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Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại huyện Đam Rông và huyện Lâm Hà

Đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu ý kiến cử tri tại xã Phi Liêng.

Ngày 8/10, thực hiện chương trình tiếp
xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội
khóa XIV, bà Trương Thị Mai - Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Đại
biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm
Đồng; ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng
đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc
hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
ông K’ Nhiễu - Phó Chánh Văn phòng Sở
Khoa học và Công nghệ - Ủy viên Hội

đồng Dân tộc của Quốc hội đã có buổi
tiếp xúc cử tri tại xã Phi Liêng (huyện
Đam Rông) và cụm xã Tân Văn (huyện
Lâm Hà).
Tham dự buổi tiếp xúc có ông K’Mak
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông
Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm
tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương
yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ
người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra
sức cần kiệm xây dựng nước nhà.
(BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI THANH NIÊN TÍCH CỰC LAO ĐỘNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, NGÀY 17/3/960)

XEM TIẾP TRANG 2

Xây dựng mã số
cho vùng trồng cà phê Lâm Đồng

Học và làm theo Bác
ở ngôi trường vùng xa
“Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
được Trường THPT Lê Hồng Phong
- huyện Di Linh cụ thể hóa thông
qua các cuộc vận động, phong trào
thi đua của ngành Giáo dục. Qua
đó, tạo được những chuyển biến
trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng
đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp,
đồng thời, góp phần nâng cao chất
lượng dạy và học.
TRANG 2

Họ vẫn là người lính trên
mặt trận chống đói nghèo
TRANG 5

KINH TẾ

Đổi thay Ka Đơn
TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Các điều tra viên đi điều tra thực tế từng nông hộ. Ảnh: NDong Brừm

TRANG 3

Tập trung nguồn lực
xây dựng giao thông nông thôn
TRANG 6

ĐƠN DƯƠNG: Để

người dân hài lòng
về cải cách hành chính ở cơ sở

Để Đà Lạt trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp
và thông minh
TRANG 5

Một cuộc khảo sát ý kiến của
người dân về cải cách hành chính
ở các xã, thị trấn tại Đơn Dương trong
năm 2017 vừa qua cho thấy, chính quyền
cơ sở cần tiếp tục cải thiện nhiều điều để
người dân hài lòng về nền hành chính.

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đào mương thoát nước
khiến hàng chục hộ dân
bị ảnh hưởng
TRANG 7

TRANG 4
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ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI:

Phiên họp toàn thể lần thứ tám
Trong ba ngày (8 - 10/10/2018),
tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường của
Quốc hội tổ chức phiên họp thứ tám
với sự chủ trì của ông Phan Xuân
Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công
nghệ và Môi trường; ông Đoàn Văn
Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH
đơn vị tỉnh Lâm Đồng.
Phiên họp đã nghe báo cáo nội
dung tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật
Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và cho
ý kiến thẩm tra dự án Luật Kiến
trúc. Các đại biểu tham dự phiên
họp còn được nghe Bộ Tài nguyên
và Môi trường báo cáo bổ sung
về tình hình thực hiện nhiệm vụ,
ngân sách năm 2018; dự kiến kế
hoạch năm 2019 và 3 năm thực
hiện kế hoạch tài chính 5 năm,
kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh
vực bảo vệ môi trường. Bộ Khoa
học và công nghệ báo cáo bổ sung
về tình hình thực hiện nhiệm vụ,
ngân sách năm 2018; dự kiến kế
hoạch năm 2019 và 3 năm thực
hiện kế hoạch tài chính 5 năm và
kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016 - 2020 trong lĩnh
vực khoa học công nghệ.
Sau phần phát biểu khai mạc
của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học,
Công nghệ và Môi trường, thay
mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông
Đoàn Văn Việt đã phát biểu chào
mừng các đại biểu đến dự phiên
họp tại Đà Lạt, đồng thời thông
tin tóm tắt về những nét nổi bật
về kinh tế - xã hội, thế mạnh về
du lịch của Lâm Đồng - Đà Lạt.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương... 

TIẾP TRANG 1

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại phiên họp.

Các đại biểu tham dự cho rằng:
Cần phải định nghĩa vùng đất đặc
thù; khái niệm về nông nghiệp
chính xác, nông nghiệp thông
minh cần giải thích rõ hơn về từ
ngữ. Về các hành vi bị nghiêm
cấm cần bổ sung thêm cụm từ
“kém chất lượng”, bổ sung thêm
“phân bón giả, phân bón kém
chất lượng” vào điều kiện cấm
của dự án luật. Về quy định điều
kiện sản xuất mua bán giống, đề
nghị bổ sung thêm điều kiện về
nguồn “nhân lực” để kiểm duyệt
giống một cách hiệu quả. Cụm từ
“cây trồng giả” cần xác định lại
vì cụm từ này gây hậu quả rất lớn
cho người sản xuất, thực tế tại các
địa phương nhiều loại giống cây
mắc ca trồng nhiều năm không
có quả, cây sa kê thì kém chất
lượng, do đó Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn cần có hướng
dẫn cụ thể về vấn đề này. Có ý
kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ

hướng đến nền nông nghiệp hữu
cơ, nông nghiệp bền vững… vào
dự án Luật.
Về Luật Chăn nuôi, một số ý
kiến cho rằng ngành chăn nuôi
nước ta trong nhiều năm qua đã
có tốc độ phát triển nhanh, cho
giá trị kinh tế lớn nhưng vẫn còn
nhỏ lẻ, nên cần phải có chính
sách đủ mạnh, chiến lược để phát
triển chăn nuôi theo hướng công
nghiệp, chuỗi khép kín, kiểm soát
dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực
phẩm và xử lý môi trường chăn
nuôi. Cần bổ sung thêm quy định
về chế biến, bảo quản, mua bán và
tiêu dùng để phát triển chăn nuôi
theo chuỗi, bền vững…
Các ý kiến góp ý của đại biểu
tham dự hội nghị sẽ được Thư
ký Ủy ban Khoa học, Công nghệ
và Môi trường tổng hợp, báo cáo
trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
tại các kỳ họp tới.

... ông Phạm S - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh; các sở, ban,
ngành liên quan cùng đông
đảo cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, ông
Nguyễn Tạo đã thông báo
với cử tri xã Phi Liêng và cử
tri cụm xã Tân Văn một số
nội dung về tình hình kinh
tế - xã hội của đất nước trong
năm 2018; vấn đề kiểm toán
nhà nước; đấu tranh phòng
chống tội phạm; tình hình
quốc phòng - an ninh; thực
hiện các mục tiêu quốc gia;
Luật Trồng trọt; Luật Chăn
nuôi; thị thực điện tử; xây
dựng nông thôn mới; các dự
án đường cao tốc và cảng
hàng không…
Cử tri xã Phi Liêng đã
kiến nghị về vấn đề phá rừng
tại địa phương; Quốc lộ 27
xuống cấp nghiêm trọng; chế
độ của thương binh, bệnh
binh, người có công; việc san
gạt mặt bằng; di dân tự do;
việc làm cho con em đồng
bào dân tộc thiểu số sau khi
đào tạo…
Còn tại buổi tiếp xúc với
cử tri cụm xã Tân Văn, cử
tri đã có nhiều ý kiến xung
quanh các vấn đề về đường
liên thôn xuống cấp; cà phê
rớt giá; việc san gạt mặt
bằng; dạy thêm, học thêm;
hiện tượng chảy máu chất
xám; việc làm; vệ sinh môi
trường…

Những ý kiến của cử tri
nêu ra tại buổi tiếp xúc đã
được lãnh đạo huyện Đam
Rông, lãnh đạo huyện Lâm
Hà cũng như đại diện lãnh
đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp thu,
giải trình một số vấn đề thuộc
phạm vi thẩm quyền.
Phát biểu tại các buổi tiếp
xúc với cử tri, bà Trương
Thị Mai đánh giá cao những
ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Đồng thời, đề cập thêm một
số vấn đề đang được cử tri
trong và ngoài tỉnh quan
tâm như công tác phòng
chống tham nhũng trong
tình hình hiện nay, dư luận
về vấn đề sử dụng công
nghệ giáo dục…
Trưởng Ban Dân vận Trung
ương Trương Thị Mai cũng
đã giải thích thêm một số nội
dung liên quan đến giải quyết
việc làm cho con em gia đình
chính sách; giải quyết chế độ
chính sách cho thương binh,
bệnh binh, người có công…
Đối với một số vấn đề
khác được cử tri phản ánh,
bà Trương Thị Mai giao các
ngành chức năng và chính
quyền địa phương tiếp thu để
có hướng giải quyết cho cử
tri theo phạm vi thẩm quyền.
Các kiến nghị thuộc Trung
ương, Đoàn sẽ tổng hợp và
kiến nghị với Ủy ban Thường
vụ Quốc hội tại kỳ họp tới.
ĐỨC TÚ

NGUYỆT THU

Học và làm theo Bác ở ngôi trường vùng xa
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Trường THPT Lê Hồng Phong huyện Di Linh cụ thể hóa thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục. Qua đó,
tạo được những chuyển biến trong ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, đồng
thời, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Phát huy tinh thần
tương thân, tương ái
Năm học 2018 - 2019, Trường
THPT Lê Hồng Phong sẽ xây
thêm một ngôi nhà tình nghĩa
cho gia đình thuộc diện chính
sách từ sự đóng góp của cán
bộ, giáo viên và học sinh toàn
trường. “Với kinh phí dự kiến
150 triệu đồng, hiện công đoàn
trường đã thu được gần 100 triệu
đồng. Hầu hết cán bộ, giáo viên
và học sinh đều nhiệt tình hưởng
ứng để cuối năm sẽ bắt đầu xây
dựng với mong muốn hoàn thành
sớm nhất ngôi nhà cho gia đình
chính sách”, thầy Nguyễn Văn
Diệp - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch
Công đoàn cơ sở Trường THPT
Lê Hồng Phong cho hay.
Cũng theo thầy Diệp, đây là
ngôi nhà thứ ba được nhà trường
và công đoàn kêu gọi tập thể
giáo viên và học sinh tham gia
đóng góp kinh phí bằng truyền
thống tốt đẹp “Uống nước nhớ
nguồn”. Ngôi nhà đầu tiên là nhà

tình thương được Trường THPT
Lê Hồng Phong xây cho một hộ
nghèo đồng bào DTTS ở xã Đinh
Trang Hòa trị giá gần 50 triệu
đồng; ngôi nhà thứ hai là nhà tình
nghĩa với kinh phí 80 triệu đồng
xây cho gia đình thương binh 2/4
Dương Văn Quang ở Thôn 7, xã
Hòa Ninh.
Bên cạnh đó, phát huy tinh
thần đoàn kết, tương thân tương
ái, giúp đỡ lẫn nhau, mỗi cán bộ,
giáo viên Trường THPT Lê Hồng
Phong còn nhận đỡ đầu một học
sinh trong trường có hoàn cảnh
khó khăn. Gần 3 năm nay, hơn
80 cán bộ, giáo viên nhà trường,
mỗi người đã nhận đỡ đầu ít nhất
một học sinh. Do đó, nhiều học
sinh nghèo đã có thêm điều kiện
đến trường.

Đẩy mạnh
các cuộc vận động,
phong trào thi đua
Thầy Nguyễn Văn Dũng - Bí
thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường

THPT Lê Hồng Phong cho biết,
ngay khi Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị được ban hành, Chi
bộ đã chỉ đạo chính quyền nhà
trường cụ thể hóa các nội dung
thông qua những hoạt động giáo
dục. Cụ thể như: đổi mới phương
pháp dạy học, lồng ghép nội
dung học tập và làm theo Bác
trong các môn học, trong các
buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh
hoạt đoàn thể; tổ chức các hoạt
động văn hóa - văn nghệ, thể dục
- thể thao nhằm tạo điều kiện cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh có cơ hội giao lưu, rèn
luyện thân thể theo gương Bác.
Đặc biệt, việc “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”
được Trường THPT Lê Hồng
Phong cụ thể hóa thông qua
Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô
giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo” cùng với
phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh

tích cực”. Thông qua đó, tinh
thần trách nhiệm, lòng yêu nghề,
ý thức học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
và tự học tiếng dân tộc của đội
ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng
được phát huy. Hiện nay, 100%
cán bộ quản lý và giáo viên nhà
trường đều đạt chuẩn về trình
độ đào tạo, tỷ lệ trên chuẩn ngày
càng tăng. Thông qua đội ngũ
giáo viên, qua tổ chức Đoàn, học
sinh trong trường được tuyên
truyền để nâng cao ý thức, ý chí
học tập, rèn luyện cũng như tích
cực tham gia công tác xã hội và
các hoạt động tình nguyện vì
cộng đồng.
Qua triển khai bằng nhiều hình
thức trong việc “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
chất lượng giáo dục của Trường
THPT Lê Hồng Phong ngày càng
được nâng lên. Tỷ lệ học sinh khá
giỏi tăng qua từng năm, giảm tỷ lệ
học sinh yếu kém và lưu ban; tỷ lệ
học sinh tốt nghiệp THPT luôn đạt
trên 95%; tỷ lệ học sinh đậu vào
các trường cao đẳng, đại học trên
50%... Năm 2016, trường được
UBND tỉnh công nhận trường đạt
chuẩn quốc gia. Cùng đó, Chi bộ

nhà trường nhiều năm liền đạt
“Trong sạch vững mạnh”; Công
đoàn là đơn vị vững mạnh, được
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ
thi đua toàn diện, Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam tặng cờ thi
đua chuyên đề “Văn hóa - Thể
thao”…
“Việc đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa
thiết thực góp phần tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ cả về nhận thức và
hành động trong đội ngũ cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh
nhà trường, tạo động lực mạnh
mẽ để hoàn thành nhiệm vụ được
giao. Kỷ luật lao động, quy chế
chuyên môn, nền nếp của nhà
trường luôn được đảm bảo; phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống
của cán bộ, giáo viên, học sinh
được giữ vững và chuyển biến
theo hướng tích cực; không có
cán bộ, giáo viên vi phạm đạo
đức nhà giáo và học sinh vi phạm
pháp luật, tệ nạn xã hội. Qua đó,
xuất hiện nhiều điển hình tiên
tiến trong học tập và làm theo
Bác, đặc biệt là nhiều gương học
sinh có những việc làm tốt…”,
thầy Dũng nhấn mạnh.
TUẤN HƯƠNG

KINH TẾ
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Xây dựng mã số cho vùng trồng cà phê
Lâm Đồng
Để hướng tới sản xuất cà phê
bền vững, đáp ứng được nhu
cầu xuất khẩu trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh
Lâm Đồng đang triển khai
thực hiện thí điểm Dự án cấp
mã số vùng trồng cà phê trên
địa bàn huyện Di Linh.
Tín hiệu vui
từ một dự án
Theo đánh giá của ngành nông
nghiệp, mặc dù bà con nông dân
canh tác cà phê đã chú trọng áp
dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật
vào sản xuất, nhưng việc sản xuất
cà phê của người dân còn có những
hạn chế nhất định, tình hình vườn
cây có năng suất chất lượng cao
còn hạn chế; chưa xây dựng được
mô hình liên kết từ khâu sản xuất
đến tiêu thụ cũng như chỉ dẫn địa
lý... Tuy năng suất cà phê của
Việt Nam hiện nay cao gấp 3 lần
so với năng suất cà phê của thế
giới nhưng vẫn có nguy cơ mất
ổn định. Bởi, số diện tích cà phê
đang bị trồng xen các loại cây
trồng khác chiếm tỷ lệ khá cao.
Theo thống kê, trên địa bàn các
tỉnh Tây Nguyên, số diện tích cây
trồng khác được trồng xen với cà
phê lên đến trên 100.000 ha.
Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Cục
Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn cho biết:
“Cà phê là loại cây trồng có tỷ lệ
chứng nhận về chất lượng an toàn
thực phẩm qua các Tổ chức chứng
nhận Rainforest Alliance (RFA)...
chiếm khoảng 50%; nhưng số còn
lại chưa được chứng nhận, nên
phần nào ảnh hưởng đến uy tín của
ngành cà phê Việt Nam. Hiện nay,
cà phê Việt Nam gần như hoàn
toàn xuất khẩu thô, bởi vì các đơn
vị chế biến cà phê có nhãn mác đầy
đủ như: Trung Nguyên, Vinacafe
rất ít, chỉ chiếm 7%”.
Để giải quyết bài toán trên, đòi
hỏi các ngành liên quan phải triển
khai thực hiện đồng bộ các giải
pháp trên nhiều lĩnh vực. Ngoài
chú trọng thực hiện quy trình sản
xuất thì khâu chế biến sâu, chứng
nhận chất lượng sản phẩm cũng

Các điều tra viên đi điều tra thực tế từng nông hộ. Ảnh: NDong Brừm

phải được cải thiện nâng cao để
đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc
tế sâu rộng, với môi trường cạnh
tranh bình đẳng hơn.
Đặc biệt, khi xuất khẩu sang
các thị trường khó tính như Mỹ,
Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Anh... và một số nước thuộc
liên minh châu Âu (EU), Việt Nam
cần tuân thủ theo các yêu cầu kiểm
dịch thực vật nhập khẩu. Một trong
các điều kiện tiên quyết chính là
sản phẩm cà phê cần phải có vùng
trồng riêng và được đăng kí kiểm
soát bởi Cơ quan Bảo vệ thực vật
Quốc gia.
Chương trình Dự án cấp mã số
vùng trồng cà phê được triển khai
thực hiện thí điểm tại huyện Di
Linh như là một giải pháp nhằm
khắc phục được những yếu điểm
còn tồn tại của cà phê Lâm Đồng
nói riêng và ngành cà phê Việt
Nam nói chung, giúp xác định
vùng trồng nhằm thuận lợi cho
việc theo dõi và kiểm soát tình
hình sản xuất, kiểm soát chất
lượng sản phẩm; đồng thời đảm
bảo sản phẩm đưa ra thị trường
phải đúng nguồn gốc, sản xuất an
toàn và có chứng nhận.

Hướng đến môi trường
cạnh tranh bình đẳng
Lâm Đồng là một trong các tỉnh
của cả nước thực hiện tốt việc áp

dụng công nghệ khoa học - kỹ
thuật vào sản xuất nông nghiệp
và có diện tích cà phê khá lớn
(khoảng 150.000 ha), là điều kiện
để Tổ chức Diễn đàn cà phê toàn
cầu và Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn chọn để triển khai
dự án. Sau khi bàn bạc với Bộ
Nông nghiệp, UBND tỉnh Lâm
Đồng đã chọn huyện Di Linh làm
nơi thí điểm, bởi đây là địa phương
có diện tích cà phê lớn của tỉnh
(trên 44.000 ha); điều kiện thâm
canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác của nhiều hộ
dân khá tốt. Trước mắt, dự án sẽ
triển khai thí điểm tại 5 xã, thị trấn
(gồm Tân Nghĩa, Đinh Lạc, Gung
Ré, Tân Châu và thị trấn Di Linh)
với gần 15.000 hộ dân có diện tích
cà phê khoảng 11.540 ha.
Thời gian qua, song song với
việc lập bản đồ, mã hóa các vườn
trồng cà phê, thiết lập các thông
tin để làm cơ sở dữ liệu rồi đưa
lên hệ thống Google Maps, dự án
còn phối hợp với địa phương mở
các lớp tập huấn sử dụng phần
mềm cho 150 điều tra viên. Đây
là phần mềm online được cài đặt
ứng dụng quản lý vườn cà phê trên
mạng. Tuy việc sử dụng phần mềm
khá đơn giản, nhưng các điều tra
viên phải sử dụng điện thoại thông
minh có hệ điều hành Android
mới có thể truy cập, thu thập được
dữ liệu như: xác định được vị trí

SỔ TAY

Đổi thay Ka Đơn

Nếu trước đây, Ka Đơn - nơi cư
trú của đồng bào Churu, K’Ho,
Chill vốn là vùng đất nghèo của
huyện Đơn Dương, thu nhập bình
quân đầu người thấp (năm 2010: 8
triệu đồng/người/năm), người dân
chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhỏ
lẻ, thì đến nay với việc xây dựng
nông thôn mới, kinh tế người dân
phát triển, đời sống vật chất và tinh
thần được nâng cao.
Hiện nay, xã Ka Đơn có 10 thôn
(trong đó có 5 thôn người Kinh,
5 thôn đồng bào dân tộc thiểu
số) với tổng diện tích tự nhiên
là 3,712 km2, dân số hiện nay có

9.400 người, trong đó hơn 54% là
người đồng bào dân tộc thiểu số.
Thu nhập bình quân đầu người đạt
50 triệu đồng/người/năm, tăng 5
triệu đồng/người/năm so với năm
2016. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm
còn 4,62% (giảm 0,78% so với
năm 2016 là 5,4%) trong đó, tỷ lệ
hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc
thiểu số giảm 0,25% còn 5,46%.
Mặt khác, người dân trong xã đã
thực hiện chuyển đổi 193 ha diện
tích cây lúa cho năng suất thấp sang
canh tác cây rau thương phẩm,
nâng tổng diện tích canh tác cây rau
thương phẩm trên toàn xã đến nay

là 1.319 ha với sản lượng trung bình
đạt 40 tấn/ha. Hiện nay, trên toàn xã
có trên 117 ha nhà lưới, 95 ha tưới
nhỏ giọt, 9 ha nhà kính, hơn 1.220
ha phủ màng nông nghiệp, tưới
phun tự động 970 ha. Ngoài canh
tác cây rau thương phẩm, bà con
nhân dân còn trồng một số loại cây
khác như: cà phê robusta, chuối,
mắc ca và trồng hoa nhà kính.
Bí thư Huyện ủy Đơn Dương
Lưu Tấn Huệ ghi nhận: Sự phấn
đấu của Ka Đơn đã được hồi đáp
khi xã được công nhận là xã nông
thôn mới năm 2014. Không chỉ
dừng lại ở đó, hiện nay, Ka Đơn

vùng trồng cà phê của các nông hộ
cũng như điều kiện địa lý và tình
hình canh tác... Chương trình dự
án thành công, chẳng những triển
khai cho các huyện trong tỉnh, mà
còn tiếp tục nhân rộng cho các tỉnh
khác trong cả nước.
Ông Lưu Văn Hoàng - Tổ chức
Diễn đàn cà phê toàn cầu cho hay:
“Việc xây dựng mã số hộ vùng
trồng và đánh dấu chỉ số sản xuất
cà phê bền vững của nông hộ là rất
quan trọng, bởi giúp người nông
dân tuân thủ sản xuất theo một qui
trình nhất định vừa nâng cao ý thức
trong sản xuất và đáp ứng yêu cầu
đảm bảo chất lượng sản phẩm của
các nước nhập khẩu... Ngoài việc
truy xuất nguồn gốc, cạnh tranh
thị trường, chương trình dự án này
còn giúp cho cơ quan nhà nước từ
Trung ương đến địa phương có
bộ cơ sở dữ liệu để quản lý và có
chiến lược, chính sách hợp lý trong
lĩnh vực sản xuất, chế biến cà phê
nhằm mang lại lợi ích cho người
nông dân”.
Về xu hướng lâu dài, người dân
sản xuất cà phê buộc phải minh
bạch hóa tất cả thông tin về cấp mã
số vùng trồng để tránh trường hợp
sản xuất cà phê không đảm bảo an
toàn, tiêu chuẩn, chất lượng; tránh
tình trạng sản phẩm từ nơi khác
trà trộn vào vùng trồng đã được
cấp mã số.
NDONG BRỪM

tiếp tục phấn đấu đến năm 2020
đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Đến vùng đất cách mạng Ka Đơn
hôm nay sẽ thấy những ngôi trường
được xây dựng khang trang, những
con đường bê tông trải dài nối liền
thôn xóm, điện thắp sáng khắp
nơi... cuộc sống của người dân Ka
Đơn thực sự đổi thay. Đời sống phát
triển, bà con tích cực tham gia các
phong trào văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao, các phong trào, cuộc
vận động do MTTQ phát động,
nhất là cuộc vận động Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh.  THU DUNG
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Hàng năm thanh tra,
kiểm tra từ 2-5% doanh nghiệp
Các sở, ban, ngành và chính quyền
cấp huyện trong tỉnh Lâm Đồng bắt đầu
rà soát, nắm bắt hoạt động của doanh
nghiệp trực thuộc, làm cơ sở lên kế
hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm với
tỷ lệ từ 2-5%. Riêng các lĩnh vực khai
thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi
trường, phòng chống cháy nổ, an toàn
thực phẩm... đưa vào kế hoạch thanh
tra, kiểm tra với tỷ lệ cao hơn, nhưng
phải phù hợp thực tế hoạt động sản xuất
- kinh doanh của doanh nghiệp.
Trước khi triển khai kế hoạch thanh
tra, kiểm tra hàng năm, các sở, ngành
và chính quyền cấp huyện phải trình
UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt
thông qua cơ quan Thanh tra tỉnh Lâm
Đồng. Nhằm tránh tình trạng chồng
chéo, trùng lắp, việc thanh tra, kiểm tra
tiến hành không quá một lần/năm đối
với doanh nghiệp. Trường hợp thanh
tra, kiểm tra đột xuất đối với doanh
nghiệp khi thực sự cần thiết phải xác
định các dấu hiệu vi phạm pháp luật;
đặc biệt không hình sự hóa các quan
hệ kinh tế, dân sự...
VŨ VĂN

ĐAM RÔNG: Sản lượng lương

thực đạt trên 10 ngàn tấn

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng
diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện
đạt 19.213 ha, trong đó cây hàng năm
5.307 ha, cây lâu năm 13.905 ha. Tổng
sản lượng lương thực đạt 10.386 tấn,
bằng 52% so với kế hoạch năm và
bằng 97,4% so với cùng kỳ. Tình hình
chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển
ổn định, trong đó, tổng đàn gia súc có
gần 25.700 con, đàn gia cầm có 104
nghìn con.
Về lĩnh vực lâm nghiệp, cơ quan
chức năng đã phát hiện, lập biên bản 54
vụ vi phạm lâm luật, giảm 24 vụ so với
cùng kỳ, trong đó xử lý hình sự 2 vụ,
xử lý vi phạm hành chính 46 vụ, lâm
sản tịch thu qua xử lý trên 100 m3 gỗ
các loại, thu nộp ngân sách nhà nước
832 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục giao
khoán diện tích trên 38 nghìn ha rừng
cho 3 đơn vị và trên 2 nghìn ha cho hộ
dân nhân quản lý bảo vệ theo chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Trong công tác quản lý đất đai, tài
nguyên khoáng sản đã cấp mới được
269 giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, với tổng diện tích 141 ha.
Về thu ngân sách, tổng thu ngân
sách trên địa bàn huyện đạt gần 30
tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch, trong
đó thuế quản lý 25 tỷ 657 triệu đồng,
thuế phí 12 tỷ 249 triệu đồng, thu biện
pháp tài chính 4 tỷ 185 triệu đồng và là
huyện hoàn thành thu ngân sách sớm
nhất trong tỉnh.
Về xây dựng nông thôn mới, trong
9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy
động xây dựng nông thôn mới 230 tỷ
đồng, trong đó vốn trực tiếp đầu tư xây
dựng nông thôn mới gần 11 tỷ đồng,
vốn lồng ghép trên 100 tỷ đồng, vốn
tín dụng gần 116 tỷ đồng, cộng đồng
dân cư đóng góp 526 triệu đồng. Hiện
nay, xã Rô Men đã đạt thêm 1 tiêu chí,
xã Đạ K’Nàng đạt thêm 3 tiêu chí.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều
tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo,
tình hình ANCT - TTATXH ổn định,
công tác giải quyết việc làm và thực
hiện các chính sách xã hội đạt nhiều
kết quả.
LÊ TUẤN
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ĐÀ LẠT:

Khen thưởng thanh niên
cứu người trong hỏa hoạn

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch
UBND thành phố Đà Lạt trao giấy khen
cho anh Nguyễn Công Thành.

Sáng ngày 8/10, UBND thành phố
Đà Lạt đã trao tặng giấy khen cho anh
Nguyễn Công Thành ở tổ dân phố Tự
Tạo 1, phường 11, thành phố Đà Lạt
vì đã có thành tích trong công tác cứu
nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố
Đà Lạt năm 2018. Cụ thể, khoảng
18h00 ngày 8/8, tại nhà bà Tống Thị
Quý ở tổ Trại Mát xảy ra hỏa hoạn
và lan sang các nhà dân lân cận. Tại
thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà
bà Tống Thị Quý có ông Lê Hữu An,
con trai bà Quý đang ngủ trên gác.
Đi ngang qua, phát hiện vụ cháy, anh
Nguyễn Công Thành đã dũng cảm,
mưu trí, bất chấp hiểm nguy lao vào
đám cháy để cứu người.
Nhờ hành động quả cảm của anh
Nguyễn Công Thành đã góp phần
hạn chế thiệt hại về tài sản, không
gây thiệt hại về người trong vụ cháy
và được bà con nhân dân trên địa
bàn khen ngợi. Được biết, vụ cháy
tại nhà bà Tống Thị Quý cũng như
các hộ lân cận, gây ra tổng thiệt hại
tài sản khoảng 500 triệu đồng.

DUY DANH

Hơn 1.000 học sinh THPT
tham gia Phiên tòa
giả định tuyên truyền ATGT
Ngày 7/10, tại Trường THPT
Nguyễn Du, Thành Đoàn Bảo Lộc
phối hợp với Chi đoàn Tòa án Nhân
dân và Viện Kiểm sát Nhân dân TP
Bảo Lộc đã tổ chức Phiên tòa giả
định tuyên truyền về Luật Giao thông
đường bộ cho hơn 1.000 học sinh.
Phiên tòa tái hiện buổi xét xử lưu
động của Tòa án Nhân dân TP Bảo
Lộc đối với 1 bị cáo là học sinh
THPT bị truy tố về tội “Vi phạm các
quy định về điều khiển phương tiện
giao thông đường bộ”. Toàn bộ kịch
bản đều được dàn dựng như một
phiên tòa thật, có Hội đồng xét xử
(chủ tọa phiên tòa, 2 hội thẩm nhân
dân, thư ký và đại diện Viện Kiểm
sát Nhân dân) cùng tham gia xét hỏi.
Theo đại diện Tòa án Nhân dân
TP Bảo Lộc, trong 9 tháng đầu năm
2018, đơn vị đã thụ lý xét xử 80 vụ
án hình sự theo thẩm quyền, với hơn
150 bị cáo. Trong đó, có hơn 40% vụ
án liên quan đến việc “Vi phạm các
quy định về điều kiển phương tiện
giao thông đường bộ”.
Được biết, đây là Phiên tòa giả
định công khai đầu tiên do Thành
Đoàn Bảo Lộc tổ chức để hưởng
ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
(9/11/1946 - 9/11/2018) và góp phần
đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
nâng cao ý thức về chấp hành Luật
Giao thông đường bộ trong đoàn
viên, thanh niên và học sinh THPT
trên toàn TP.
KHÁNH PHÚC

Đơn Dương: Để người dân hài lòng
về cải cách hành chính ở cơ sở
Một cuộc khảo sát ý kiến của
người dân về cải cách hành
chính ở các xã, thị trấn tại Đơn
Dương trong năm 2017 vừa
qua cho thấy, chính quyền cơ
sở cần tiếp tục cải thiện nhiều
điều để người dân hài lòng về
nền hành chính.

C

ùng với việc đánh giá chỉ
số cải cách hành chính
(CCHC) các huyện thành trong tỉnh, mỗi
huyện - thành hằng năm cũng
tiến hành đánh giá chỉ số CCHC
cấp xã tại các xã, phường, thị trấn
của mình.
Như mục tiêu đặt ra, việc đánh
giá nhằm giúp các huyện - thành
xem xét một cách thực chất, khách
quan kết quả thực hiện CCHC
hằng năm của cấp xã; chỉ ra những
ưu điểm, tồn tại, hạn chế; kịp thời
đề ra những giải pháp phù hợp để
nâng cao hiệu quả công tác CCHC
từ cấp cơ sở tại địa phương.
Tương tự như cách đánh giá
CCHC đối với cấp huyện - thành,
các xã - phường - thị trấn trong tỉnh
theo qui định cũng phải tự đánh giá
đối với 50/53 tiêu chí thành phần
để xác định 70/100 điểm. Điểm tự
đánh giá này sau đó được một tổ
thẩm định của UBND các huyện thành xem xét, chấm điểm lại một
cách cẩn thận.
Với 30 điểm còn lại sẽ được xác
định thông qua khảo sát ý kiến
người dân - “điều tra xã hội học”.
Thông qua một bảng câu hỏi được
ngành chức năng huyện gửi đến
qua bưu điện, những người được
khảo sát là người dân và tổ chức
trong năm đã tham gia giải quyết
thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả (bộ phận một
cửa) của UBND các xã - phường
- thị trấn trên địa bàn.
Các ý kiến người dân sau đó
được gửi trả lại cho ngành chức
năng, huyện sẽ căn cứ vào đó để
chấm điểm hài lòng. Điểm hài lòng
này được cộng lại cùng với điểm
tự đánh giá của xã - phường đã qua
thẩm định của huyện để có tổng
điểm (mức cao nhất là 100 điểm)
và xếp hạng CCHC cho từng xã phường - thị trấn của mình.

Xã nào dẫn đầu 2017
tại Đơn Dương?
Kết quả xác định chỉ số CCHC
cấp xã của Đơn Dương năm 2017,
công bố trong giữa năm 2018 vừa
qua cho thấy Quảng Lập với tổng

Tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận một cửa xã Quảng Lập - Đơn Dương. Ảnh: V.Trọng

số điểm đạt được là 89,87, chính
là xã dẫn đầu huyện. Kế đến trong
bảng tổng sắp này là thị trấn Thạnh
Mỹ với 89,84 điểm; đứng thứ ba
là xã Ka Đô với 88,74 điểm. Thấp
nhất trong bảng xếp hạng là xã Lạc
Xuân, đứng 10/10 xã - thị trấn của
huyện với 85,28 điểm.
Điều đáng nói, Quảng Lập chính
là địa phương trong vài năm nay
luôn dẫn đầu tại Đơn Dương về
chỉ số CCHC. Năm 2016, xã này
đứng đầu huyện với 83,93 điểm.
Thống kê cho biết chỉ số CCHC
bình quân năm 2017 của cấp xã tại
Đơn Dương đạt mức 87,65 điểm,
tăng trên 5 điểm so với năm 2016.
Toàn huyện có 5 xã - thị trấn trên
mức điểm bình quân này, 1 xã đạt
ngang mức bình quân và 4 xã thấp
hơn chỉ số bình quân.
Với Quảng Lập, trong bảng
điểm chỉ số thành phần theo 7
lĩnh vực (gồm công tác chỉ đạo
điều hành về CCHC; cải cách thể
chế; cải cách thủ tục hành chính;
xây dựng và nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ công chức; đổi mới
cơ chế quản lý hành chính công;
hiện đại hóa nền hành chính; thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông), dù chỉ dẫn đầu duy nhất 1
lĩnh vực, nhưng có đến 5 lĩnh vực
còn lại xã này đều về nhì nên tổng
điểm cộng chung lại đã vượt lên
các xã - thị trấn khác trong huyện.

Người dân
phản ánh gì?
Nếu ở 7 lĩnh vực được chấm
điểm trên phần nào tùy thuộc vào
năng lực tự thân của hệ thống
chính quyền xã - thị trấn thì kết
quả điều tra xã hội học lại phản
ánh khá khách quan về cách nhìn
của người dân, tổ chức về CCHC.
Nói cách khác, kết quả này phản
ánh được việc người dân có hài

lòng hay không về cách thức hệ
thống hành chính vận hành.
Trong tổng cộng 2.375 phiếu
điều tra gửi đến các tổ chức và
người dân trên địa bàn 10 xã - thị
trấn của huyện trong năm nay,
ngành chức năng đã thu về được
2.197 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 92,5%.
Trong 8 câu hỏi của bảng điều
tra trên, có những câu hỏi đề nghị
người dân đánh giá về sự tận tình,
chu đáo của công chức khi làm thủ
tục hành chính; có giải thích đơn
giản, dễ hiểu không; có gây khó
khăn, có vòi vĩnh gì không?
Kết quả điều tra tại Đơn Dương
đã cho thấy tỷ lệ trên 80% người
dân và tổ chức hài lòng khi thực
hiện thủ tục hành chính tại cấp xã
- thị trấn của huyện. Xã đạt sự hài
lòng cao nhất tại Đơn Dương trong
năm 2017 chính là Đạ Ròn với 90,5
điểm; trong khi đó xã Quảng Lập
từ vị trí dẫn đầu hài lòng năm 2016
với 91,24 điểm đến năm nay đã tụt
xuống vị trí thứ hai với 87,8 điểm.
Tuy nhiên, bên cạnh sự hài lòng
này, người dân cũng đã phản ánh
không ít các ý kiến không hài lòng,
nhất là về thái độ phục vụ của công
chức tại bộ phận một cửa của nhiều
xã - thị trấn trên địa bàn.
Cụ thể, như với UBND xã Lạc
Xuân, có ý kiến cho rằng phải đi lại
nhiều lần mới làm xong hồ sơ, công
chức địa chính nơi đây còn gây
khó dễ cho người dân. Tại UBND
xã Lạc Lâm, công chức địa chính
không linh hoạt trong xử lý hồ sơ,
đặc biệt là hồ sơ đất đai, người dân
cũng phải đi lại nhiều; thủ tục xét
cấp quyền sử dụng đất chậm trễ. Tại
UBND xã Próh, người dân đề nghị
công chức bộ phận một cửa nên đi
làm đúng giờ để tránh việc người
dân đến phải chờ đợi. Với bộ phận
một cửa thị trấn Dran, người dân đề
nghị công chức cần hướng dẫn tận

tình hơn để người dân hiểu được.
Đặc biệt, với UBND xã Tu Tra
có những ý kiến phản ảnh về việc
có cán bộ tại bộ phận một cửa
không nhiệt tình, không chịu giải
thích rõ ràng với người làm thủ
tục hành chính; còn nói lớn tiếng,
khó chịu, không vui vẻ khi tiếp
xúc dân; thiếu phiếu hẹn trả kết
quả, người dân còn gặp nhiều khó
khăn trong làm thủ tục đất đai...

“Sân chơi thiếu nhi” cho Trường
TH Tân Lâm 1; hỗ trợ vật tư và
ngày công lao động xây sân bê
tông cho một số hộ đồng bào dân
tộc thiểu số; khởi công xây dựng
nhà nhân ái.
Ngoài ra, chương trình còn
tổ chức tuyên truyền pháp luật,

phòng chống bạo lực học đường;
tuyên truyền Luật An ninh mạng,
dự thảo Luật Đặc khu kinh tế, cách
sử dụng mạng xã hội đúng pháp
luật và tổ chức làm thẻ ATM cho
học sinh khối 12 Trường THPT
Nguyễn Huệ...

Những giải pháp
Thông qua đánh giá chỉ số
CCHC 2017, UBND huyện Đơn
Dương đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn
tại trong CCHC cấp xã hiện nay.
Đó là việc một số lãnh đạo xã thị trấn còn chưa quan tâm đúng
mức, chưa nỗ lực đẩy mạnh công
tác CCHC tại đơn vị mình. Một
số xã - thị trấn chưa lập giấy tiếp
nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đối với
những hồ sơ có quy định thời hạn
giải quyết; chưa khai thác hiệu quả
phần mềm một cửa điện tử. Trong
tự chấm điểm chỉ số CCHC, một số
địa phương chưa đánh giá một cách
chính xác, thiếu tài liệu kiểm chứng;
trong điều tra xã hội học, các địa chỉ
cung cấp chưa đầy đủ và chính xác.
Cùng đó, nhiều xã chưa kịp thời
chấn chỉnh thái độ, tác phong của
công chức trong thực hiện công vụ.
Chính vì vậy, Đơn Dương dịp
này đã đưa ra nhiều giải pháp
cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả
CCHC cấp xã trong thời gian đến.
Đặc biệt, để tăng sự hài lòng của
người dân đến làm thủ tục, huyện
yêu cầu các xã - thị trấn phải
thường xuyên kiểm tra, đánh giá
định kỳ lẫn đánh giá đột xuất cán
bộ - công chức tại đơn vị mình để
kịp thời chấn chỉnh, xử lý những
trường hợp có hành vi nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho người dân.
VIẾT TRỌNG

Di Linh tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông
Huyện Đoàn Di Linh vừa tổ
chức Chương trình Tình nguyện
mùa đông và Ngày hội Tôi yêu Tổ
quốc tôi tại xã Tân Lâm.
Chương trình đã thu hút khoảng
50 đoàn viên, thanh niên thuộc
Đoàn khối lực lượng vũ trang,
hành chính sự nghiệp, doanh

nghiệp, Chi hội Sacombank (Di
Linh) và lực lượng địa phương.
Chương trình đã tập trung thực
hiện các hoạt động như: tặng
quà cho các gia đình chính sách,
người có uy tín, già làng; tặng
học bổng cho học sinh nghèo
vượt khó; bàn giao công trình
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Để Đà Lạt trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp và thông minh

P

hong trào thi đua xây dựng
“Đô thị xanh, sạch, đẹp
gắn với tăng trưởng xanh”
của Hiệp hội Đô thị Việt
Nam ban hành gồm 15 tiêu chí.
Đánh giá năm 2018, đô thị Đà
Lạt chỉ có 3 tiêu chí không đạt
điểm tối đa, với tổng điểm 97/100.
Bao gồm các tiêu chí: “Xây dựng
thói quen không vứt rác ra đường
và nơi công cộng, duy trì phong
trào tổng vệ sinh định kỳ” đạt 5/6
điểm; “Tăng tỷ lệ thu gom và xử
lý nước thải sinh hoạt, chống ô
nhiễm nguồn nước (ao, hồ, sông,
ngòi, kênh, rạch, nước ngầm)” 7/8
điểm và “Tăng phương tiện vận tải
hành khách công cộng và sử dụng
nhiên liệu sạch trong giao thông đô
thị” 5/6 điểm. Đây là những vấn
đề cần tiếp tục phấn đấu đối với
thành phố Đà Lạt để xứng đáng
danh hiệu “Thành phố bền vững
về môi trường ASEAN” năm 2017
do Hội nghị Bộ Tài nguyên và Môi
trường các nước ASEAN lần thứ
15 bình chọn.
Đồng thời, những mặt tích cực
của đô thị Đà Lạt đạt được cần
được giữ vững và phát huy theo
hướng bền vững vẫn là mục tiêu
luôn hướng đến đối với cả hệ thống
chính trị và cộng đồng.

Về “Tăng diện tích cây xanh
bình quân đầu người”, để đạt
được 15,50 m2/người như
hiện nay (7/7 điểm) là kết
quả của nhiều phong trào
như “Ngày chủ nhật xanh”,
“Hội thi xanh, sạch, đẹp”...
Ông Võ Ngọc Trình - Phó Chủ
tịch UBND thành phố Đà Lạt cho

Tây Nguyên là một trong 8 cụm đô thị ở Việt Nam, bao gồm 9 đô thị thành viên, trong đó tỉnh Lâm Đồng có
2 đô thị là Đà Lạt và Bảo Lộc. Căn cứ các tiêu chí của Hiệp hội đô thị Việt Nam về xanh, sạch, đẹp và thông
minh, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó biến đổi khí hậu, thành phố Đà
Lạt cùng với thành phố Buôn Ma Thuột cùng xếp vị trí đứng đầu Tây Nguyên với 97/100 điểm năm 2018.

Vớt rác trên hồ Xuân Hương. Ảnh: Đ.P

biết, 9 tháng đầu năm 2018, toàn
thành phố đã có 40.593/40.929 hộ
gia đình, 249/249 khu dân cư, 86/98
cơ sở tôn giáo, 77/77 trường học, 57
cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa
bàn đăng ký tham gia hội thi này.
Tiêu chí “Đẩy mạnh phong trào
trồng cây và tăng số cây xanh trồng
thêm”, cũng trong 9 tháng năm
2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô
thị Đà Lạt đã sản xuất gần 350.000
chậu hoa, túi hoa các loại để kịp
thời thay hoa trong các công viên,
đường phố; thay trồng mới 325.506
cây các loại trên các tuyến đường...
Đối với tiêu chí “Tăng diện tích mặt
nước và thảm cỏ”, sở dĩ đạt được 8/8
điểm, UBND thành phố Đà Lạt đã
chỉ đạo Trung tâm Quản lý đầu tư và
Khai thác công trình thủy lợi thường

xuyên ra quân phát quang, vệ sinh
môi trường, vớt rác, bèo; chăm sóc,
cắt, tỉa hoa, cỏ mái đập, vai tràn tại
các công trình thủy lợi. Đặc biệt, khu
vực quanh hồ Xuân Hương - “trái
tim của thành phố” với 38 ha cùng
3 hồ lắng có tổng diện tích hơn 3 ha
đã đảm bảo mặt nước luôn sạch đẹp.
Là đô thị vừa phát triển mạnh cả
về du lịch - nghỉ dưỡng cả về sản
xuất nông nghiệp, việc “Tăng tỷ lệ
xử lý rác thải sinh hoạt bằng tái sử
dụng, tái chế, đốt, chôn lấp hợp vệ
sinh” thực sự luôn là vấn đề không
đơn giản trong triển khai thực hiện.
Lý giải về đạt điểm tối đa 8/8, ông
Võ Ngọc Trình cho biết, Công ty Cổ
phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt tổ chức
đội ngũ công nhân duy trì thường
xuyên quét, thu gom rác, bình quân

192,6 tấn/ngày, đạt tỷ lệ 75%. Cùng
đó, rác thải được chuyển đến Nhà
máy xử lý rác thải tại Xuân Trường
để xử lý. Dĩ nhiên, 25% rác thải
còn lại chưa được thu gom và xử lý
đúng quy định, chính quyền thành
phố Đà Lạt cần tăng cường nhiều
biện pháp đồng bộ và hiệu quả, từ
tuyên truyền, vận động đến thực thi
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị
chức năng. Trong đó, các biện pháp
như thu gom rác tại các tuyến đường
cần duy trì thường xuyên đều đặn;
thông báo lịch thu gom rác đến từng
hộ gia đình; thực thi nghiêm và kịp
thời xử phạt vi phạm vệ sinh môi
trường theo quy định của pháp luật;
giám sát chặt chẽ việc xử lý chất thải
tại nhà máy xử lý rác thải...
Đối với tiêu chí “Tăng cường tỷ

lệ thu gom và xử lý nước thải sinh
hoạt, chống ô nhiễm nguồn nước”,
hiện tại thành phố Đà Lạt đang vận
hành nhà máy xử lý tại Xí nghiệp
Quản lý nước thải với công suất
5.500 m3 /ngày đêm (công suất thiết
kế 7.400 m3/ngày đêm). Tuy nhiên,
hiện mới quản lý được các tuyến
chính, tuyến nhánh tại các Phường
1, 2, một phần Phường 5, 6, 8. Vì
vậy, chủ trương nâng cấp đầu tư
xây dựng hệ thống thoát nước, thu
gom nước và xử lý nước thải thành
phố Đà Lạt, nâng công suất nhà máy
lên 12.400 m3/ngày đêm để tổ chức
thu gom các phường còn lại trên
địa bàn trung tâm thành phố là hết
sức khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.
Mặt khác, tiến hành sớm hoàn chỉnh
việc tổ chức tiến hành lập hồ sơ môi
trường như Kế hoạch BVMT và
Đề án BVMT đối với các cơ sở sản
xuất quy mô hộ gia đình. Đặc biệt
là những lĩnh vực tiềm ẩn cao nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường nguồn
nước như sản xuất chế biến thực
phẩm, chế biến cà phê theo công
nghệ ướt, hoạt động kinh doanh vật
tư nông nghiệp, hoạt động khám
chữa bệnh, hoạt động khai thác
khoáng sản, các nhà hàng, khách
sạn, các cơ sở dịch vụ sửa chữa xe
ô tô... Được biết, đến nay, trên địa
bàn thành phố Đà Lạt đã có 1.127
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
đã lập hồ sơ môi trường và được cấp
có thẩm quyền phê duyệt; trong đó,
có 220 hồ sơ cấp tỉnh phê duyệt. Tuy
nhiên, đây chỉ là bước đầu của thủ
tục hành chính, vấn đề quan trọng
chính là thường xuyên giám sát,
kiểm tra thực chất có hiệu quả, và
qua đó thực hiện việc xử lý nghiêm
đối với các trường hợp vi phạm theo
quy định của pháp luật.
ĐẠO PHAN

Họ vẫn là người lính trên mặt trận chống đói nghèo

T

ân Hà, mảnh đất ghi dấu
với địa danh Lán Tranh của
những người khai hoang mở
đất năm xưa, hôm nay là một vùng
quê trù phú, bạt ngàn màu cà phê
xanh mát. Những người lính sau khi
hoàn thành nghĩa vụ với đất nước đã
tụ họp về đây, cùng chung tay xây
dựng quê hương. Ông Nguyễn Bá
Canh chia sẻ: “Hội chúng tôi có 351
hội viên, có cả các đồng chí đã từng
chiến đấu ở Điện Biên Phủ, chống
Mỹ, chiến tranh biên giới..., những
cựu quân nhân đã hoàn thành nghĩa
vụ trở về địa phương. Điều tự hào
là toàn thể hội viên không còn hộ
nghèo, những hộ khá giả và hộ giàu
chiếm đa số. Đoàn kết là sức mạnh
của chúng tôi, đồng hành cùng nhau
vượt khó xây dựng kinh tế gia đình”.
Ông Canh chia sẻ, cùng với toàn
thể lực lượng CCB, Hội CCB Tân
Hà xác định việc đầu tư sản xuất,
thâm canh tăng năng suất, chuyển
đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem
lại đời sống kinh tế gia đình ổn định
là nhiệm vụ quan trọng của Hội.
Qua 11 tổ vay vốn và tiết kiệm, 214
hội viên được vay trên 5 tỷ đồng từ
Ngân hàng Chính sách và xã hội với
lãi suất ưu đãi dùng để phát triển

Trải qua những tháng ngày quân ngũ, những người lính rời tay súng trở về quê hương, tiếp tục cuộc
chiến chống cái đói, cái nghèo. “Và chúng tôi đã chiến thắng, người lính không bao giờ thất bại khi
chúng tôi có đồng chí, đồng đội”, ông Nguyễn Bá Canh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Hà,
huyện Lâm Hà rất tự hào khi chia sẻ những việc làm của ông và những người CCB nơi miền đất mới.
sản xuất. Bên cạnh đó, mỗi hội viên
đóng góp khoảng 2,5 triệu đồng
xây dựng quỹ tương trợ được gần
900 triệu đồng. Số tiền này cũng
dành cho hội viên mượn để đầu tư
phát triển sản xuất. Không chỉ trợ
giúp vốn, việc hỗ trợ cây giống, con
giống, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm
sản xuất kinh doanh giữa hội viên là
chuyện rất bình thường với CCB xã
Tân Hà. Hiện nay, đồng hành cùng
phong trào xây dựng nông thôn mới,
các CCB còn thành lập tổ hợp tác
giúp nhau sản xuất. Như tổ hợp tác
nuôi bò thịt tại thôn Phúc Thọ 2 có
7 thành viên CCB cùng nhau chăm
sóc đàn bò, hoạt động ổn định, là mô
hình tốt để các hội viên CCB học hỏi.
Thăm gia đình anh Nguyễn Văn
Thành, thôn Liên Trung, xã Tân
Hà, anh là CCB từng tham gia mặt
trận biên giới phía Bắc những năm
1988-1992, ngắm vườn cà phê trĩu
quả, chuồng lợn và chuồng gà mới

Trang trại chăn nuôi của CCB Nguyễn Văn Thành.

thấy người lính đã chiến thắng đói
nghèo bằng cách nào. Anh Thành
cho biết, khi rời quân ngũ về với quê
hương, lập gia đình, anh chị rất vất
vả nuôi con do thu nhập quá thấp.
Không cam chịu, anh chị đi xuất
khẩu lao động và từ những đồng

lương dành dụm, anh chị chăm sóc
vườn cà phê, nuôi heo, gà và kinh tế
khá dần lên. Hiện tại, anh Thành sẵn
sàng chia sẻ về mô hình kinh tế của
mình cho đồng đội cũng như bà con
xung quanh tới tham quan học hỏi.
Anh Thành nói: “Trải qua thời chiến

tranh gian khổ, người lính chúng tôi
có gì mà không làm được. Tất cả
là từ khối óc và đôi bàn tay chăm
chỉ”. Những mô hình trang trại như
anh Thành trong lực lượng CCB xã
Tân Hà rất nhiều. Ông Nguyễn Bá
Canh rất tự hào với thành tích của
đồng đội: “Chúng tôi là người lính,
dù còn khoác quân phục hay về đời
thường đều giữ được phẩm chất Anh
bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó, ngại
khổ. Nếu đồng đội nào còn nghèo,
chúng tôi sẽ chung vai cùng gánh,
hỗ trợ để anh chị em cùng vươn lên,
chiến thắng đói nghèo, xứng danh
là người lính”.
Không chỉ làm giàu cho gia đình,
những người CCB xã Tân Hà còn
không nề hà tham gia xây dựng cộng
đồng. Đóng góp trên 150 triệu đồng
xây dựng đường nông thôn, hỗ trợ
phong trào khuyến học, vì người
nghèo, phòng chống thiên tai, hỗ trợ
cho dân quân huấn luyện..., nơi nào
cũng thấy sự xuất hiện của CCB.
Bóng dáng người lính trong phong
trào an ninh 1+1, 1+2, một CCB
phụ trách an ninh cho 1, 2 hộ liền
kề đang góp phần mang lại bình yên
cho vùng quê mới.
N.THU - D.QUỲNH
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Cát Tiên vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

C

hị Bùi Thị Thanh Nga Chủ tịch Hội Phụ nữ Cát
Tiên cho biết: Ngay từ
đầu năm, Hội đã chỉ đạo
các hội cơ sở tiến hành khảo sát, lập
danh sách hội viên nghèo, nữ chủ hộ
nghèo, cận nghèo năm 2018. Kết
quả, hội viên nghèo toàn huyện là
295/6.038 tổng số hội viên, chiếm
4,9%; trong đó có 126 hội viên
nghèo là người DTTS, 98 nữ chủ
hộ nghèo. Hội viên cận nghèo toàn
huyện là 288 người, chiếm 4,77%;
trong đó có 82 hội viên cận nghèo
là người DTTS, 73 nữ chủ hộ cận
nghèo. Từ thực tế này, Hội đã chỉ
đạo các cơ sở Hội rà soát, phân loại
hội viên phụ nữ nghèo theo từng tiêu
chí, có địa chỉ cụ thể, xây dựng kế
hoạch phân công giúp đỡ hiệu quả
cho hội viên, phụ nữ nghèo vươn lên
thoát nghèo bền vững để cuối năm
có khảo sát, đánh giá kết quả cụ thể.
Qua công tác tuyên truyền, vận
động của Hội, có 152 hội viên phụ
nữ nghèo đăng ký thoát nghèo,
chiếm 51,5%; trong đó có 62 hội
viên là người DTTS và 23 nữ chủ
hộ đăng ký thoát nghèo. Đồng thời,
có 161 hội viên cận nghèo đăng ký
thoát nghèo, chiếm 55,9%, trong đó
có 32 hội viên cận nghèo là người
DTTS, 17 nữ chủ hộ đăng ký thoát
cận nghèo. Hội tham gia đối thoại
với hộ nghèo, cận nghèo năm 2018
tại các xã - thị trấn.
Bên cạnh công tác vận động, hỗ
trợ hội viên giảm nghèo, Hội triển
khai thực hiện Đề án 939 về “Hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2018,
đã giới thiệu 3 nữ chủ doanh nghiệp
tham gia thành viên và Ban chủ
nhiệm CLB Nữ doanh nhân tỉnh
Lâm Đồng. Hội tập trung khảo sát
về đời sống, nhu cầu của hội viên
phụ nữ về phát triển kinh tế gia đình;

Hội Phụ nữ Cát Tiên đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển
kinh tế bền vững, tổ chức khảo sát hộ nghèo và cận nghèo trong hội viên để có kế hoạch giúp đỡ.
Đồng thời, Hội có những hình thức khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ, trong đó
có 1 ý tưởng đoạt giải chung kết tại Ngày hội ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ Lâm Đồng.

Chị Phạm Thị Oanh giới thiệu 5 giống lúa từ ý tưởng khởi nghiệp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất
giống lúa phục vụ nhãn hiệu Lúa - gạo Cát Tiên. Ảnh: A.Nhiên

khảo sát ý tưởng khởi nghiệp trong
hội viên, phụ nữ, có 55 ý tưởng khởi
nghiệp đăng ký tham gia, trong đó
có 5 ý tưởng được lựa chọn tham
gia hội thi cấp tỉnh, 1 ý tưởng được
tham gia vòng thi chung kết; các chị
được tập huấn xây dựng ý tưởng
kinh doanh khởi nghiệp do cấp tỉnh,
cấp huyện tổ chức.
Chị Phạm Thị Oanh đến từ Hội
Phụ nữ Cát Tiên với ý tưởng “Sản
xuất giống lúa nâng cao chất lượng
“nhãn hiệu lúa gạo Cát Tiên” đã
đoạt giải ba ý tưởng khởi nghiệp
của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng. Chị cho

biết: “Từ Đề án 939 về hỗ trợ phụ
nữ khởi nghiệp tại Cát Tiên, tôi trăn
trở suy nghĩ rằng muốn làm giàu
cho bản thân, gia đình, xã hội thì
trước hết phải khởi nghiệp. Ở Cát
Tiên, cây trồng chủ lực là cây lúa,
nên gia đình tôi đã mạnh dạn đưa
vào sản xuất lúa giống để phục vụ
bà con. Ba năm nay, tôi đã làm lúa
giống cho các HTX, ấp ủ ý tưởng
sẽ làm ra nhiều bộ giống khác nhau
phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ
nhưỡng địa phương và giá cả thấp
hơn giá thị trường, cụ thể thấp hơn
công ty 10%, vì chúng tôi tận dụng

nhân công, máy móc từ gia đình
và người dân địa phương nên chi
phí thấp mà vẫn có lời. Hiện nay,
gia đình tôi sản xuất giống lúa trên
9 ha làm ra 5 loại giống lúa gồm:
OM 4900, OM 5451, OM 3536, lúa
Việt Đài, lúa Khang Dân 10 và bán
giống qua trung gian. Trung bình
1 năm, cơ sở gia đình tôi cung cấp
cho bà con nông dân địa phương từ
25 - 30 tấn lúa giống, còn lại bán
cho các HTX”.
Từ thành công của các điển hình
phụ nữ khởi nghiệp tại địa phương,
Hội Phụ nữ Cát Tiên đã tổ chức tập

huấn Đề án 939 cho cán bộ, hội viên
phụ nữ tại các xã - thị trấn, hướng
dẫn cách xây dựng dự án, các chính
sách hỗ trợ khởi nghiệp... Hội tiếp
tục duy trì công tác giúp nhau nhằm
phát huy tinh thần tương thân, tương
ái; trong 9 tháng đầu năm 2018 có
182 chị giúp cho 91 chị với số tiền
là 176 triệu đồng, 2.940 kg lúa ăn,
163 ngày công, 5 con heo giống.
Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH
huyện tín chấp cho 676 hội viên
phụ nữ vay vốn với số tiền hơn 17
tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đến nay
là 88 tỷ đồng cho 2.473 hộ hội viên
vay. Trong đó, nợ quá hạn là 98 triệu
đồng /11 hộ, chiếm tỷ lệ 0,11%;
không có tình trạng xâm tiêu chiếm
dụng vốn; 100% hội viên vay vốn
được kiểm tra sử dụng vốn đúng
mục đích. Hội tiếp tục vận động hộ
vay tham gia tiết kiệm tại các Tổ tiết
kiệm và vay vốn được số tiền 245
triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn tiết
kiệm đến nay là 2,5 tỷ đồng.
Trong công tác tư vấn, dạy nghề,
giải quyết việc làm, Hội Phụ nữ
Cát Tiên đã tuyên truyền đến toàn
thể hội viên phụ nữ về thị trường
lao động và các chính sách hỗ trợ
việc làm cho phụ nữ trong độ tuổi
lao động giai đoạn 2016-2021. Phối
hợp tuyên truyền, vận động hội viên
phụ nữ tham gia các buổi tư vấn xuất
khẩu lao động tại các xã - thị trấn.
Tham gia các lớp dạy nghề, chuyển
giao khoa học kỹ thuật được tổ chức
ở địa phương có 6 lớp trồng, chăm
sóc cây điều, cây cà phê, đan giỏ
nhựa với 178 người tham gia, trong
đó có 134 chị. Vận động 9 lao động
tham gia xuất khẩu lao động Nhật
Bản. Phối hợp giải quyết việc làm
mới cho 617 lao động nữ/ 1.350 lao
động toàn huyện.
AN NHIÊN

Tập trung nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn
Những năm qua, nhờ sự đầu tư
của Nhà nước, công sức đóng
góp của người dân mà những
công trình giao thông được
triển khai giúp cho Lạc Dương
ngày càng hoàn thiện đồng bộ
hạ tầng giao thông nông thôn
trên địa bàn huyện.

Đ

ến nay, đường nhựa đã rải
đến tận các thôn xã, chỉ trừ
thôn Đưng Trang của xã
Đưng K’Nớ khoảng 7 km là đường
đất khó đi, còn lại hầu hết các thôn
xã đều đã được rải nhựa, bê tông.
Hiện tại, trên địa bàn Lạc Dương
đường tỉnh lộ với tổng chiều dài 24
km, 16 km đã được đầu tư bê tông
nhựa; phần đường thuộc quyền
quản lý của huyện Lạc Dương có
chiều dài 41 km; trong đó, 27 km đã
được thảm bê tông nhựa nóng, 7 km
đường cấp phối sỏi đồi, 7 km đường
đất. Bên cạnh đó, đường xã có tổng
chiều dài 42 km; trong đó, 14 km
đường bê tông nhựa, 12 km đường
bê tông xi măng, 16 km đường cấp
phối và đất. Riêng đường thôn với

Đường Thống Nhất được đầu tư giúp giao thông thuận lợi. Ảnh: H.Y

tổng chiều dài 56 km nay đã đầu tư
làm đường bê tông xi măng 27 km
đường, 29 km đường đất và đường
trục chính nội đồng dài 64 km, chủ
yếu là đường cấp phối và đường
đất. Đáng nói là với tổng chiều dài
32 km đường nội thị cho đến nay
vẫn 16 km đường cấp phối và đất.
Bước sang năm 2018, huyện Lạc
Dương tiếp tục có 10 công trình
xây dựng nông thôn mới đang được
đầu tư xây dựng với tổng mức đầu

tư 10 tỷ đồng, qua đó, phân bổ kế
hoạch vốn cho các công trình trọng
điểm và mang tính bức xúc như:
Nâng cấp đường chính Lang Biang,
đường Đạ Sar - xã Lát (đoạn qua thị
trấn Lạc Dương), hạ tầng khu dân
cư Đưng K’Nớ 5,… đã từng bước
nâng cao về cơ sở hạ tầng giao thông
của huyện. Nhìn chung, tiến độ giải
ngân qua các năm là bảo đảm theo
kế hoạch. Nhờ sự quan tâm đầu tư,
đến nay, huyện Lạc Dương có 5 xã,

trong đó: 3 xã đạt tiêu chí giao thông
theo Quyết định số 915/QĐ-UBND
ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh
Lâm Đồng, 1 xã đang điều chỉnh
quy hoạch (xã Lát), 1 xã chưa đạt
(xã Đưng K’ Nớ).…
Do huyện Lạc Dương, điều kiện
phát triển kinh tế còn nhiều khó
khăn (3/6 xã và thị trấn còn là xã
nghèo), doanh nghiệp đóng trên địa
bàn không nhiều và còn khó khăn
về tài chính, vì vậy, việc huy động
nguồn lực để đầu tư phát triển, nhất
là huy động nguồn vốn từ nhân dân
để thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia còn nhiều khó khăn.
Vốn đầu tư phát triển chủ yếu là từ
nguồn ngân sách Nhà nước; trong
đó phần lớn là các nguồn vốn từ
ngân sách cấp trên. Để tiếp tục
tận dụng các nguồn lực để phát
triển giao thông góp phần vào việc
phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương, theo ông Nguyễn Văn
Huynh - Phó Trưởng phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện Lạc Dương
cho hay: Huyện sẽ ưu tiên phân bổ
kế hoạch vốn cho các công trình
đã hoàn thành, công trình chuyển
tiếp, số vốn còn lại mới phân bổ cho
công trình khởi công mới, nhằm

hạn chế tối đa việc nợ đọng vốn đầu
tư xây dựng cơ bản. Công tác chuẩn
bị đầu tư là hết sức quan trọng, vì
vậy UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn, các đơn vị chủ
đầu tư triển khai lập hồ sơ, thủ tục
đúng theo quy định của Luật Đầu tư
công và các văn bản hướng dẫn, để
sau khi có kế hoạch phân bổ vốn sẽ
triển khai ngay việc thực hiện xây
dựng dự án, công trình, giải ngân
vốn theo kế hoạch. Bên cạnh đó,
kịp thời nắm bắt và xử lý những
khó khăn, vướng mắc của các đơn
vị chủ đầu tư trong quá trình thực
hiện đầu tư xây dựng công trình.
Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân hiến
đất để xây dựng các công trình
trọng điểm như đường Bidoup và
các công trình thuộc chương trình
xây dựng nông thôn mới, chương
trình giảm nghèo để đảm bảo có
mặt bằng thi công xây dựng công
trình theo đúng tiến độ.
Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu
tư công từ nguồn vốn ngân sách từ
năm 2016 đến nay gần 483 tỷ đồng,
trong đó phần lớn là đầu tư vào hạ
tầng giao thông.
HOÀNG YÊN
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Hoa chậu hợp tác - hướng phát triển mới
Theo nhu cầu thị trường, bên đường
Mimosa Đà Lạt vừa ra mắt hợp tác xã sản
xuất đa dạng các loài hoa chậu đặc trưng Đà
Lạt và bước đầu ổn định lợi nhuận cho hàng
chục hộ gia đình liên kết, mở ra hướng phát
triển mới góp phần chuyển dịch cơ cấu cây
trồng ở địa phương.
Điểm dừng quen thuộc
dưới chân đèo Mimosa
Chừng ba năm trở lại đây, cánh tài xế xe tải
khi xổ đèo Mimosa Đà Lạt đã quen thuộc với
điểm dừng cách Khu Du lịch thác Prenn khoảng
hơn 1.000 m (thuộc Tổ dân phố 19, Phường 3)
để chất lên các mặt hàng hoa chậu, cây cảnh
mua sỉ đưa về các vùng đất phương Nam tiêu
thụ, hoặc chọn mua lẻ vài chục đến vài trăm
sản phẩm này để làm quà sau một chuyến vận
tải hàng hóa cung ứng cho các siêu thị lớn, nhỏ
các nơi. Điểm dừng này có diện tích nhà lưới
khoảng 300 m2 ban đầu của nông hộ thanh niên
Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1983); đến
nay đã nhân đôi diện tích hai bên mặt đường
và gắn bảng hiệu tư cách pháp nhân “HTX
Nông nghiệp Mimosa Đà Lạt”. Một ngày đầu
tháng 10/2018, phóng viên đến điểm dừng này
mới hay một quy trình thay thế từ cây rau sang
cây hoa chậu nhà kính đã diễn ra khá căn bản,
hiệu quả và đầy tính thuyết phục từ quy mô
hộ gia đình đến quy mô hợp tác xã, trong đó
người đi tiên phong xây dựng chuỗi giá trị liên
kết hoa chậu là nông hộ thanh niên Nguyễn
Trung Thành hiện đảm trách chức vụ Chủ tịch
Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông
nghiệp Mimosa Đà Lạt.
Với phóng viên gần bốn năm trước cũng đã
đến khu vực dưới chân đèo Mimosa và gặp nông
gia trẻ Nguyễn Trung Thành đang chăm sóc khu
vườn nhà kính 1.000 m2 trồng ớt ngọt baby sau
khi thu hoạch mấy lứa rau xà lách, đạt thu nhập
ở mức tương đối khá so với các khu vườn xung
quanh canh tác các loại rau ngắn ngày khác.

dưới 90.000 chậu hoa, cây cảnh, giá mỗi chậu
thấp nhất 10.000 đồng, cao nhất 50.000 đồng.
Rồi qua giới thiệu giữa cánh xe tải với nhau,
những đơn hàng mua hoa, cây cảnh trong chậu
tăng nhanh sau ba năm, nông gia trẻ Nguyễn
Trung Thành chủ động tìm từng nông hộ liên
kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.
Đầu tiên liên kết với các nông hộ sản xuất dọc
cung đường đèo Mimosa, sau đó mở rộng lên
vùng hoa Vạn Thành, Thái Phiên, Đà Lạt,
xuống vùng hoa Định An, Phi Nôm, Đức Trọng
và xuôi về Bảo Lộc.
Mỗi tháng HTX Nông nghiệp Mimosa Đà Lạt liên kết với nông hộ sản xuất hàng chục ngàn hoa chậu
theo đơn đặt hàng từ các tỉnh phương Nam. Ảnh: V.Việt

Nay trở lại khu vườn nhà kính này, nông gia trẻ
Nguyễn Trung Thành đã chuyển đổi hoàn toàn
sang trồng hoa chậu luân canh đến hơn mười
loại sản xuất theo mô hình hợp tác xã liên kết.
Khi phóng viên đặt câu hỏi cơ hội chuyển đổi từ
rau sang hoa chậu bắt đầu từ đâu thì Giám đốc
Nguyễn Trung Thành liền sôi nổi trả lời: “Khu
vực đất dưới chân đèo Mimosa nguyên thủy
chất đất sét khai thác làm vật liệu xây dựng. Gần
mười năm trước, nông dân ở đây tìm mua “đất
thịt” khai thác từ nơi khác chuyển về đắp đổ lên
cao, sau đó bón thêm vôi, phân dinh dưỡng các
loại để cải tạo, dựng nhà kính lên trồng rau các
loại. Nhưng rồi mười năm sau này, các chất dinh
dưỡng lớp đất mượn cũng đã dần cạn kiệt, nên
người nông dân phải trăn trở tìm tòi các cây trồng
chuyển đổi phù hợp và giá trị hơn...”.

Hình thành 10 ha
hoa chậu hợp tác
Theo đó, trong vụ dâu tây trồng trong chậu
đầu tiên chuyển đổi từ cây ớt ngọt gần ba năm
trước, khu vườn của nông gia Nguyễn Trung
Thành bất ngờ được nhiều lượt khách du lịch
tìm đến trải nghiệm, sau đó đặt mua đưa về
chăm sóc cho ra “hoa cảnh” và thu hoạch trái
ăn tươi. Không bỏ lỡ cơ hội, Thành bắt tay vào

sản xuất đồng loạt dâu tây chậu kinh doanh trên
tổng diện tích nhà kính 1.000 m2. Hơn 90 ngày
sau, hoa dâu tây nở rộ trên chậu rồi lần lượt đậu
trái đến 30 ngày sau nữa đều vào độ chín thu
hái. Tuần nào cũng có khách du lịch đến mua
sỉ và lẻ hàng chục, hàng trăm dâu tây chậu của
Thành. Bán đến cuối tuần thứ tư thì đến những
chậu dâu tây nở hoa kết trái trái cuối cùng,
cộng lại doanh số gần 10.000 chậu dâu tây, thu
về 250 triệu đồng. Trừ hết mọi chi phí đầu tư,
số lãi thu về khoảng 140 triệu đồng/1.000 m2/3
tháng. Tính ra số lãi dâu tây chậu hoa và trái
“đầu tay” của Thành tăng lên gấp 8 lần số lãi
trồng xà lách trong cùng thời điểm.
Đến lứa hoa chậu thứ hai, theo đơn hàng chủ
động đặt mua sỉ của khách hàng là các chủ nhà
xe tải, nông gia trẻ Nguyễn Trung Thành tiếp
tục trồng mới 15.000 chậu cây hương thảo trên
diện tích 1.000 m2 nhà kính vừa thu hoạch lứa
dâu tây chậu. Lại bán hết nhanh sau 4 tháng
trồng, chăm sóc chậu cây hương thảo, Thành
quyết định chuyển dịch tất cả 3.000 m2 nhà
kính từ trồng các loại rau sang trồng các loại
hoa, cây cảnh trong chậu theo đơn hàng như:
hoa hồng tỉ muội, sen thơm, sống đời, hương
thảo, cúc... Kết quả mỗi năm, Thành xuất vườn
bán tại chỗ cho “đối tác xe tải” dừng chân trên

Đào mương thoát nước khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng

T

heo phản ánh của người dân, hẻm 75
đường Tản Đà là tuyến đường liên thôn
6 và 7, xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc).
Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng
1,5 km, chiều rộng của đường từ 5,5 - 6 m.
Vào đầu năm 2017, để chống nước mưa chảy
tràn làm xói mòn vườn cà phê của gia đình
mình phía dưới, ông Nguyễn Thanh Quý
(ngụ Thôn 6, xã Đam B’ri) đã thuê máy múc
đào một con mương dài hơn 100 m ngay trên
phần đất đường đi. Theo thời gian, mương
nước bị xói mòn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây
ảnh hưởng tới việc đi lại, vận chuyển nông
sản của người dân. Theo ghi nhận tại hiện
trường, hiện mương thoát nước do ông Quý
đào trước đây đã bị xói mòn sâu từ 0,6 - 0,8
m, có những đoạn sâu đến 1 m.
Bà Trịnh Thị Quỳnh Lưu (ngụ Thôn 6, xã
Đam B’ri) phản ánh: “Trước đây, suốt cả con
đường này đều rộng từ 5,5 - 6 m, tất cả đều
được người dân trồng cây phân định đất vườn
và đường đi rõ ràng. Vậy mà vì lợi ích cá
nhân, ông Quý đã thuê máy múc về đào 1 con
mương kéo dài hơn cả 100 m. Ngày ông Quý
mới đào mương, người dân chúng tôi không
tán thành nên đã góp ý nhưng ông ấy không
nghe mà vẫn cứ đào. Hơn 40 hộ dân đi trên
tuyến đường này, ai cũng bức xúc nhưng nghĩ
hàng xóm với nhau nên chúng tôi cho qua”.
Ông Đoàn Anh Thông (ngụ tại Thôn 7, xã
Đam B’ri) cho biết: “Việc ông Quý đào mương
thoát nước không chỉ làm thu hẹp đường, mà
còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho

Để chống nước chảy tràn làm xói mòn vườn cà phê, ông Quý đã đào một con mương
thoát nước sâu từ 0,6 - 0,8 m và kéo dài hơn 100 m ngay trên đất đường đi. Việc
làm này đã khiến lòng đường bị thu hẹp và gây sạt lở ảnh hưởng đến việc đi lại, vận
chuyển nông sản, hàng hóa của hàng chục hộ dân.

Đoạn đường bị sạt lở do ông Nguyễn Thanh Quý
đào mương thoát nước. Ảnh: H.Đ

người dân khi tham gia giao thông. Hiện nay,
suốt cả tuyến đường dài gần 1,5 km đều rộng
rãi, thoáng đãng. Riêng đoạn qua phần đất ông
Quý là bị bó hẹp và đã xuất hiện 3 điểm sạt lở;
trong đó, có 1 điểm sạt lở kéo dài cả 8 - 10 m
ăn sâu vào tim đường rất nguy hiểm. Cách đây
hơn 1 tuần, xe máy cày chở phân vào vườn
cà phê đã bị lật ngay tại điểm sạt lở này. Do
đường bị sạt lở nên giờ đây chỉ có xe máy mới
qua lại được, còn ô tô, máy cày là chịu thua.

Vì quá bức xúc, chúng tôi đã gặp ông Quý để
nói chuyện thì ông ấy trả lời thiếu trách nhiệm:
“Mương tôi đào lâu rồi, giờ sạt lở là do thiên tai.
Nếu bà con muốn kiện cáo gì thì cứ lên gặp xã
mà giải quyết”. Chúng tôi mong rằng, cơ quan
chức năng vào xem xét, tìm hiểu sự tình để trả
lại công bằng cho bà con”.
Theo người dân nơi đây, còn khoảng 1 tháng
nữa là vào mùa thu hoạch cà phê nên chính
quyền địa phương cần nhanh chóng kiểm tra
đo vẽ, xác định lại ranh giới đường đi; đồng
thời, có biện pháp yêu cầu ông Quý san lấp
lại mương thoát nước. Khi mặt đường được
trả lại hiện trạng, bà con sẽ đóng góp kinh phí
xây dựng bờ kè nhằm đảm bảo an toàn cho xe
cộ qua lại trong mùa thu hoạch.
Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch UBND xã
Đam B’ri cho biết: “Sáng nay, chúng tôi mới
nhận được phản ánh của người dân về vụ việc
này. Hiện, chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ thôn
xuống tận hiện trường để xác minh vụ việc. Đầu
tuần này, chúng tôi sẽ cử cán bộ địa chính xuống
để đo vẽ lại ranh giới con đường. Nếu ông Nguyễn
Thanh Quý đào mương lấn vào đường đi làm sạt
lở gây ảnh hưởng tới bà con thì xã sẽ yêu cầu ông
Quý khắc phục trả lại hiện trạng và có biện pháp
xử lý theo quy định”. 
HẢI ĐƯỜNG

Đầu tháng 8/2018, khi đã liên kết
với 15 nông hộ sản xuất ổn định hơn
10 ha hoa chậu đa dạng ở các khu
vực này, nông gia trẻ Nguyễn Trung
Thành cùng với các “cộng sự” của
mình lập thủ tục thành lập và ra mắt
HTX Nông nghiệp Mimosa Đà Lạt.
Ước tính sau một tháng thành lập, HTX
Nông nghiệp Mimosa Đà Lạt xuất vườn
khoảng 30.000 chậu hoa, cây cảnh, giá bán sỉ
cho đối tác từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng/
chậu. Đơn hàng từ nay đến hết năm 2018,
HTX Nông nghiệp Mimosa Đà Lạt tập trung
các sản phẩm bán cho các đối tác ở các tỉnh,
thành phương Nam gồm hoa chậu ngắn ngày
như trạng nguyên, hồng tỉ muội, sen đá, sống
đời, đồng tiền... và hoa chậu, cây cảnh dài
ngày như tùng búp, đỗ quyên, nhất chi mai...
“Những năm tiếp theo, HTX Nông nghiệp
Mimosa hướng đến mở rộng các kênh phân
phối hoa chậu đến thị trường miền Đông Nam
Bộ và Tây Nguyên. Bởi vậy HTX vẫn đang
tích cực xây dựng, nhân rộng số hộ trong và
ngoài thành viên HTX liên kết sản xuất phong
phú sản phẩm hoa chậu, cây cảnh theo nhu cầu
của các thị trường tiềm năng này...”, Giám đốc
Nguyễn Trung Thành nêu phương án.
VĂN VIỆT

Chấm dứt hoạt động
của Trung tâm Nước sạch
và vệ sinh môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Đoàn Văn Việt vừa ký Quyết định
chấm dứt hoạt động của Trung tâm
Nước sạch và vệ sinh môi trường để
sáp nhập vào Trung tâm Khuyến nông
trực thuộc Sở NN&PTNT Lâm Đồng.
Sau khi sáp nhập, Trung tâm
Khuyến nông Lâm Đồng có 5 phòng
chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó
có Phòng Nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn. Trong tổng số 25
người làm việc ở đây thì có 5 người
tiếp nhận từ Trung tâm Nước sạch và
vệ sinh môi trường.
Cơ cấu tổ chức mới của Trung tâm
Khuyến nông Lâm Đồng gồm 1 giám
đốc và không quá 2 phó giám đốc và 5
trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
Như vậy các văn bản sau đây của
UBND tỉnh Lâm Đồng được chính
thức chấm dứt hiệu lực: Quyết định
1734/QĐ-UB-TC, ngày 30/12/1996
đổi tên “Chương trình nước sinh hoạt
nông thôn thành Trung tâm Nước sinh
hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn”;
Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND,
ngày 4/8/2006 đổi tên “Trung tâm
Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường
nông thôn thành Trung tâm Nước sạch
và vệ sinh môi trường”.
MẠC KHẢI
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
phát biểu trước báo chí, sau hội đàm.

T

heo đặc phái viên TTXVN, trong
khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản
và tham dự Hội nghị Cấp cao hợp
tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10, ngày
8/10, tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản,
sau Lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm và dự chiêu
đãi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Trong bầu không khí thân mật và tin cậy
lẫn nhau, hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến
thực chất; bày tỏ vui mừng về việc quan
hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản
đang phát triển tốt đẹp, thực chất trên mọi
lĩnh vực như kinh tế, chính trị, an ninh,
quốc phòng, nông nghiệp, đào tạo nguồn
nhân lực; hoan nghênh nhiều hoạt động kỷ
niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
giữa hai nước đã được tổ chức. Hai nhà lãnh
đạo đạt nhất trí cao về các biện pháp để đưa
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bước
vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện và
thực chất hơn nữa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng
Thủ tướng Shinzo Abe vừa tái cử Chủ tịch
Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, cảm ơn sự
tiếp đón nồng hậu dành cho đoàn đại biểu
cấp cao Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng với
sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe, đất
nước Nhật Bản sẽ ngày càng đóng vai trò
tích cực tại khu vực và trên thế giới, quan
hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng được
tăng cường.
Thủ tướng Shinzo Abe thay mặt Chính
phủ và nhân dân Nhật Bản gửi lời chia buồn
sâu sắc về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư
Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang;
đánh giá cao sự đóng góp tích cực của hai
nhà lãnh đạo vào việc phát triển quan hệ
Việt Nam - Nhật Bản.
Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng
cường sự tin cậy chính trị thông qua việc
duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao;
thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh hiệu
quả, thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực
đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công
nghệ trang bị quốc phòng, quân y, an ninh
mạng, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến
tranh thông qua rà phá bom mìn và hỗ trợ
nạn nhân dioxin tại Việt Nam, chia sẻ kinh
nghiệm về xây dựng chính sách phát triển
bền vững kinh tế biển Việt Nam.
Về hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất
trí tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế giữa
hai nước theo tinh thần hai bên cùng có lợi,
tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công
nghiệp phụ trợ, năng lượng, nông nghiệp
công nghệ cao, cơ sở hạ tầng chất lượng
cao, tạo điều kiện để hoa quả của hai nước
vào được thị trường của nhau trong đó có
cam, táo của Nhật, vải, nhãn, vú sữa của Việt
Nam; trao đổi các biện pháp để thúc đẩy tiến
độ một số dự án đang triển khai giữa hai
nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn
mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác kinh
tế giữa hai nước.
Thủ tướng Shinzo Abe cảm ơn và đánh giá
cao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn
đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nhật Bản và
dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản;
khẳng định Chính phủ Nhật Bản coi trọng
sự phát triển bền vững của Việt Nam và sẽ
nỗ lực vì sự phát triển của Việt Nam thông
qua thúc đẩy các dự án ODA và đầu tư của
doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam; nhất
trí cùng thúc đẩy trao đổi hỗ trợ Việt Nam
xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành
chính, nâng cao năng suất lao động, góp
phần thúc đẩy xây dựng môi trường đầu tư
thuận lợi nhằm thu hút hơn nữa đầu tư trực
tiếp của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt
Nam; sắp tới sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực
nhân lực y tế trong khuôn khổ Sáng kiến
Sức khỏe châu Á.
Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai
nước đang tiến hành các bước khởi động
đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về
hình sự và Hiệp định chuyển giao người bị
kết án; nhất trí tăng cường hợp tác trong
các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động, theo
đó Nhật Bản sẵn sàng tiếp nhận nhiều hơn
nữa thực tập sinh Việt Nam sang lao động
tại Nhật Bản; đồng thời xử lý các công ty
môi giới phái cử lao động hoạt động không

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chứng kiến
lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương
giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Văn phòng Nội các Nhật Bản.

lành mạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
cũng đề nghị Nhật Bản xem xét miễn thuế
thu nhập và thuế cư trú cho thực tập sinh
Việt Nam tại Nhật Bản và tạo thêm thuận lợi
trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho người
du lịch Việt Nam sang Nhật Bản.
Về vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ
tướng khẳng định hợp tác để đảm bảo thành
công cho Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật
Bản lần thứ 10, cùng nỗ lực thúc đẩy quan
hệ ASEAN - Nhật Bản khi Việt Nam giữ
vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN Nhật Bản giai đoạn 2018-2021; khẳng định
quyết tâm cùng thúc đẩy để Hiệp định Đối
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP) sớm có hiệu lực, được thực
thi, thúc đẩy các tiến trình thương lượng
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu

vực (RCEP); trao đổi ý kiến về tình hình
bán đảo Triều Tiên và các vấn đề được quan
tâm; ủng hộ nỗ lực của các bên nhằm thúc
đẩy hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa
bán đảo Triều Tiên.
Về vấn đề Biển Đông, hai Thủ tướng
khẳng định tầm quan trọng của việc bảo
đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không,
giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng
các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp
quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp
Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS),
thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố
chung về ứng xử của các Bên trên Biển
Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng
xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả
và có hiệu lực pháp lý.
TTXVN

THÔNG BÁO
V/V cấp giấy chứng nhận QSDĐ
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký
nhận QSD đất của bà Nguyễn Thị Tươi sử dụng đất tại xã Lộc Phú. Với các thông tin
cụ thể như sau:
- Thửa đất số 55, diện tích 10.847m2
Mục đích sừ dụng: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
- Tờ bản đồ số: 25, xã Lộc Phú.
- Thời hạn sử dụng đất: 10/2043.
- Giấy CNQSD đất số hiệu AA 180800 được UBND huyện Bảo Lâm cấp cho hộ
ông Đường Quốc Tùng ngày 21/9/2004, số vào sổ theo dõi cấp giấy: H 00825/QSDĐ.
Năm 2013, hộ ông Đường Quốc Tùng sang nhượng bằng giấy viết tay cho bà Nguyễn
Thị Tươi chưa lập thủ tục sang nhượng theo quy định; đồng thời giao giấy chứng nhận
bản gốc số hiệu: AA 180800 cho bà Nguyễn Thị Tươi quản lý và sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo:
Hộ ông Đường Quốc Tùng ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm 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, 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 Đăng ký đất đai 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 Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ
tục đăng ký nhận QSD đất cho bà Nguyễn Thị Tươi tại thửa đất nêu trên theo quy định.
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