu của Công ty.
3. Hóa đơn tiền nước: Quý khách có nhu cầu sử dụng hóa đơn tiền nước
có thể truy cập vào website của Công ty: http://lawaco.com/hoadon để tự in
(sau khi đã thanh toán tiền nước) hoặc liên hệ trực tiếp với Văn phòng Công
ty Cấp thoát nước Lâm Đồng (50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc văn phòng các chi nhánh). Trong quá trình thanh
toán nếu có trở ngại, vướng mắc vui lòng liên hệ qua tổng đài: 1900571222
để được hướng dẫn cụ thể.
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng rất mong nhận được sự quan
tâm và hợp tác từ Quý khách hàng.
Trân trọng!
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