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Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh
Chiều ngày 9/10, để chuẩn bị cho Kỳ họp
thứ 6, Quốc hội khóa XIV đạt kết quả, Đoàn
đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Lâm
Đồng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh
dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tạo - Phó
Trưởng đoàn Chuyên trách và Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Phan Văn Đa.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã kiến
nghị với Đoàn ĐBQH đề nghị Chính phủ, các
bộ, ngành Trung ương quan tâm giải quyết

các vấn đề giao thông như chấp thuận chủ
trương đưa Dự án cải tạo tuyến đường Quốc
lộ 27 (đoạn km 83 - km 174) với tổng mức
đầu tư khoảng 350 tỷ đồng vào công trình
cấp bách, bố trí vốn bằng nguồn dự phòng
Trung ương trong kế hoạch trung hạn, giai
đoạn 2016 - 2020. Kiến nghị Chính phủ, Bộ
Giao thông vận tải đầu tư bổ sung nâng cấp
cải tạo đoạn đường đèo Mimosa vì hiện nay
tuyến đường cửa ngõ đi vào thành phố Đà

Lạt đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn
giao thông.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm
Đồng kiến nghị Văn phòng Chính phủ có
văn bản thay thế công văn cũ, thống nhất
trên toàn quốc cho phép các đơn vị trường
học được phép tuyển dụng nhân viên y tế, kế
toán vì các vị trí này đòi hỏi phải được đào
tạo về chuyên môn, không thể kiêm nhiệm...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ
của tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết
và giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức
và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân
và chủ nghĩa tự do.
(THƯ GỬI THANH NIÊN NGÀY 2/9/1965)

XEM TIẾP TRANG 2

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH LÂM ĐỒNG (GIAI ĐOẠN 2013-2018)

Đảng viên trẻ
ở Ban CHQS TP Đà Lạt

Thi đua quyết thắng - động lực để LLVT tỉnh
vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ
huy Quân sự TP Đà Lạt luôn tổ chức
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị
của Đảng, nhiệm vụ của lực lượng
vũ trang, nhiệm vụ công tác Đảng,
công tác chính trị, đạo đức, lối sống
đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Qua đó,
nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến
đấu, luôn nhận và hoàn thành tốt
các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là
đối với các đảng viên trẻ đang sinh
hoạt trong chi đoàn.
TRANG 2

Tinh thần sẵn sàng cống hiến
của người chỉ huy trẻ
TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Điểm sáng trong Phong trào
thi đua Quyết thắng
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Kiểm tra bắn đạn thật. Ảnh: Lê Hữu Túc

TRANG 4

Xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện theo chủ trương của Bộ
Công thương, tỉnh Lâm Đồng đã
phê duyệt và đang triển khai “Dự án mô
hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực
phẩm trên địa bàn”. Sở Công thương là
đơn vị chủ trì thực hiện và chọn TP Bảo
Lộc là địa phương đầu tiên thí điểm mô
hình chợ an toàn thực phẩm này.

Luật Giáo dục Đại học
và những điểm mới
TRANG 6

TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Nâng bước học sinh nghèo
đến trường
TRANG 7
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Xét chọn 10 tiêu chí hỗ trợ khởi nghiệp

Đoàn đại biểu Quốc hội... 
... Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm
hoàn thiện chương trình các môn học, các
hoạt động giáo dục theo hướng tinh gọn,
giảm tải, gắn với thực tế trải nghiệm sáng
tạo. Đề nghị Bộ Giáo dục tham mưu đề xuất
Chính phủ tiếp tục cho thực hiện bảo lưu phụ
cấp ưu đãi cho nhà giáo và cán bộ quản lý
khi được điều động về Sở Giáo dục…
Đại diện các sở, ngành liên quan đã kiến
nghị với Đoàn ĐBQH về việc đề nghị Thủ
tướng Chính phủ xem xét, quyết định nội
dung đề xuất của Bộ LĐ - TB và XH tăng
mức vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở đối với
hộ nghèo lên 40 triệu đồng/hộ. Đề nghị
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cần có chính sách hỗ trợ giống tằm, hỗ trợ
về nhập khẩu kén tằm; đồng thời sớm phê
duyệt, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để
các địa phương, đơn vị chủ rừng có cơ sở
xây dựng kế hoạch sử dụng đất, phương án
sử dụng rừng.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Phan Văn Đa đã tiếp thu các ý kiến, kiến
nghị của cử tri các địa phương về những tồn

TIẾP TRANG 1

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh.

tại, bất cập liên quan đến các lĩnh vực và sẽ
chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm trả
lời thắc mắc, kiến nghị của cử tri.
Các ý kiến kiến nghị của UBND tỉnh và
các sở, ngành liên quan cũng như của cử

tri Lâm Đồng sẽ được Đoàn ĐBQH đơn vị
tỉnh Lâm Đồng tổng hợp báo cáo trình Ủy
ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6
diễn ra từ ngày 22/10 - 20/11 tại Hà Nội.
NGUYỆT THU

Đảng viên trẻ ở Ban CHQS TP Đà Lạt

T

hượng tá Nguyễn Thanh Tùng
- Chính trị viên Ban CHQS TP
Đà Lạt cho biết: Việc tăng cường
quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng
viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ luôn được Ban
CHQS TP Đà Lạt thực hiện nghiêm túc.
Đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành
động cách mạng, hướng vào phát huy vai
trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong
thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng
vũ trang thành phố, nhất là việc khó, việc
mới, việc quan trọng, gắn kết chặt chẽ
với các phong trào của tuổi trẻ trong tỉnh;
phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên
Quân đội xung kích thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh, thực hiện các chương
trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên
giới, biển đảo; xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân.
Hiện nay, Chi đoàn Cơ quan Quân sự
(CQQS) TP Đà Lạt có tổng số 5 đảng viên
trẻ tham gia sinh hoạt. Thực hiện chương
trình công tác Đoàn và phong trào thanh
niên năm 2018, Chi đoàn đã tổ chức tuyên
truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc
lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp
trên đến tất cả đoàn viên, thanh niên trong
Chi đoàn. Tổ chức tuyên truyền chủ nghĩa
Mác - Lênin, thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ
quân sự, phối hợp cùng Thành Đoàn TP Đà
Lạt tổ chức giao lưu với 130 đoàn viên lên
đường nhập ngũ, tổ chức Hội trại tòng quân
đạt nhiều kết quả thiết thực.
Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hải
là một đảng viên trẻ đang sinh hoạt trong Chi
đoàn, trong năm đồng chí đã được biểu dương
là một trong những người có thành tích xuất
sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân
nhập ngũ. Hay, Thượng úy Nguyễn Hữu Thọ
đã tích cực học tập, nghiên cứu để đoạt giải
nhất trong phần thi thực hành giảng bài, soạn

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Lạt luôn tổ chức quán triệt
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, nhiệm vụ công tác
Đảng, công tác chính trị, đạo đức, lối sống đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, nâng
cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao, đặc biệt là đối với các đảng viên trẻ đang sinh hoạt trong chi đoàn.

Theo Hội đồng Xét chọn ý tưởng khởi
nghiệp tỉnh Lâm Đồng, một phương án khởi
nghiệp trên địa bàn được hỗ trợ với 10 tiêu
chí đạt tổng số 50 điểm trở lên.
Theo đó, với thang điểm từ 1 đến 5, Hội
đồng xét chọn ý tưởng, phương án sau khi
cộng tổng số điểm chấm của thành viên,
đồng thời nhân hệ số 3 và 4 đối với 3 tiêu
chí: “Xác định rõ nguồn lực con người, vốn
đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật…”; “Khảo sát, đánh
giá, xác định nhu cầu, phân khúc, mục tiêu,
quy mô của thị trường...”; “Sản phẩm có
mang tính đổi mới, sáng tạo và có lợi thế
cạnh tranh trên thị trường...”.
3 tiêu chí tiếp theo được nhân điểm hệ
số 2 là: “Kế hoạch hoàn thiện ý tưởng,
phương án”; “Dự báo nguy cơ tiềm ẩn và
xây dựng kế hoạch khắc phục”; “Đánh giá
tính khả thi và hiệu quả cụ thể…”.
4 tiêu chí còn lại nhân điểm hệ số 1: “Khả
năng thuyết phục về ý tưởng, phương án”;
“Nhận xét của tổ chức, cá nhân uy tín trong
ngành, lĩnh vực liên quan”; “Kết quả thử
nghiệm sản phẩm”; “Ứng dụng và phát triển
ý tưởng, phương án trong tương lai”.
VĂN VIỆT

Bảo Lâm giải quyết gần 300
thủ tục theo ISO
Chính quyền huyện Bảo Lâm vừa công bố
gần 300 thủ tục hành chính được giải quyết
được theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001: 2008.
Cụ thể, gồm 20 lĩnh vực đặc thù, môi trường,
dân tộc, giao thông vận tải, xây dựng - quy
hoạch, y tế, quản lý giá và công sản, kế hoạch
và đầu tư, công thương, tài nguyên, văn hóa
gia đình và du lịch, đất đai, thông tin và truyền
thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn,
thanh tra - khiếu nại - tố cáo, giáo dục và đào
tạo, tư pháp, ngoại vụ, thi đua - khen thưởngtôn giáo, lao động thương binh và xã hội.
Trong đó có những thủ tục hành chính
thường gặp như: giải quyết trợ cấp hàng tháng
tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội;
cấp phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;
cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước
ngoài; cấp bản sao từ sổ gốc; thành lập trường
mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ; giải quyết khiếu
nại lần đầu; xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn
nông thôn mới…
MẠC KHẢI

Quy định mới về điều kiện đầu tư và
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Thượng úy Nguyễn Hữu Thọ tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các tư liệu, sách báo thông tin về công tác Đoàn. Ảnh: Đức Tú

bài, trình chiếu theo đề bài và kiến thức do Bộ
CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức để đưa Ban
CHQS TP Đà Lạt đoạt giải nhất toàn đoàn.
Ngoài ra, các hoạt động phong trào cũng
được những đảng viên trẻ của Chi đoàn
thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản.
Trong đó, nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu,
sẵn sàng chiến đấu, tham gia các hoạt động
tình nguyện trong thanh niên gắn với nhiệm
vụ trọng tâm “Tuổi trẻ Đà Lạt chung tay xây
dựng văn minh đô thị, nông thôn mới”, phát
huy đội hình tình nguyện tại chỗ gắn với
“Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật
xanh” được triển khai đến các phường trong
thành phố. Công tác dân vận cũng được các
đảng viên trẻ đang sinh hoạt trong Chi đoàn
tham gia tích cực và là nòng cốt trong việc
thực hiện.
Bên cạnh đó, hoạt động thể dục, thể thao,
văn hóa - văn nghệ cũng được đảng viên trẻ
đang sinh hoạt trong Chi đoàn hưởng ứng
tích cực. Chi đoàn CQQS thành phố đã phối
hợp cùng các chi đoàn bạn trong cụm thi đua
tham gia nhóm tuyên truyền ca khúc cách

mạng; tham gia các giải bóng đá, bóng chuyền
được tổ chức nhân các dịp lễ, tết; giao lưu văn
nghệ với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn nơi
đóng quân...
Đại úy Trần Phú Duyệt - Bí thư Chi đoàn
phân tích: Đảng viên trẻ là những người
năng động, sáng tạo, có tinh thần cống hiến
và dám nghĩ, dám làm. Chính vì vậy, họ rất
cần được các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn
vị tạo điều kiện để phát huy những phẩm
chất trên. Song song với đó là tiếp tục nâng
cao chất lượng công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng để nâng cao nhận thức về Đảng, về
giai cấp cho thanh niên. Tích cực triển khai
thưc hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
chăm lo bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng
từ đoàn viên, thanh niên.
Có thể nói, việc các đảng viên trẻ ở Ban
CHQS TP Đà Lạt tham gia sinh hoạt Chi đoàn
đã phát huy được vai trò của đảng viên trẻ trong
các phong trào Đoàn, góp phần hoàn thành
nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương.
ĐỨC TÚ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục.
Trong đó, Điều 10 quy định điều kiện
thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu
giáo độc lập nêu rõ: Đối với những nơi
mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa
đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường,
lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ
và phải đăng ký hoạt động với UBND cấp
xã. Đồng thời, phải bảo đảm các điều kiện
như: số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa
không quá 7 em; người chăm sóc trẻ em có
đủ sức khỏe, đủ năng lực chịu trách nhiệm
dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy
định. Nghị định còn quy định phải có
phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có diện
tích tối thiểu là 15 mét vuông; bảo đảm an
toàn, thoáng, mát; có đồ chơi an toàn, phù
hợp với lứa tuổi của trẻ em; có đủ đồ dùng
và các thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ
em; có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh
phù hợp với trẻ em…
TỨ KIÊN

KINH TẾ
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Xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm
Thực hiện theo chủ trương của
Bộ Công thương, tỉnh Lâm Đồng
đã phê duyệt và đang triển khai
“Dự án mô hình chợ thí điểm
bảo đảm an toàn thực phẩm
trên địa bàn”. Sở Công thương
là đơn vị chủ trì thực hiện và
chọn TP Bảo Lộc là địa phương
đầu tiên thí điểm mô hình chợ
an toàn thực phẩm này.

B

à Trịnh Thị Thanh - Phó
Trưởng phòng Quản lý
thương mại, Sở Công
thương Lâm Đồng cho
biết: Mô hình chợ thí điểm bảo đảm
an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm hướng
tới mục tiêu đáp ứng các tiêu chí
về chợ kinh doanh thực phẩm, góp
phần bảo vệ người tiêu dùng, phục
vụ nhu cầu ngày càng cao của mọi
tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đẩy
lùi vấn nạn “thực phẩm bẩn”. Sau
khi mô hình thí điểm này được xây
dựng thành công sẽ tiếp tục nhân
rộng ra các huyện, thành phố trong
tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu
đảm bảo đến năm 2030 có 50% chợ
trong quy hoạch được kiểm soát an
toàn thực phẩm.
Lâm Đồng hiện có 77 chợ truyền
thống với hơn 8.155 hộ chế biến,
kinh doanh các nhóm ngành thực
phẩm. Trong bối cảnh hội nhập, để
cạnh tranh với hệ thống bán lẻ hiện
đại như siêu thị, cửa hàng tự chọn,
trung tâm thương mại... thì an toàn
thực phẩm là vấn đề “then chốt”
mà các chợ truyền thống phải thực
hiện để tạo lòng tin cho người tiêu
dùng - yếu tố hàng đầu để chợ truyền
thống tồn tại và phát triển.
Theo quy định của Bộ Công
thương, căn cứ để lựa chọn đưa và
xây dựng chợ an toàn vệ sinh thực
phẩm, là chợ phải nằm trong quy
hoạch, đang hoạt động hiệu quả,
tiểu thương kinh doanh hàng thực
phẩm tại chợ có giấy phép kinh
doanh, xác định được nguồn cung
thực phẩm chủ yếu đang mua bán
thuộc phạm vi quầy sạp của mình.
Hàng hóa phải được niêm yết giá và
bán theo giá niêm yết, kinh doanh
những sản phẩm có nguồn gốc rõ
ràng. Theo đó, nguồn hàng thực

Chợ Bảo Lộc được chọn thí điểm mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Khánh Phúc

phẩm được các hộ kinh doanh cam
kết có xuất xứ rõ ràng, không bán
hàng hư hỏng, độc hại.
Các quầy hàng đều có bảng hiệu
ghi rõ thông tin hộ tiểu thương, để
tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng.
Các hộ tiểu thương được ban quản
lý chợ tổ chức tập huấn, xác nhận
kiến thức về an toàn thực phẩm,
được cấp giấy chứng nhận, bản cam
kết đảm bảo an toàn thực phẩm và
khám sức khỏe định kỳ. Đồng thời,
các cơ quan chức năng cũng tăng
cường công tác kiểm tra giám sát,
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
tại các chợ.
Theo ông Bùi Thế - Phó Giám
đốc Sở Công thương: Với mô hình
chợ bảo đảm an toàn thực phẩm,
thực phẩm kinh doanh tại chợ phải
đáp ứng rất nhiều tiêu chí. Tới đây,
chợ Bảo Lộc được chọn thí điểm sẽ
triển khai chặt chẽ các quy định như:
Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng
minh nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm
kinh doanh; chứng từ đầu vào hoặc
sổ sách ghi chép tình hình xuất, nhập
hằng ngày, công tác lưu trữ, ghi chép
phải thực hiện đúng quy định.
Thực phẩm kinh doanh tại chợ
phải có giấy xác nhận công bố phù
hợp quy định an toàn thực phẩm
hoặc giấy tiếp nhận bản công bố
hợp quy, phiếu xét nghiệm định kỳ
sản phẩm theo quy định hiện hành;
khuyến khích xét nghiệm sản phẩm
định kỳ đối với các sản phẩm ăn
nhanh, ăn ngay; giấy kiểm dịch thú
y và kiểm dịch thực vật (nếu có) đối

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hướng dẫn, phổ biến quy định,
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm cho thương nhân kinh
doanh thực phẩm và cán bộ quản lý chợ, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
cho thương nhân kinh doanh tại chợ trung tâm TP Bảo Lộc. Tham gia buổi tập
huấn có hơn 60 tiểu thương tại chợ TP Bảo Lộc đến dự, nghe phổ biến về các
quy định an toàn thực phẩm cũng như mô hình chợ an toàn thực phẩm.
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Gần 15.650 ha cà phê
đạt chuẩn UTZ
Lâm Đồng hiện có gần 15.650
ha cà phê sản xuất đạt tiêu chuẩn
UTZ, chiếm tỷ lệ hơn 10% tổng
diện tích cà phê hiện có.
Trên quy mô diện tích gần
15.650 ha cà phê UTZ vừa nêu
được sản xuất theo hình thức
liên kết giữa 10 doanh nghiệp
với khoảng 7.800 nông hộ, hàng
năm thu hoạch tổng sản lượng
gần 57.000 tấn hạt nhân.
Trong đó, doanh nghiệp sản
xuất liên kết với diện tích cà
phê UTZ nhiều nhất là Công
ty TNHH Louis Dreyfus
Commodities Di Linh (gần
15.000 ha); kế tiếp là Công ty
TNHH Thực phẩm ACOM Việt
Nam (hơn 6.800 ha), Công ty
TNHH Như Tùng (gần 4.900 ha),
Công ty TNHH Olam Lâm Đồng
(gần 3.560 ha). Còn lại 6 công ty
sản xuất liên kết cà phê UTZ từ
940 ha đến gần 2.000 ha.
UTZ là tiêu chuẩn quốc tế
chứng nhận cho cây cà phê, cacao
hoặc chè canh tác theo quy trình
an toàn, bền vững, sản phẩm
được dán nhãn truy xuất nguồn
gốc trước khi đưa ra thị trường.
VĂN VIỆT

với thực phẩm tươi sống. Các cơ sở
sản xuất, chế biến, kinh doanh các
ngành hàng thực phẩm cung ứng
cho chợ phải có giấy chứng nhận cơ
sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
hoặc bản cam kết chấp hành các quy
định đảm bảo an toàn thực phẩm
trong sản xuất, kinh doanh thực
phẩm theo quy định từng ngành.
Đặc biệt, thực phẩm phải đảm bảo
truy xuất được nguồn gốc từ trang
trại, nông trại đến người tiêu dùng;
tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh
vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ
thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim
loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và
các chất khác trong thực phẩm có
thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng
con người...
Để triển khai dự án, Sở Công
thương phối hợp với UBND TP Bảo
Lộc sẽ lựa chọn các đơn vị sản xuất,
kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản có đủ tiềm lực, năng lực,
tự nguyện tham gia mô hình chuỗi
giá trị sản phẩm an toàn để cung ứng
trên địa bàn tỉnh; đào tạo, tập huấn
kiến thức về an toàn thực phẩm cho
người quản lý và người trực tiếp sản

xuất, kinh doanh của các cơ sở tham
gia chuỗi; hỗ trợ cải tạo, nâng cấp
cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết
bị kiểm soát chất lượng trong sản
xuất, kinh doanh thực phẩm; chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm; chứng nhận hệ thống quản lý
chất lượng theo VietGAP, GMP/
SSOP, HACCP/ISO 22000... Hỗ
trợ công tác giám sát, xác nhận “Sản
phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an
toàn”; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến
thương mại, quảng bá sản phẩm...
Vấn đề an toàn thực phẩm đang
nhận được sự quan tâm của đông
đảo người dân bởi vấn nạn “thực
phẩm bẩn” không chỉ ảnh hưởng
trực tiếp đến sức khỏe con người
mà còn là gánh nặng cho gia đình
và xã hội, do đó xây dựng “Mô
hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn
thực phẩm” trước hết là nhằm bảo
đảm an toàn và quyền lợi cho người
tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất
lượng phục vụ của tiểu thương tại
chợ, từng bước thực hiện văn minh
thương mại, phù hợp với xu hướng
phát triển của tỉnh.
DIỄM THƯƠNG

Trồng thành công
cây rau bìm bịp
Thông tin từ Trung tâm
Khuyến nông Lâm Đồng cho
biết, hiện đã có một số nông
hộ tại Đà Lạt và Lâm Hà trồng
thành công cây rau bìm bịp, còn
được gọi với các tên như cây
mảnh cộng, xương khỉ. Đây là
cây rau - vị thuốc được sử dụng
rộng rãi trong đông y chuyên
chữa các bệnh như viêm gan,
vàng da, chữa gãy xương, đau
nhức xương khớp, nâng cao sức
đề kháng của cơ thể. Cây bìm
bịp tại Lâm Đồng được trồng
trong điều kiện gần với tự nhiên,
sức sinh trưởng tốt, thu hoạch
đều đặn. Hiện 1 kg ngọn bìm bịp
tươi được bán với giá 50 ngàn
đồng. Trồng thành công cây bìm
bịp tạo điều kiện cung cấp cho
thị trường một cây thuốc có giá
trị, đồng thời góp phần xây dựng
thương hiệu vùng cây dược liệu
Lâm Đồng.
D.Q

Tập huấn phần mềm DalatCity - ứng dụng du lịch thông minh
Ngày 9/10, tại Phường 1, UBND
thành phố Đà Lạt phối hợp với
VNPT Lâm Đồng tổ chức tập huấn
sử dụng ứng dụng du lịch thông
minh - DalatCity (dalatcity.org) cho
145 khách sạn có sao đóng chân trên
địa bàn Phường 1 - Đà Lạt.
Ứng dụng du lịch thông minh DalatCity hướng đến 3 đối tượng là
du khách, doanh nghiệp và cơ quan
quản lý nhà nước. Ứng dụng du lịch
thông minh cung cấp các giải pháp
thông minh trên nền tảng công nghệ
thông tin. Các phần mềm ứng dụng
giúp du khách có thể thực hiện một
chương trình du lịch hoàn toàn qua
hệ thống internet, từ tìm hiểu, cập
nhật thông tin về thành phố Đà Lạt;

đến đặt vé, phòng khách sạn; tra
cứu các sự kiện văn hóa, điểm đến,
ẩm thực, giao thông, thời tiết; tương
tác mạng xã hội trên suốt lịch trình;
thanh toán dịch vụ bằng thẻ thông
minh; nhận các thông tin sự kiện
văn hóa, lễ hội, du lịch; đánh giá,
góp ý về chất lượng dịch vụ, phục
vụ của du lịch khi đến tham quan
nghỉ dưỡng tại Đà Lạt…
Ông Hoàng Thế Đăng - Giám
đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
(thuộc VNPT Lâm Đồng) cho biết:
Trải nghiệm DalatCity, du khách
cảm nhận được sự khác biệt, nổi
trội, tiện lợi, phong phú về các thông
tin văn hóa, du lịch; doanh nghiệp
sẽ mở rộng cơ hội kinh doanh, tạo

Giao diện ứng dụng du lịch thông minh DalatCity.

liên kết chuỗi, phát triển chuỗi du
lịch dịch vụ hoàn chỉnh…; cơ quan
quản lý nhà nước sẽ tăng hiệu quả
quản lý điểm đến, điều hành toàn

diện hoạt động du lịch. Phần mềm
cũng giúp quảng bá du lịch hướng
tới phạm vi toàn cầu, thu thập thông
tin đầy đủ từ phản hồi của du khách

để có điều chỉnh phù hợp.
Theo ông Lê Anh Kiệt - Trưởng
phòng Văn hóa Thông tin (UBND
thành phố Đà Lạt): Thành phố thí
điểm tập huấn ứng dụng du lịch
thông minh DalatCity cho các khách
sạn trên địa bàn Phường 1, sau đó
sẽ triển khai ở các xã, phường khác
đối với các khách sạn có sao. Thời
gian tới cũng sẽ triển khai tập huấn
đối với tất cả các cơ sở lưu trú...
Đây là bước đầu tiên để người dân,
doanh nghiệp và du khách tiếp cận
nền tảng công nghệ 4.0 ở lĩnh vực
du lịch trong hành trình xây dựng
Đà Lạt thành thành phố thông minh
(giai đoạn 2018-2020).
NHẬT QUÂN
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Thi đua quyết thắng - động lực để LLVT tỉnh
vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
cao, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt học tập,
bảo đảm chính quy, thống nhất; cán
bộ, chiến sĩ thương yêu, đùm bọc gắn
bó với đơn vị; hình ảnh, phẩm chất
Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được bồi
đắp, tỏa sáng trong lòng nhân dân,
thực sự là lực lượng nòng cốt trong
giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam XHCN.

Xác định tầm quan trọng của
Phong trào thi đua Quyết thắng
đối với công tác quân sự quốc
phòng, thời gian qua, Đảng ủy
- Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã chỉ
đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy
mạnh các phong trào thi đua
gắn với việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh cũng như Cuộc vận
động “Phát huy truyền thống,
cống hiến tài năng, xứng danh
Bộ đội Cụ Hồ”.
Xây dựng đơn vị
vững mạnh toàn diện
Thấm nhuần lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu
nước, yêu nước thì phải thi đua.
Và, những người thi đua là những
người yêu nước nhất”; trong 5 năm
qua, công tác thi đua khen thưởng và
Phong trào thi đua Quyết thắng của
lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã
đạt được thành tích toàn diện, thực
sự trở thành động lực thúc đẩy, cổ
vũ từng tập thể, cán bộ, chiến sĩ
vươn lên hoàn thành xuất sắc các
nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp
phần nâng cao tiềm lực quốc phòng
toàn dân, sức mạnh chiến đấu của
LLVT; xây dựng các tổ chức đảng
trong sạch vững mạnh, cơ quan,
đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ
chức vững mạnh xuất sắc, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng
ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS)
tỉnh, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy
các cấp đã quán triệt sâu sắc tới toàn
thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nêu
cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết;
đồng thời, thống nhất cao trong lãnh
đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gắn
với việc “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, tích cực đổi mới công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chúc mừng cán bộ, chiến sỹ giải cứu
thành công các nạn nhân trong vụ sập hầm Thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Ảnh: V.Báu

hợp với giáo dục cơ bản, giáo dục
thường xuyên. Theo đó, 5 năm qua,
Phong trào thi đua Quyết thắng và
công tác thi đua, khen thưởng của
LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện,
đúng hướng, được duy trì thường
xuyên, liên tục, gắn chặt với phong
trào thi đua yêu nước của địa phương
và các cuộc vận động lớn của Đảng,
Nhà nước, Quân đội, đúng như lời
Bác Hồ dạy: “Thi đua là gieo trồng,
khen thưởng là gặt hái”, là động lực
tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân
sự quốc phòng, xây dựng nền quốc
phòng toàn dân, gắn với thế trận an
ninh nhân dân, xây dựng khu vực
phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc triển khai thực hiện tốt Phong
trào thi đua Quyết thắng trong toàn
LLVT tỉnh đã góp phần từng bước
xây dựng các cơ quan, đơn vị vững
mạnh toàn diện; cán bộ, chiến sĩ có
bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối
trung thành với sự nghiệp cách mạng
của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất
lượng tổng hợp và trình độ khả năng
sẵn sàng chiến đấu cao được nâng
cao, không để bị động bất ngờ trong
mọi tình huống. Có nhiều chuyển
biến trong xây dựng nền nếp chính
quy, rèn luyện kỷ luật, môi trường
văn hóa lành mạnh, phong phú. Đoàn
kết nội bộ, đoàn kết quân dân được
tăng cường; đời sống vật chất, tinh
thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng

Xuất hiện nhiều
mô hình, cá nhân
tiêu biểu
Có thể thấy, trong 5 năm qua, việc
xây dựng và nhân rộng điển hình
tiên tiến trong toàn LLVT tỉnh đã
có bước phát triển mới xét trên cả
bình diện rộng lẫn chiều sâu. Lãnh
đạo, chỉ huy các cấp đã có cái nhìn
mới về công tác thi đua khen thưởng
và Phong trào thi đua Quyết thắng,
nhận thức đúng, đề cao ý thức, trách
nhiệm, chú trọng đổi mới nội dung,
hình thức, biện pháp tổ chức phong
trào thi đua; gắn Phong trào thi đua
Quyết thắng với phong trào thi đua
yêu nước của địa phương, kết hợp
xây dựng, nhân rộng điển hình tiên
tiến trong các phong trào thi đua với
phát hiện, tôn vinh những tấm gương
tiêu biểu trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh...
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị,
địa phương còn thường xuyên tạo
điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, lực
lượng dân quân tự vệ, dự bị động
viên tham gia các hội thi, hội thao;
kịp thời thực hiện các nhiệm vụ
đột xuất, khó khăn, phức tạp, giúp
nhân dân phòng, chống, khắc phục
hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
Điển hình trong công tác này, đó là
LLVT tỉnh đã tích cực tham gia giải
cứu các nạn nhân trong vụ sập hầm
Thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo ở
xã Lát, huyện Lạc Dương vào năm
2014... Bên cạnh đó, đã xuất hiện
nhiều mô hình hay, với cách nghĩ,
cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết
thực, như: Mô hình Quỹ tiết kiệm

“Chung tay vì người nghèo, không
để ai bị bỏ lại phía sau” của Ban
CHQS huyện Bảo Lâm; Ban CHQS
huyện Đạ Tẻh với mô hình “LLVT
huyện chung sức xây dựng nông thôn
mới”; Ban CHQS huyện Cát Tiên có
mô hình “Ba nhất, Ba không”; Ban
CHQS huyện Đơn Dương với mô
hình “Quản lý, bồi dưỡng, tạo nguồn
đảng viên trong thanh niên chuẩn bị
nhập ngũ”; Ban CHQS huyện Lâm
Hà với mô hình “Quỹ tình thương”
cho cán bộ vay vốn sản xuất; Ban
CHQS thành phố Đà Lạt có mô hình
“Huấn luyện dân quân tự vệ kết hợp
làm công tác dân vận”; Phòng Tham
mưu với mô hình “Số điện thoại chủ
động”; Trường Quân sự tỉnh với mô
hình “Người giáo viên mẫu mực”...
Cùng đó là có nhiều cá nhân, gương
điển hình tiên tiến toàn diện trên tất
cả các mặt công tác khác như: Đại
úy Võ Ngọc Toản, Trưởng Ban Hậu
cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Đạ
Tẻh: Điển hình trong công tác đảm
bảo Hậu cần - Kỹ thuật; xây dựng
chính quy xanh, sạch, đẹp. Đại úy
chuyên nghiệp Đỗ Đức Quyền, Trợ
lý chính sách Phòng Chính trị, Bộ
CHQS tỉnh: Điển hình tiên tiến trong
thực hiện nhiệm vụ, chức trách được
giao. Hay như đồng chí Nguyễn Anh
Tuân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS
Phường 11, TP Đà Lạt: Điển hình
tiên tiến toàn diện...
Có thể nói, trong 5 năm qua,
Phong trào thi đua Quyết thắng luôn
là động lực để thúc đẩy LLVT tỉnh
vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm
vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;
tham gia phòng chống, khắc phục
hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ,
cứu nạn; xây dựng môi trường văn
hóa quân sự lành mạnh; bảo đảm
tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài
chính và đời sống vật chất, văn hóa
tinh thần cho bộ đội; đặc biệt là việc
xây dựng Quân đội Nhân dân cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng
bước hiện đại.
NGUYỄN NHẬT NGA
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Tinh thần sẵn sàng cống hiến của người chỉ huy trẻ
Tràn đầy năng lượng, hăng say, nhiệt huyết và luôn sẵn sàng cống hiến là điều tôi
cảm nhận được ở tinh thần làm việc của anh Nguyễn Anh Tuân (SN 1980) - người
Chỉ huy trưởng trẻ tuổi của Ban Chỉ huy Quân sự Phường 11, thành phố Đà Lạt.
Nhờ tinh thần làm việc ấy mà nhiều năm qua, anh cùng tập thể cơ quan quân sự
phường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao, góp
phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân địa phương.

L

ực lượng dân quân của Phường 11 hiện
tại có 121 dân quân với 23 đảng viên
trong toàn lực lượng. Để thực hiện tốt
nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương,
với cương vị là Chỉ huy trưởng phường đội,
anh Tuân đã tham mưu cho Đảng ủy - UBND
phường xây dựng kế hoach để thực hiện nhiệm
vụ trong từng giai đoạn; tổ chức xây dựng lực
lượng dân quân tại địa phương có nhiều chuyển
biến đáng kể cả về số lượng và chất lượng
hoạt động; thường xuyên tập trung củng cố
lực lượng thường trực, lực lượng cơ động, lực

lượng tại chỗ, các binh chủng...
Một trong những nhiệm vụ thường xuyên
được anh Tuân cùng tập thể cơ quan quân sự
Phường 11 quan tâm, đó là trực sẵn sàng chiến
đấu. Theo đó, hàng tháng, Ban Chỉ huy Quân
sự phường đều xây dựng kế hoạch phối hợp
với lực lượng công an nhằm đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì
thế, trong thời gian qua, tình hình an ninh trật
tự trên địa bàn được đảm bảo, không có các
vụ việc nóng, nổi cộm phát sinh. Lực lượng
dân quân địa phương luôn phối hợp với lực

Người chỉ huy trẻ tuổi năng động Nguyễn Anh Tuân.
Ảnh: N.Thu

lượng công an phường thực hiện các đợt ra
quân làm nhiệm vụ an toàn giao thông, trật tự
đô thị trên địa bàn, và thực hiện các nhiệm vụ
khác do Đảng ủy - UBND phường phân công.

Với địa bàn khá rộng, diện tích rừng nhiều,
lại là nơi tập trung đông đối tượng lao động
thời vụ do bà con làm nông nghiệp trồng cà
phê, hoa màu nhiều nên Ban Chỉ huy Quân sự
phường đã họp trao đổi và thống nhất phương
án phối hợp với công an phường, cử lực lượng
dân quân, cảnh sát trật tự tăng cường tuần
tra, kiểm soát, kiểm tra nhân khẩu tại các nơi
tập trung đông lao động làm thuê, đông đối
tượng tạm trú, nhất là vào cao điểm vụ mùa
thu hoạch hoa, cà phê. Ngoài ra, anh Tuân
cùng với anh em dân quân phường đã thường
xuyên tổ chức phối hợp với Ban Lâm nghiệp
phường tuyên truyền cho các hộ trồng cà phê
đăng ký cam kết đảm bảo tình hình an ninh
tại khu vực, cam kết không lấn chiếm rừng,
không phá hoại rừng trên diện tích hiện có.
Thậm chí, tổ chức mời các hộ dân có vườn
rẫy cà phê trồng xen dưới tán rừng yêu cầu họ
cam kết không lấn chiếm đất rừng,...
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Không để ai bị bỏ lại phía sau

C

uối tháng 8, theo chân cán
bộ, chiến sỹ Ban CHQS
huyện Bảo Lâm đến bàn
giao 4 giếng nước sinh hoạt và hệ
thống máy bơm cho bà con đồng
bào dân tộc thiểu số tại Thôn 4 (xã
Lộc Nam) mới thấy hết sự vui mừng
của bà con nơi đây. Đây là công trình
do Ban CHQS huyện, UBMTTQ
và Huyện Đoàn Bảo Lâm vận động
hỗ trợ. Ông K’Nục, hộ dân được hỗ
trợ đào giếng ngay tại nhà chia sẻ:
“Từ trước đến nay, gia đình ông và
hầu hết người dân trong thôn đều
sử dụng nước suối vừa xa nhà vừa
không đảm bảo vệ sinh để mang về
sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày.
Khi được hỗ trợ kinh phí để đào
giếng gần nhà, bà con rất vui mừng
vì không phải đi xách nước ở xa và
nguồn nước cũng đảm bảo vệ sinh
hơn. Có giếng nước này thì không
chỉ riêng gia đình tôi mà rất nhiều
hộ dân khác xung quanh cũng được
sử dụng chung”.
Công trình giếng nước sinh hoạt
chỉ là một trong số các hoạt động
mà Ban CHQS huyện Bảo Lâm thực
hiện từ nguồn Quỹ tiết kiệm “Chung
tay vì người nghèo, không để ai bị
bỏ lại phía sau”. Nguồn quỹ này
được Ban CHQS huyện Bảo Lâm
xây dựng từ cuối năm 2017 với mục
tiêu chung tay cùng địa phương xóa
đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh
xã hội trên địa bàn, tăng cường mối
đoàn kết quân dân, góp phần làm
sâu sắc và khẳng định chức năng
“đội quân công tác” của quân đội.
Thượng tá Nguyễn Quang Thành,
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
Bảo Lâm cho biết: “Hưởng ứng
phong trào thi đua Cả nước chung

Bằng chính sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT), Quỹ tiết kiệm “Chung tay vì
người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bảo Lâm đã thực
hiện nhiều công trình có ý nghĩa to lớn, góp phần gắn kết tình cảm quân dân ngày càng sâu đậm.
tay vì người nghèo, không để ai
bị bỏ lại phía sau, Đảng ủy Ban
CHQS huyện đã họp bàn và quyết
định thực hiện mô hình Quỹ tiết
kiệm “Chung tay vì người nghèo,
không để ai bị bỏ lại phía sau” trong
lực LLVT. Quỹ tiết kiệm trong năm
2018 xác định mục tiêu cụ thể là
tập trung hỗ trợ các hộ đồng bào
dân tộc thiểu số tại Thôn 4 (xã Lộc
Nam) với những nội dung cụ thể
là hỗ trợ đảm bảo hệ thống nước
sinh hoạt, làm điện chiếu sáng, xây
dựng nhà tình thương và thăm hỏi,
tặng quà cho các hộ khó khăn nhân
các ngày lễ, tết. Qua một năm thực
hiện, mô hình này đã đem lại nhiều
ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, giúp
anh em trong LLVT huyện nhận
thức sâu sắc hơn về công tác từ
thiện nhân đạo và giúp bà con nhân
dân ngày càng cải thiện được chất
lượng cuộc sống”.
Quỹ tiết kiệm “Chung tay vì
người nghèo, không để ai bị bỏ lại
phía sau” của Ban CHQS huyện
Bảo Lâm đã nhận được sự đồng
thuận, đồng tình và quyết tâm thực
hiện rất cao của mọi đối tượng trong
toàn lực lượng. Trong năm 2018,
Quỹ đã vận động được nguồn kinh
phí hơn 47 triệu đồng từ cán bộ,
chiến sỹ Cơ quan Quân sự huyện
và lực lượng dân quân tự vệ các
đơn vị cơ sở. Hình thức vận động
là mỗi cán bộ, chiến sỹ đóng góp
tự nguyện mỗi tháng từ 10 - 20
ngàn đồng và mỗi dân quân tự

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Bảo Lâm tặng quà cho dân quân có hoàn cảnh khó khăn.
Ảnh: Đ.Anh

vệ đóng góp bằng một ngày công
huấn luyện. Từ nguồn quỹ này,
Ban CHQS huyện Bảo Lâm đã chủ
động tham mưu và tranh thủ được
sự phối hợp của Ban chỉ đạo 502
và các doanh nghiệp trên địa bàn để
tạo thêm nguồn kinh phí triển khai
các phần việc đã được xác định. Từ
đầu năm đến nay, nhiều hoạt động
có ý nghĩa đã được triển khai trên
địa bàn Thôn 4 (xã Lộc Nam) như:
Tặng 215 phần quà, trang bị hệ
thống âm thanh và bàn ghế cho hội
trường thôn, xây dựng 4 giếng nước
và hệ thống máy bơm, sửa chữa nhà
cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó
khăn nhất thôn, xây dựng hệ thống
chiếu sáng... Ý nghĩa hơn, Quỹ tiết

kiệm “Chung tay vì người nghèo,
không để ai bị bỏ lại phía sau” còn
quan tâm hỗ trợ cho 9 anh em dân
quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn
đang tham gia công tác tại các xã.
Đây là những anh em thuộc diện hộ
gia đình khó khăn nhưng đã tham
gia tốt công tác tại địa phương. Anh
Trần Thanh Huy là một trong số đó,
anh đã tham gia công tác dân quân
xã Lộc Nam được 7 - 8 năm nay. Gia
cảnh khó khăn, anh Huy ngày ngày
đi làm phụ hồ để lo cho mẹ già yếu
nhưng vẫn rất nhiệt tình với công
việc dân quân hiện tại. “Nếu nói làm
dân quân vì tiền trợ cấp thì không
phải, mình làm chủ yếu là vì trách
nhiệm của bản thân muốn góp một

phần công sức nhỏ nhoi của mình
để bảo vệ thôn xóm được bình yên
hơn. Biết hoàn cảnh khó khăn của
gia đình mình nên trong đợt huấn
luyện vừa qua, Ban CHQS huyện đã
hỗ trợ cho mình một phần kinh phí.
Số tiền ấy tuy không nhiều nhưng có
ý nghĩa to lớn đối với bản thân mình.
Nó thể hiện sự quan tâm của huyện
đội đối với các anh em làm dân quân
tại địa phương và trở thành động lực
để mình phấn đấu ngày càng phát
triển và trưởng thành hơn”.
Huyện Bảo Lâm có 14 đơn vị
hành chính cấp xã; trong đó có 7
xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và
có đông đồng bào dân tộc thiểu số
sinh sống. Trong những năm qua,
Ban CHQS huyện Bảo Lâm đã
triển khai thực hiện nhiều công trình
dân sinh tại vùng đồng bào dân tộc
thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa
bàn huyện. Trong năm 2018, các
chương trình do Ban CHQS huyện
Bảo Lâm tổ chức hoặc phối hợp tổ
chức có tổng nguồn kinh phí lên 600
triệu đồng.
Thiếu tá Nguyễn Đức Anh, Chính
trị viên phó Ban CHQS huyện Bảo
Lâm cho biết: Những kết quả bước
đầu của Quỹ tiết kiệm “Chung tay
vì người nghèo, không để ai bị bỏ
lại phía sau” của LLVT huyện Bảo
Lâm, cùng với các hoạt động thực
hiện chính sách hậu phương quân
đội và hoạt động dân vận, đã góp
phần cùng địa phương thực hiện có
hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội, thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới trong điều kiện là địa phương
còn rất nhiều khó khăn.
ĐÔNG ANH

Điểm sáng trong Phong trào thi đua Quyết thắng

Đ

ể hoàn thành chỉ tiêu của Phong trào
thi đua Quyết thắng, Ban CHQS xã
Đạ Sar xác định xây dựng và nhân
rộng điển hình tiên tiến có ý nghĩa quan trọng
trong thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, nghiêm túc
triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên
kịp thời, đúng tiến độ và tham mưu cho cấp
ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các
ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt
các tiêu chí xây dựng Ban CHQS xã VMTD.
Hằng năm đơn vị đều lựa chọn các chủ
đề thi đua với mục tiêu phương hướng, biện
pháp cụ thể, phù hợp với tình hình đơn vị
để tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi
đua; duy trì và thực hiện nghiêm túc việc
bình xét, biểu dương và đề nghị cấp trên
khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành
tích cao. Đồng thời, Chi bộ Quân sự xã đã
quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc
phòng hàng năm cho LLVT, lãnh đạo xây
dựng Chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”, triển
khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề
bám sát thực tế.
Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạ
Sar - Liêng Jrang Ha Lin, trong Phong trào
thi đua Quyết thắng của LLVT, đơn vị thường
xuyên phối hợp chặt chẽ với công an và các
lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; 100% cán
bộ, chiến sĩ LLVT có bản lĩnh chính trị vững
vàng, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác tuyển
quân hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ
tiêu, không phải loại trả, không có tình trạng

Thời gian qua, Ban CHQS xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) được đánh giá là đơn vị điển
hình tiên tiến vững mạnh toàn diện (VMTD) trong Phong trào thi đua Quyết thắng
của LLVT tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, điểm sáng là đơn vị đã tạo được khí thế thi đua
sôi nổi, cùng với Đảng bộ, chính quyền xã hoàn thành các tiêu chí về đích nông
thôn mới, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững
mạnh toàn diện.
đào ngũ và các biểu hiện tiêu cực phải xử lý;
công tác chính sách hậu phương quân đội thực
hiện đúng nguyên tắc, đúng thủ tục, không để
đơn thư khiếu kiện...
Về công tác tổ chức huấn luyện, đơn vị
luôn quán triệt và thực hiện nghiêm Hướng
dẫn nhiệm vụ huấn luyện năm 2018 của Ban
CHQS huyện. Trong năm, thực hiện Quyết
định số 1302-QĐ/HU ngày10/4/2018 của
Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu
phòng thủ năm 2018, Ban CHQS xã đã tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai
nhiệm vụ diễn tập và làm tốt mọi công tác
chuẩn bị bảo đảm tổ chức diễn tập chiến đấu
phòng thủ có thực binh theo kế hoạch của
UBND huyện với kết quả đánh giá chung
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên lĩnh vực tác chiến của lực lượng dân
quân tự vệ, đơn vị đã xây dựng quy chế phối
hợp liên ngành giữa ba lực lượng (Ban CHQS
xã, Ban Công an xã và Kiểm lâm địa bàn).
Trong thời gian qua, Ban CHQS xã đã phối
hợp với các lực lượng công an, kiểm lâm địa
bàn và các đơn vị chủ rừng thường xuyên tổ
chức tuần tra, kiểm tra rừng và đi giải tỏa,

Cán bộ Ban CHQS xã Đạ Sar thăm hỏi, tuyên truyền
các quy định pháp luật Nhà nước
tới người dân trên địa bàn xã. Ảnh: C.P

đẩy đuổi các đối tượng chặt phá rừng, khai
thác khoáng sản trái phép tại Tiểu khu 142,
143; khu vực Sông Con... Tổ chức giao ban
điểm cho huyện và thực hiện tốt công tác
giao ban luân phiên hàng tháng theo Nghị
định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ về
giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng các
phương án bảo vệ các ngày cao điểm, nắm
tình hình, nhất là tình hình người nước ngoài

đến tham quan, du lịch; tổ chức xây dựng kế
hoạch và quy chế phối hợp, hiệp đồng với cơ
quan chức năng bảo vệ tốt an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
Đồng chí Bùi Quốc Huân - Bí thư xã Đạ
Sar chia sẻ: Ban CHQS xã Đạ Sar đã làm
tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính
quyền địa phương về nhiều mặt công tác nên
nhiều năm liền được Ban CHQS huyện Lạc
Dương đánh giá là một trong những đơn
vị dẫn đầu về thi đua Quyết thắng của địa
phương. Trong đó, điểm nhấn là đơn vị đã
giữ vững và duy trì ổn định tình hình ANTT,
là lực lượng quan trọng, hỗ trợ địa phương
nhiều việc làm thiết thực, góp phần giúp xã
sớm cán đích nông thôn mới vào năm 2017
theo đúng lộ trình Đảng ủy, chính quyền xã
đặt ra. Cụ thể là khi triển khai chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu
với Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức LLVT tỉnh thực hiện tốt
tiêu chí số 19 (tiêu chí: Quốc phòng và An
ninh) trong xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh.
Nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban
CHQS xã Đạ Sar các năm qua đã được Ban
CHQS huyện Lạc Dương, Bộ CHQS tỉnh
và UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể và cá
nhân. Trong năm 2018, đơn vị cũng được
Bộ CHQS tỉnh chọn làm địa điểm diễn tập
khu vực phòng thủ xã với nhiều nội dung
mới, quan trọng như diễn tập thực binh, thiết
quân luật.
C.PHONG
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Triển khai cuộc thi sáng chế
2018 “Sáng tạo công nghệ
cho cuộc sống hàng ngày”
Sở Khoa học - Công nghệ Lâm Đồng
vừa triển khai cuộc thi sáng chế 2018 với
chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống
hàng ngày” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ
Khoa học Công nghệ) phối hợp tổ chức.
Cuộc thi nhằm khuyến khích sáng chế,
sáng tạo ra những công nghệ, giải pháp
kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi,
dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng
các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp
phần vào sự phát triển bền vững của cộng
đồng địa phương và sự phát triển kinh tế
- xã hội chung của đất nước.
Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt
Nam đang cư trú, sinh sống và làm việc
trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt
lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo,
nghề nghiệp, có giải pháp kỹ thuật là
đối tượng được bảo hộ sáng chế, có thời
điểm được tạo ra hoặc lần đầu được áp
dụng từ ngày 1/6/2013 đến nay, chưa
tham gia cuộc thi sáng chế 2014 đều có
thể đăng ký tham dự cuộc thi.
Các giải pháp kỹ thuật thuộc mọi lĩnh
vực kỹ thuật trong lao động sản xuất,
kinh doanh, đời sống kinh tế, xã hội,
quốc phòng, an ninh... Dựa trên các tiêu
chí: tính mới, khả năng ứng dụng vào
thực tiễn, hiệu quả kinh tế - xã hội, sẽ trao
giải thưởng cho các giải pháp xuất sắc
với cơ cấu: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải
ba và 7 giải khuyến khích.
Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi là ngày
31/12/2018. Tổng kết cuộc thi, công bố
và trao giải thưởng sẽ diễn ra trong tháng
4/2019.
QUỲNH UYỂN

LÂM HÀ: Hỗ trợ phát triển văn hóa

văn nghệ, thể dục thể thao

UBND huyện Lâm Hà vừa có kế hoạch
hỗ trợ phát triển văn hóa văn nghệ, thể
dục thể thao trên địa bàn huyện nhằm
tạo điều kiện và động lực cho phong trào
phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, có chiều
sâu và bền vững. Qua đó, đẩy mạnh Cuộc
vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao
theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát hiện,
bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn
hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng
miền, các dân tộc anh em.
Theo đó, huyện sẽ tiến hành hỗ trợ
kinh phí mua nhạc cụ truyền thống (cồng
chiêng, trống, sáo, nhị, đàn bầu, đàn
tính...) trang bị cho các câu lạc bộ (CLB)
cồng chiêng, dân ca và nhạc cổ truyền.
Hỗ trợ một lần cho các nghệ nhân truyền
dạy các làn điệu dân ca của các vùng
miền, các dân tộc thiểu số. Thường xuyên
tổ chức các chương trình giao lưu, liên
hoan văn nghệ quần chúng tạo sân chơi
cho các CLB văn hóa văn nghệ. Quan
tâm đào tạo đội ngũ huấn luyện viên các
môn thể thao thế mạnh, tăng cường hỗ
trợ chuyên môn cho các CLB thể thao cơ
sở. Hàng năm, tổ chức các giải đấu tạo
không khí thi đua tập luyện sôi nổi giữa
các CLB. Bên cạnh việc củng cố duy trì
các CLB đã có, tiến hành thành lập thêm
các CLB mới ở các xã - thôn tạo điều
kiện để người dân tích cực tham gia các
hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao làm phong phú đời sống tinh thần.
Tổ chức các lớp tập huấn, dạy hát,
cồng chiêng, bóng bàn, cầu lông. Tạo sân
chơi giao lưu giữa các CLB văn hóa văn
nghệ, TDTT; từ đó phát hiện những hạt
nhân văn nghệ quần chúng và vận động
viên năng khiếu để bồi dưỡng, tập luyện
tham gia các liên hoan, giải đấu của tỉnh.

THÁI AN

Luật Giáo dục Đại học và những điểm mới

Đ

ại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm
Đồng Triệu Thế Hùng - Ủy viên
Thường trực Ủy ban Giáo dục Thanh niên - Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội cho rằng: Những điểm
mới của Dự thảo Luật tập trung vào những
vấn đề chính như về tự chủ đại học. Dự thảo
Luật đã quy định theo hướng giải thích rõ
khái niệm tự chủ; chỉnh sửa nội dung Điều
32 về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình
của cơ sở GDĐH theo hướng quy định rõ các
điều kiện để được tự chủ; cụ thể hóa các nội
dung tự chủ về chuyên môn, tổ chức, nhân
sự, tài chính và tài sản; chi tiết hóa nội dung
về trách nhiệm giải trình và yêu cầu đặt ra
đối với cơ sở GDĐH khi thực hiện tự chủ.
Bên cạnh đó, Dự thảo Luật cũng quy định
trách nhiệm giải trình theo hướng quy định rõ
khái niệm; quy định cụ thể các nội dung nhà
trường phải công khai, minh bạch với người
học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có
lợi ích liên quan, đặc biệt là trách nhiệm thực
hiện kiểm toán độc lập về tài chính, thực hiện
công khai về chất lượng, mức học phí, các
khoản thu dịch vụ của nhà trường cũng như
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không
thực hiện các quy định, cam kết bảo đảm chất
lượng đào tạo.
Về cơ cấu tổ chức và quản trị của cơ sở
GDĐH cũng là một điểm mới được Dự thảo
luật GDĐH nêu lên và xin ý kiến: Dự thảo
Luật quy định phân biệt hai loại hình cơ sở
GDĐH là công lập và tư thục. Trường tư
thục được phân loại theo nguồn gốc chủ sở
hữu vốn, gồm trường có vốn đầu tư trong
nước và trường có vốn đầu tư nước ngoài;
theo tính chất hoạt động, gồm trường tư
thục và trường tư thục hoạt động không vì
lợi nhuận.
Dự thảo Luật đã đưa ra mô hình cơ cấu tổ
chức và cơ chế quản trị phù hợp với tính chất
của từng loại hình cơ sở GDĐH theo hướng
không phân biệt về địa vị pháp lý, nhiệm vụ,
quyền hạn, tên gọi của các thiết chế quản trị,
quản lý giữa trường công lập và trường tư
thục; không phân biệt về cơ cấu tổ chức giữa
trường tư thục có vốn đầu tư trong nước và
trường tư thục có vốn đầu tư nước ngoài.
Về hội đồng trường ở trường công lập và tư
thục; quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm
của hội đồng trường, của hiệu trưởng và tiêu
chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của thành viên
hội đồng, chủ tịch hội đồng và hiệu trưởng;
xác định rõ Hội đồng trường là tổ chức quản
trị còn hiệu trưởng thực thi quyền quản lý,
điều hành hoạt động nhà trường trên cơ sở

Rất nhiều nội dung mới được đưa vào Dự thảo Luật Giáo dục Đại học (GDĐH) và
được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm. Nhiều ý kiến chất lượng, tâm huyết của
các Đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo
xung quanh những tranh cãi về điểm mới của Dự thảo Luật GDĐH trình Quốc hội
nhằm đi đến thống nhất, thông qua để luật đi vào cuộc sống có hiệu quả nhất.

Các đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục góp ý xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục Đại học được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt. Ảnh: N.Thu

quy định pháp luật và các nghị quyết của
hội đồng trường, chịu sự giám sát của cơ
quan này; phân biệt hội đồng trường với hội
đồng đại học thông qua các quy định cụ thể
về nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu thành viên
phù hợp với tính chất của từng loại hình, mô
hình cơ sở GDĐH.
Để tạo điều kiện thu hút nhiều ứng viên có
năng lực, tâm huyết tham gia quản trị, quản lý
cơ sở GDĐH, Dự thảo Luật không quy định
chi tiết tiêu chuẩn về độ tuổi, số nhiệm kỳ
liên tiếp của các chức danh chủ tịch hội đồng
trường, hiệu trưởng mà giao cho trường tự
chủ quyết định theo quy chế tổ chức và hoạt
động trên cơ sở phù hợp với quy định chung
của pháp luật. Nhiều đại biểu là nhà quản lý
tại Trường Đại học Đà Lạt, Đại học Tôn Đức
Thắng tại Bảo Lộc và các trường cao đẳng tại
Đà Lạt cũng đã bày tỏ sự băn khoăn về vị trí
của chủ tịch hội đồng trường. Theo quy định
của dự thảo, chủ tịch hội đồng trường chỉ có
thể là giáo sư, phó giáo sư không giữ chức
vụ gì, nhưng lại có trách nhiệm rất cao, phải
thông qua chính sách tuyển sinh đào tạo, phải
bảo vệ đường lối phát triển của nhà trường liệu rằng có khả thi? Các đơn vị đề nghị quy
định về chọn chủ tịch hội đồng trường phải

thực chất, hiệu quả.
Hiện vẫn còn các quan điểm khác nhau, có
ý kiến băn khoăn, khi thu nhập bình quân xã
hội còn thấp, chưa hoàn thiện được hệ thống
quỹ tín dụng sinh viên cũng như cơ chế hỗ trợ
học bổng…; việc không quy định mức trần
học phí có thể khiến cho cơ hội tiếp cận với
GDĐH của một bộ phận người học khó khăn,
đặc biệt là ở một số ngành có sức hút lớn như
y dược, kinh tế… Trái lại, cũng nhiều ý kiến
khác cho rằng, trong cơ chế tự chủ thì việc
để các trường tự cân đối, xác định mức thu
học phí ở mức xã hội/người học có thể chấp
nhận và tương xứng với chất lượng dịch vụ
đào tạo là cần thiết, tạo sự cạnh tranh, nâng
cao chất lượng thu hút người học.
Những ý kiến góp ý xoay quanh việc xây
dựng và hoàn chỉnh Dự thảo Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật GDĐH cũng nhằm
hướng đến xây dựng khung pháp lý chặt chẽ,
phù hợp thực tế giáo dục tại nước ta trong giai
đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Qua đó,
nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân,
từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên
cứu khoa học, phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
HÀ NGUYỆT

5 vụ phá rừng, chống người thi hành công vụ nổi cộm 9 tháng đầu năm 2018
Ngày 8/10, Sở NN&PTNT Lâm Đồng
thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2018 (từ
ngày 11/12/2017 đến ngày 10/9/2018) lực
lượng kiểm lâm và các đơn vị chức năng trên
địa bàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản 660 vụ
vi phạm (gồm 325 vụ đã phát hiện đối tượng
vi phạm và 335 vụ chưa phát hiện đối tượng vi
phạm), diện tích thiệt hại do phá rừng 45,1257
ha, lâm sản thiệt hại 2.552,297 m3.
So với cùng kỳ năm 2017, số vụ vi phạm
giảm 147 vụ (giảm 18%); diện tích thiệt hại
do phá rừng giảm 24,551 ha (giảm 35%), lâm
sản thiệt hại giảm 478,219 m3 (giảm 16%).
Trong đó có 5 vụ phá rừng nổi cộm, chống
người thi thành công vụ, như: vụ phá rừng
trái pháp luật tại Tiểu khu (TK) 216, xã
Phi Liêng, huyện Đam Rông với diện tích
rừng thiệt hại: 39.808 m2, lâm sản thiệt hại
lên tới 1.015 cây thông ba lá; vụ khai thác
rừng trái phép tại thị trấn Nam Ban (huyện
Lâm Hà), TK 270 với diện tích rừng thiệt
hại 488 m2, lâm sản thiệt hại 9,248 m3; vụ

khai thác rừng tại xã Gia Lâm (huyện Lâm
Hà) do lâm phần Ban Quản lý rừng phòng
hộ (QLRPH) Nam Ban quản lý với diện tích
rừng bị phá 7.300 m2, lâm sản bị tác động
205 cây thông ba lá, tổng trữ lượng 14,480
m3; tại khoảnh 1, 2 TK 274, các đối tượng
cũng phá 9.500 m2 đất rừng với lâm sản bị
tác động 469 cây thông ba lá, tổng trữ lượng
40,838 m3.
Về hành vi chống người thi hành công vụ
xảy ra hai vụ. Vào ngày 23/8, Ban QLRPH
Đại Ninh, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cùng
phối hợp với tổ bảo vệ rừng truy quét, giải tỏa
cây cà phê trồng trái phép trên đất lâm nghiệp
tại khoảnh 6, Tiểu khu 350, xã Phú Hội, sau
khi ra về, đến khu vực thôn Pré thì bị một số
đối tượng chặn đánh ông Ha Xuyên, Ha Sự
(hộ nhận khoán 135) bị thương. Trước đó,
ngày 21/8 khi Công an xã Gia Lâm (huyện
Lâm Hà) tiến hành giải tỏa 1.400 m2 đất lâm
nghiệp bị lấn chiếm trái phép để trồng cây cà
phê tại lô b3 khoảnh 5, TK 274 khi ra về thì bị

Vụ phá rừng giữa khu dân cư tại thị trấn Nam Ban
tới nay cơ quan chức năng vẫn chưa
tìm được thủ phạm.

Nguyễn Đức Long hăm dọa, dùng dao chém
2 cán bộ Ban QLR nguyên liệu giấy Lâm Hà.
C.PHONG
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Nâng bước học sinh nghèo đến trường
Đã 3 năm nay, cứ dịp đầu
năm học, “Hành trình 1.000
chiếc xe đạp kết nối tương
lai” của Mobifone đã đến với
hàng trăm học sinh nghèo,
giúp các em có điều kiện tiếp
bước đến trường.
Xe đạp kết nối
tương lai
Niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên
khuôn mặt K’Mới - học sinh
lớp 7A1 Trường THCS Tân
Thượng, Di Linh khi tự tay tháo
ni lông bọc chiếc xe đạp vừa
được Mobifone Lâm Đồng trao
tặng. Đối với cậu học trò K’Ho
này, giờ đây, con đường đến
trường dường như gần lại: gần
về cự ly, gần với ước mơ chinh
phục “con chữ”. Hoàn cảnh
gia đình khó khăn, hàng ngày
K’Mới phải đi bộ gần 5 cây
số để đến trường. Mong muốn
trở thành kỹ sư nông nghiệp về
phục vụ quê hương thôi thúc
K’Mới đều đặn bước đi trên
con đường nắng bụi, mưa lầy để
lên lớp. Nhưng đôi chân nhỏ bé
cũng nhiều lần định dừng bước
do quãng đường đi học xa xôi.
“Chiếc xe đạp vừa được tặng là
món quà lớn đối với em. Con
đường đến trường giờ đây đã
gần hơn để em tiếp tục thực
hiện mơ ước của mình”, K’Mới
phấn khởi.
T ừ n ă m 2 0 1 6 đ ế n n a y,
Mobifone khu vực Đông
Nam Bộ (KV8) nói chung và
Mobifone Lâm Đồng nói riêng
đã triển khai chương trình
“1.000 chiếc xe đạp kết nối
tương lai”, nhằm trao tặng xe
đạp giúp học sinh nghèo tiếp
bước đến trường. Anh Trần
Thanh Giảng - Bí thư Đoàn
Thanh niên, Phó phòng Chăm
sóc khách hàng Mobifone KV8

Mobifone Lâm Đồng trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo huyện Di Linh. Ảnh: T.H

cho hay: “Đây là chương trình
do Công đoàn và Đoàn Thanh
niên Mobifone KV8 phát động
với mong muốn tạo điều kiện
cho học sinh nghèo đi học
thuận lợi hơn. Qua thực tế thấy
nhiều học sinh đi học quãng
đường quá xa và nhiều em phải
bỏ học vì không có phương tiện
đi lại, chúng tôi muốn dành
tặng những chiếc xe đạp từ
tấm lòng của cán bộ, công nhân
viên đóng góp để các em được
tiếp tục đến trường”.
Qua 3 năm, Mobifone KV8 đã
trao tặng hơn 700 chiếc xe đạp
cho học sinh có hoàn cảnh khó
khăn tại 9 tỉnh Đông Nam Bộ.
Riêng tại Lâm Đồng, 150 chiếc
xe đạp đã đến với học sinh nghèo
các huyện Đạ Tẻh, Đơn Dương,
Di Linh và Lâm Hà. Với sự đóng
góp tự nguyện của cán bộ, công
nhân viên từ 1 - 2 ngày lương, số
xe đạp Mobifone dành tặng cho
học sinh cũng tăng lên qua từng
năm. Trên những chiếc xe đạp
mới, con đường đi đến tương lai
của nhiều học sinh nghèo dường
như rộng mở hơn…

Kinh doanh gắn với
hoạt động xã hội
Theo ông Lê Tài - Giám
đốc Mobifone Lâm Đồng, bên
cạnh hoạt động sản xuất kinh
doanh, Mobifone luôn hướng
đến hoạt động xã hội vì cộng
đồng. Trong đó, lĩnh vực giáo
dục được doanh nghiệp quan
tâm hàng đầu với phương châm
“Đầu tư cho giáo dục là đầu tư
cho tương lai”. Tiếp nối “Hành
trình 1.000 chiếc xe đạp kết nối
tương lai”, Mobifone tổ chức
chương trình “Trao ngàn học
bổng - thắp triệu ước mơ” trao
tặng 1.200 suất học bổng trị
giá 1,2 tỷ đồng cho học sinh
nghèo vượt khó tại các trường
học trên địa bàn tỉnh. Vừa qua,
Mobifone Lâm Đồng cũng đã
hỗ trợ 700 triệu đồng để xây
nhà công vụ cho giáo viên
huyện Đam Rông. Mỗi dịp
xuân về, Mobifone dành tặng
hàng trăm phần quà tết cho học
sinh nghèo hiếu học…
Không những vậy, doanh
nghiệp cũng quan tâm đến
hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

qua chương trình “Mái ấm
Mobifone”. 6 căn nhà tình nghĩa
được Mobifone xây để trao tặng
cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia
đình thương binh - liệt sĩ, người
có công… tại huyện Đạ Huoai.
Với hoạt động an sinh xã hội
và phát triển cộng đồng tại tỉnh
Lâm Đồng, Mobifone đã trao
tặng trên 2 tỷ đồng.
“Mobifone là một trong
những doanh nghiệp đồng hành
cùng Hội Khuyến học trong các
hoạt động khuyến học, khuyến
tài. Bên cạnh những suất học
bổng, phần quà tết cho học sinh
nghèo hay nhà công vụ cho
giáo viên, hàng trăm chiếc xe
đạp do Mobifone trao tặng cho
học sinh nghèo đã giúp các em
có thêm điều kiện đến trường.
Qua đó, góp phần tích cực vào
việc hỗ trợ nhà trường chống bỏ
học, thất học với phương châm
“không để con em gia đình khó
khăn vì hoàn cảnh phải bỏ học”,
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân
Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học
tỉnh Lâm Đồng cho biết. 
TUẤN HƯƠNG

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận được gần 12.000 đơn vị máu
Trong 9 tháng đầu năm, hoạt
động hiến máu nhân đạo đã
được các cấp Hội Chữ thập
đỏ trên toàn tỉnh triển khai có
hiệu quả. Tiêu biểu như Chiến
dịch vận động hiến máu tình
nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân
hồng; “Ngày toàn dân hiến máu
tình nguyện” 7/4; Chiến dịch
“Những giọt máu hồng hè” và

Tôn vinh người hiến máu tiêu
biểu năm 2018. Tổ chức 2 ngày
hội hiến máu lớn hưởng ứng
Chương trình Hành trình đỏ
của tỉnh tại huyện Lâm Hà, Đơn
Dương, tiếp nhận được 972 đơn
vị máu. Đặc biệt, phối hợp với
các sở, ban, ngành, đoàn thể của
tỉnh tổ chức thành công Chương
trình Hành trình đỏ và Ngày hội

Tinh thần sẵn sàng...
... không chặt phá cây rừng,
đảm bảo an ninh tại khu vực,
nhất là các vùng rừng giáp với
xã Xuân Thọ, Phường 3 và các
vùng lân cận. Không chỉ vậy, anh
Tuân còn cùng với tập thể anh em
đơn vị thực hiện tốt công tác huấn
luyện quân sự cho dân quân đạt
chất lượng cao; phối hợp tuyên
truyền, vận động nhân dân thực
hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ

‘‘Giọt hồng thành phố hoa’’ lần
thứ 6 năm 2018 nhận được 939
đơn vị máu.
Các huyện, thành phố và
trường đại học, cao đẳng, cơ
quan, đơn vị, những ngày hội
hiến máu đã đạt hiệu quả cao,
kịp thời đáp ứng nhu cầu máu
trong điều trị và cấp cứu cho
bệnh nhân tại các bệnh viện

trong tỉnh, như Trường Đại học
Yersin, Cao đẳng Nghề, Cao
đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế,
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Lâm Đồng, huyện Bảo Lâm,...
Kết quả, trong 9 tháng đầu năm,
toàn tỉnh đã tiếp nhận được
11.911 đơn vị máu, trị giá 1 tỷ
672 triệu đồng, đạt 89% chỉ tiêu
năm 2018.
V.QUỲNH
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Trồng mới, khoanh nuôi
hơn 560 ha rừng
Thống kê từ năm 2015 đến nay, toàn
thành phố Đà Lạt đã trồng mới, khoanh
nuôi rừng tái sinh với tổng diện tích hơn
560 ha, đạt gần 94% kế hoạch đến năm
2020. Trong đó, trồng mới hơn 164.500
cây xanh phân tán, đạt hơn 82% chỉ
tiêu được giao; tăng độ che phủ rừng từ
0,7% đến 0,9%/năm.
Cùng thời gian trên, các cơ quan
chuyên trách của thành phố Đà Lạt
đã tổ chức gần 120 cuộc tuyên truyền
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, công
tác phòng chống cháy rừng, chi trả
dịch vụ môi trường rừng… trong cộng
đồng dân cư 12 phường, 3 xã. Kết quả
có gần 2.000 đơn vị, tổ chức, hộ gia
đình ký cam kết không thực hiện các
hành vi xâm phạm rừng.
Hiện trên địa bàn thành phố Đà Lạt
đang hoạt động 94 dự án thuê rừng và
đất rừng với tổng diện tích hơn 3.344
ha. Trong đó, các lĩnh vực tiêu biểu
gồm: hơn 245 ha trồng rừng kết hợp
với phát triển du lịch sinh thái (4 dự
án); hơn 334 ha sản xuất nông lâm kết
hợp (5 dự án); 9 ha nuôi cá nước lạnh
(2 dự án)…
VŨ VĂN

DI LINH: 27,5 tỷ đồng nâng cấp

tuyến đường liên xã Tân Lâm
- Đinh Trang Hòa

Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước,
năm 2018, huyện Di Linh được đầu tư
khoảng 27,5 tỷ đồng xây dựng nâng
cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm Đinh Trang Hòa.
Tuyến đường liên xã nói trên được
thi công từ đoạn tiếp giáp Quốc lộ 28
xã Tân Lâm đến Thôn 15, xã Đinh
Trang Hòa với tổng chiều dài 7,14
km; công trình được xây dựng theo
quy mô đường cấp IV miền núi, nền
đường có chiều rộng 7,5 mét, chiều
rộng mặt đường 3,5 mét, lề đất mỗi
bên rộng 2 mét; kết cấu mặt đường
láng nhựa 3 lớp dày 3,5 cm, tiêu
chuẩn nhựa 4,5 kg/m2, lớp móng trên
bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày 14 cm,
lớp móng duới bằng cấp phối đá dăm
dày 13 cm. Ngoài ra, công trình còn
được xây dựng mương thoát nước,
hệ thống an toàn giao thông như: cọc
tiêu, biển báo hiệu đường bộ theo
quy định.
Dự kiến, đến cuối năm 2020 công
trình sẽ hoàn thành đưa vào sử
dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc đi lại, vận chuyển hàng hóa,
nông sản của người dân trong vùng,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
NDONG BRỪM

TIẾP TRANG 4

quân sự, nên công tác tuyển quân
hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu
được giao.
Với những kết quả nổi bật tại địa
phương, người chỉ huy trưởng trẻ
tuổi Nguyễn Anh Tuân đã vinh dự
được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy
về “Đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ 5 năm liền 2010 - 2015”,
Bằng khen của UBND tỉnh vì đã
có thành tích xuất sắc trong xây

dựng, phát triển lực lượng dân
quân tự vệ tỉnh Lâm Đồng giai
đoạn 2010 - 2015...
Trao đổi về những giải pháp
nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm
vụ được giao, anh Nguyễn Anh
Tuân cho biết: Thời gian tới, tôi sẽ
tiếp tục tham mưu cho chi bộ thực
hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy
truyền thống, cống hiến tài năng,
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với

thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”. Đồng thời, sẽ chủ
động tham mưu thực hiện nhiệm
vụ có tính sáng tạo, có tinh thần
trách nhiệm cao và phát huy tính
kỷ luật cao trong lực lượng, luôn
gần gũi, tin tưởng đồng chí đồng
đội. Bản thân sẽ không ngừng tu
dưỡng rèn luyện, phát huy tinh thần

tập thể, đề cao tính chủ động tích
cực trong thực hiện nhiệm vụ. Luôn
đôn đốc anh em trong đơn vị bám
sát địa bàn, hiểu rõ công việc, nắm
bắt kịp thời các vụ việc nếu có phát
sinh để có phương pháp xử lý, giải
quyết nhanh nhất, kịp thời và hiệu
quả nhất, góp phần hoàn thành tốt
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại
địa phương.
NGUYỆT THU
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THÔNG BÁO

Tuyển dụng cán bộ
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - địa bàn tỉnh
Lâm Đồng tổ chức thi tuyển bổ sung cán bộ năm 2018, cụ thể như sau:
I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Chuyên viên nghiệp vụ (7 chỉ tiêu ): 5 Quản lý khách hàng ; 1 Giao dịch viên;
1 Quản trị tín dụng
- Chi nhánh Lâm Đồng: 1 Quản lý khách hàng; 1 Giao dịch viên
- Chi nhánh Đà Lạt: 1 Quản lý khách hàng; 1 Quản trị tín dụng
- Chi nhánh Bảo Lộc: 3 Quản lý khách hàng
2. Nhân viên nghiệp vụ (0 chỉ tiêu):
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỀN DỤNG
1. Điều kiện chung
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời không quá 35.
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG QUA 3 VÒNG THI:
- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ;
- Vòng 2: Thi nghiệp vụ và Ngoại ngữ;
- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đăng ký thông tin dự tuyển online tại website http://tuyendung.bidv.com.vn hoặc
nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ:
- Chi nhánh Lâm Đồng: 22 Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Lâm Đồng
- Chi nhánh Đà Lạt: 28 Khu Hòa Bình - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
- Chi nhánh Bảo Lộc: 52 Lê Thị Pha - Phường 1 - Bảo Lộc - Lâm Đồng
- Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh: các văn bằng, chứng chỉ
có chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản gốc để đối chiếu; đối với trường hợp
nộp hồ sơ online tại website http://tuyendung.bidv.com.vn: File scan các văn bằng,
chứng chỉ (không cần chứng thực):
- File ảnh/ảnh 4x6 của ứng viên.
V. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian: Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 27/10/2018
2. Cách thức: ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn
hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ:
- Chi nhánh Bảo Lộc: 52 Lê Thị Pha - Phường 1 - Bảo Lộc - Lâm Đồng
- Chi nhánh Đà Lạt: 28 Khu Hòa Bình - Phường 1 - Đà Lạt - Lâm Đồng
- Chi nhánh Lâm Đồng: 22 Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Lâm Đồng
Thông báo tuyển dụng được đăng trên website http://tuyendung.bidv.com.vn, trên
intranet, trên Workplace/Facebook, trên một số báo giấy và báo điện tử khác từ ngày
10/10/2018 và các báo địa phương (nơi đơn vị của BIDV có nhu cầu tuyển dụng),
* Ghi chú:
- Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng: số báo danh ứng viên, lịch thi, địa điểm
thi, kết quả thi tuyển,... sẽ được đăng tải trên website http://tuyendung.bidv.com.vn
và/hoặc gửi tới email của thí sinh đủ điều kiện dự thi các vòng.
- Các thí sinh cần đọc kỹ các điều kiện trên khi làm thủ tục nộp hồ sơ.

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.

Một số điều cần biết khi sử dụng
thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số Bảo hiểm xã hội

Mẫu thẻ BHYT mới.

Từ ngày 1/9/2017, thẻ Bảo hiểm y tế
(BHYT) do Bảo hiểm xã hội (BHXH)
tỉnh Lâm Đồng cấp mới, cấp lại theo mã
số BHXH không ghi “Thời hạn sử dụng:
Từ ... đến ....” mà chỉ ghi “Giá trị sử dụng:
Từ ngày…”. Đây là một điểm mới trên
thẻ BHYT giúp người tham gia thuận lợi
hơn khi đi khám chữa bệnh từ năm 2018
trở về sau, không phải đổi thẻ BHYT khi
hết hạn sử dụng, từ đó tiết kiệm thời gian
và chi phí đi lại. Người dân khi đi khám
chữa bệnh cũng không phải lo lắng nếu
quên, mất thẻ BHYT mà chỉ cần nhớ được
mã số thẻ BHYT của mình cùng với giấy
tờ tùy thân thì vẫn được giải quyết quyền
lợi khám chữa bệnh.
Vì không ghi thời hạn sử dụng trên
thẻ BHYT nên để biết chính xác hạn sử
dụng hoặc nếu có thắc mắc về thông tin
trên thẻ BHYT của mình, người tham gia
có thể tra cứu trực tuyến tại Cổng thông
tin điện tử BHXH theo địa chỉ https://
baohiemxahoi.gov.vn hoặc trực tiếp
liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng
BHXH Việt Nam (tổng đài số 1900 96
96 68), BHXH tỉnh Lâm Đồng, BHXH
các huyện, thành phố, Bưu điện văn hóa
xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn,
đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHYT để

được giải đáp.
Hiện nay, BHXH tỉnh Lâm Đồng đang
triển khai phối hợp với Trung tâm kinh
doanh - Viễn thông Lâm Đồng thực hiện
thông báo đến từng người tham gia khi
thẻ BHYT sắp hết thời hạn sử dụng qua
dịch vụ tin nhắn SMS; Ngoài ra, người
tham gia BHYT theo hình thức hộ gia
đình, hộ nông, lâm nghiệp... tại các đại
lý thu BHYT xã, phường, thị trấn sẽ được
cung cấp thông tin hạn sử dụng thẻ BHYT
trên Biên lai thu tiền. Qua các giải pháp
trên, giúp người dân chủ động được thời
gian, địa điểm đăng ký tiếp tục tham gia
BHYT để thời gian tham gia được liên
tục, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh
của bản thân.
BHYT mang tính xã hội, không vì mục
tiêu lợi nhuận, có ý nghĩa nhân đạo, đó là
chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng, của xã hội,
của những người khỏe với những người
chẳng may bị ốm đau bệnh tật. Vì vậy,
mọi người dân chưa tham gia BHYT, vì
sức khỏe và quyền lợi của bản thân, của
gia đình và xã hội hãy tham gia BHYT
để tiến tới BHYT toàn dân.
Nội dung này có sự phối hợp thực hiện
của Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng.

THÔNG BÁO
V/V cấp giấy chứng nhận QSDĐ
Xét đơn xin xác nhận của bà Nguyễn Thị Quế ngày 5/10/2018, về việc hộ ông Đỗ
Đức Quang sau khi chuyển nhượng bằng giấy tay cho bà Quế đã bỏ đi khỏi địa phương.
Địa chỉ thường trú: Thôn 1 - xã Lộc Châu - TP Bảo Lộc
Nay UBND xã Lộc Châu thông báo với nội dung sau:
Hộ ông, bà Đỗ Đức Quang được cấp GCNQSD đất số N 536721, thửa 203, diện
tích 5.322 m2, đất nông nghiệp, tờ bản đồ G 156 IV, tại Quyết định số 202/QĐ - UB
ngày 24/06/1999 của UBND TX Bảo Lộc (nay là TP Bảo Lộc)
Ngày 12 tháng 6 năm 2006 hộ ông,bà Đỗ Đức Quang chuyển nhượng quyền sử dụng
đất thửa 203, diện tích 5.322 m2 ,đất nông nghiệp, tờ bản đồ G 156 IV bằng giấy viết
tay cho bà Nguyễn Thị Quế và hộ ông Quang đã bỏ đi khỏi địa phương.
Địa chỉ thửa đất: Thôn 1 - Xã Lộc Châu - TP Bảo Lộc - Sau 30 ngày kể từ ngày
8/10/2018 đến ngày 8/11/2018, nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại UBND xã Lộc
Châu lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng hủy GCNQSD đất,
tên hộ ông, bà Đỗ Đức Quang thửa 203, diện tích 5.322 m2, đất nông nghiệp, tờ bản
đồ G 156 IV và cấp lại GCNQSD đất cho bà Đỗ Thị Quế theo qui định, mọi khiếu
nại sau này UBND xã Lộc Châu không giải quyết.
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