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Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng
2/11, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước báo
cáo về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn
kiện liên quan.
Trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc
hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn
kiện liên quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng cho biết, ngày 8/9/2018,
Chính phủ có Tờ trình số 373/TTr-CP đề nghị
Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh, căn cứ Hiến pháp nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm
2013 và Luật Điều ước quốc tế năm 2016,
Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét, quyết
định phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các
văn kiện liên quan như sau: Được sự đồng ý
của Bộ Chính trị và ủy quyền của Chính phủ,
ngày 8/3/2018 tại Santiago (Chile), Bộ trưởng
Bộ Công thương đã ký Hiệp định CPTPP và
các văn kiện liên quan cùng với Bộ trưởng phụ
trách kinh tế của các nước Australia, Brunei,
Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico,
New Zealand, Peru và Singapore.

Sau khi ký Hiệp định, các nước sẽ tiến
hành thủ tục pháp lý trong nước, bao gồm
việc phê chuẩn Hiệp định theo quy định
của pháp luật nước mình để Hiệp định có
hiệu lực.
Việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp định
CPTPP giúp ta thể hiện cam kết mạnh mẽ đối
với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu
rộng; khẳng định vai trò và vị thế địa - chính
trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực
Đông Nam Á cũng như châu Á - Thái Bình
Dương, thực sự nâng cao vị thế của nước ta
trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như
XEM TIẾP TRANG 2
trên trường quốc tế...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi,
phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học
cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân
một cái là nhào xuống vực sâu”
(BÁO CỨU QUỐC, 6/1949)

Hồi sinh nghề dâu tằm ở Di Linh

Tiếng nói tâm huyết
của cử tri
Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa
XIV đang diễn ra với nhiều nội
dung quan trọng; phiên chất vấn đã
đạt kỷ lục về số lượt đại biểu chất
vấn, phản biện cho thấy nhân dân
và cử tri gửi gắm rất nhiều tâm tư
tới Quốc hội. Tại Lâm Đồng, cử tri
và nhân dân cũng đã có rất nhiều
ý kiến bày tỏ những tâm tư, bức
xúc, nhiều nội dung tâm huyết, xác
đáng rất cần được cấp chính quyền
quan tâm, xử lý kịp thời, đáp ứng
mong đợi của cử tri.
TRANG 2

Cậu học trò khuyết tật
mê nghiên cứu khoa học
TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TRANG 3

Người dân Gia Hiệp thu hái lá dâu. Ảnh: M.Đạo

Báo động về tình trạng giảm diện tích
ở “thủ phủ” chè Lâm Đồng

Giúp học sinh
thỏa niềm yêu thích
TRANG 5

Nữ trí thức tiên phong
trong bình đẳng giới

Kỳ 1: Vì sao cây chè bị phá bỏ?

Với khoảng 23.000 ha chè, tỉnh Lâm
Đồng luôn được coi là địa phương
có diện tích và sản lượng chè hằng năm cao
nhất cả nước. Tuy nhiên, do khó khăn chung
của ngành chè nhiều năm qua cùng một số
thay đổi về cơ cấu cây trồng, nên diện tích
cây chè trên địa bàn tỉnh đang giảm nhanh ở
mức đáng báo động.

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Trồng rừng nguyên liệu giấy
lên… dâu tằm
TRANG 6

TRANG 7
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Phát triển 16 đảng viên mới
ở khu vực kinh tế tư nhân

Tiếng nói tâm huyết của cử tri
Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng;
phiên chất vấn đã đạt kỷ lục về số lượt đại biểu chất vấn, phản biện cho thấy nhân
dân và cử tri gửi gắm rất nhiều tâm tư tới Quốc hội. Tại Lâm Đồng, cử tri và nhân
dân cũng đã có rất nhiều ý kiến bày tỏ những tâm tư, bức xúc, nhiều nội dung tâm
huyết, xác đáng rất cần được cấp chính quyền quan tâm, xử lý kịp thời, đáp ứng
mong đợi của cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn về những vấn đề “nóng” được cử tri quan tâm gửi gắm tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: N.Thu

rước tình trạng người dân san ủi
đất để làm nhà ở và sản xuất nông
nghiệp, ảnh hưởng đến cảnh quan
môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm ngừng
các hoạt động này. Tuy nhiên, đây là nhu cầu
cần thiết để phát triển sản xuất và đời sống
của người dân nên Đoàn ĐBQH đã đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo, có hướng xử lý, đảm bảo
đúng pháp luật và tạo điều kiện cho việc phát
triển sản xuất của người dân, nhất là cho sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Tại thành phố Đà Lạt, sau khi người dân
phản ánh việc Nhà máy xử lý rác thải rắn Đà
Lạt (xã Xuân Trường) để rác thải tồn đọng kéo
dài, xử lý rác thải không bằng công nghệ đốt
như đã thiết kế mà chôn lấp khoảng 40.000 tấn
chất thải, gây ô nhiễm môi trường..., Đoàn Đại
biểu Quốc hội cũng đã gửi công văn đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm
tra, giám sát, xử lý dứt điểm tình trạng trên.
Một số cử tri tiếp tục lo lắng về tình trạng san
ủi đất, chất thải nguy hại trong sản xuất nông
nghiệp ở đầu nguồn đã và đang hàng ngày gây
ô nhiễm đối với nguồn nước hồ Suối Vàng; qua
đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, xử

T

lý quyết liệt hơn, khắc phục nhanh tình trạng ô
nhiễm nguồn nước của khu vực này.
Việc đồng xử lý chất thải rắn của Nhà máy
Nhiệt điện và Hóa than của Tổ hợp bauxit Nhôm Tân Rai để sản xuất vật liệu xây dựng
như gạch, cát… là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay
Công ty Hùng Anh (Bảo Lâm) trong quá trình
vận chuyển, sản xuất chưa thực hiện đầy đủ các
yêu cầu về xử lý chất thải rắn công nghiệp, gây
ô nhiễm môi trường, nhân dân rất bức xúc, kiến
nghị nhiều lần nhưng chưa khắc phục. Cử tri
đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý và
hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy
định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Liên quan đến đất nông trường dâu tằm Lộc
Châu huyện Di Linh, nhân dân và cử tri rất bức
xúc và kiến nghị UBND tỉnh xem xét việc cấp
4.000 m2 đất thổ cư không thu tiền sử dụng
đất đối với các hộ dân nhận khoán của nông
trường, đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa
các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đi
kinh tế mới. Cử tri Tân Nghĩa (Di Linh) kiến
nghị về việc hỗ trợ đơn giá cây trồng, lãi suất
tiền bồi thường hỗ trợ do chậm chi trả và thiệt
hại sản lượng do thông báo ngừng chăm sóc

diện tích đất thu hồi làm công trình Thủy điện
Đồng Nai 2. Đối với vấn đề này, Đoàn ĐBQH
cũng đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các bên
giải quyết dứt điểm việc đền bù liên quan đến
dự án Thủy điện Đồng Nai 2 thuộc Công ty
Cổ phần Thủy điện Trung Nam.
Cử tri huyện Cát Tiên nêu lên một số khó
khăn tại dự án xây dựng hồ chứa nước Đạ Sị
liên quan đến một số nội dung như: đất trong
khu dân cư, đất ở nông thôn, đất giao thông,
hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà
nước thu hồi đất, về hỗ trợ tái định cư… ; đồng
thời kiến nghị UBND tỉnh cần sớm chỉ đạo
các ngành chức năng và địa phương kiểm tra,
rà soát, tháo gỡ khó khăn kịp thời, đảm bảo
đúng chế độ, chính sách về đền bù, hỗ trợ và
đảm bảo thời gian hoàn thành công trình quan
trọng này theo đúng tiến độ.
Phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật về
quản lý, bảo vệ rừng diễn biến phức tạp thời
gian vừa qua, một số cử tri bức xúc về những
vụ vi phạm gây thiệt hại lớn về tài nguyên
rừng, nhiều vụ vi phạm không xác định được
đối tượng. Vi phạm xảy ra tại các dự án liên
quan đến rừng và đất lâm nghiệp nhưng chưa
được kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Theo
đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm
tra, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị, địa phương còn hạn chế,
yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Cần sớm ban hành quyết định thay thế Quyết
định số 102 năm 2004 về xử lý trách nhiệm
đối với chủ rừng, kiểm lâm, ban lâm nghiệp
cấp xã không kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn
chặn hành vi phá rừng, đốt rừng làm rẫy trái
phép cho phù hợp với các quy định của pháp
luật và tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề
nghị cơ quan có thẩm quyền 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…
Có thể thấy, những kiến nghị, phản ánh
của cử tri và nhân dân đến cấp chính quyền
là những vấn đề tâm huyết, nổi cộm, bức xúc
trong dư luận xã hội rất cần được UBND tỉnh
quan tâm, chỉ đạo, xử lý kịp thời nhằm đáp ứng
những nguyện vọng chính đáng của nhân dân;
đồng thời, tiếp tục tạo niềm tin cho nhân dân
với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.
Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền ngày
càng vững mạnh, đúng như mục tiêu mà Thủ
tướng Chính phủ đưa ra, đó là hướng đến xây
dựng “Chính phủ kiến tạo phát triển, hành
động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.
N.THU

GIAO BAN BÁO CHÍ THÁNG 11:

Phá rừng, cho vay nặng lãi được báo chí tập trung phản ánh
Sáng 2/11, tại Hội nghị giao ban báo chí
tháng 11/2018 do Ban Tuyên giáo chủ trì, đại
diện các cơ quan truyền thông trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng đã được thông tin tình hình
kinh tế - xã hội trong tháng 10 và định hướng
tuyên truyền tháng 11.
Trong đó, có hai vấn đề được báo chí tập
trung phản ánh là tình trạng phá rừng và cho
vay nặng lãi diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Cụ thể, nhiều cơ quan thông tấn tiếp tục có
những bài viết đáng chú ý phản ánh công tác
quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn trong tháng
10. Trong đó, có nhiều huyện liên tục để xảy ra
tình trạng phá rừng, đầu độc rừng thông. Trước
phản ánh của truyền thông, Chính phủ có văn
bản chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý các
vụ phá rừng trong thời gian gần đây. Ngoài ra,
lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã quyết liệt chỉ đạo
các cấp, các ngành, địa phương liên quan điều
tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân

Hội nghị giao ban
báo chí tháng 11/2018
diễn ra sáng 2/11.
Ảnh: C.T.V

và xử lý trách nhiệm của cơ quan chức năng,
các địa phương để xảy ra tình trạng phá rừng.
Bên cạnh đó, nhiều vụ việc cho vay nặng lãi
xảy ra trên địa bàn thời gian qua cũng được
báo chí tập trung phản ánh. Ngoài ra, các cơ
quan báo chí cũng quan tâm khai thác, phản
ánh và đưa nhiều thông tin về các vụ việc xây

mới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II có nhiều
sai phạm, kết luận thanh tra các công trình sai
phạm tại huyện Đức Trọng, vụ chôn 40 tấn
chất thải rắn sinh hoạt trái phép của Công ty
Năng Lượng Xanh, các vụ án, tai nạn, dịch
bệnh,... diễn ra trên địa bàn tỉnh trong tháng
10/2018.
C.PHONG

Từ năm 2010 đến nay, huyện Bảo Lâm đã
phát triển 16 đảng viên mới ở khu vực kinh
tế tư nhân trên địa bàn.
Như vậy tính đến tháng 10/2018, toàn
Đảng bộ huyện Bảo Lâm có 5 chi bộ trực
thuộc với 34 đảng viên ở khu vực kinh tế
tư nhân. Cụ thể, gồm 3 Chi bộ Quỹ Tín
dụng nhân dân xã Lộc Ngãi (3 đảng viên),
xã Lộc An (4 đảng viên) và thị trấn Lộc
Thắng (14 đảng viên); 1 Chi bộ HTX Nông
nghiệp An Lạc, xã Lộc An (4 đảng viên); 1
Chi bộ Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng
(9 đảng viên).
Đánh giá chung cho biết, các tổ chức Đảng
trong khu vực kinh tế tư nhân ở huyện Bảo
Lâm ngày càng khẳng định vị trí, vai trò lãnh
đạo của mình trong công tác giáo dục, nâng
cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng
đảng viên, người lao động hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, góp phần mang lợi ích
thiết thực cho doanh nghiệp.
VĂN VIỆT

Quốc hội xem xét...

TIẾP TRANG 1
... Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình
chính trị - an ninh thế giới và khu vực
đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến
phức tạp, khó lường, tham gia CPTPP
vừa giúp ta có điều kiện nâng cao nội lực
để ứng phó, vừa giúp củng cố vị thế để
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự
chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đi đôi
với củng cố, tăng cường quốc phòng, an
ninh. Hiệp định CPTPP khi đi vào triển
khai sẽ góp phần tăng cường sự đan xen
lợi ích, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa
ta với các nước thành viên CPTPP, đặc
biệt là các nước thành viên có quan hệ
đối tác chiến lược với ta.
Bên cạnh những thuận lợi, tham gia
CPTPP cũng đặt ra những thách thức về
kinh tế - xã hội, thu ngân sách, hoàn thiện
khung khổ pháp luật, thể chế... Việc mở
cửa các hoạt động kinh tế, đi kèm với
các quy định về lao động, minh bạch
hóa, chống tham nhũng... đòi hỏi chúng
ta cần chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp tục
hoàn thiện các quy định của pháp luật,
thiết lập các cơ chế quản lý để vừa phù
hợp với điều ước quốc tế nhưng cũng
bảo đảm vững chắc sự ổn định về chính
trị - xã hội của ta.
“Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, căn
cứ quy định tại Khoản 14, Điều 70 Hiến
pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam năm 2013, Luật Điều ước quốc
tế năm 2016, Chủ tịch nước trân trọng đề
nghị Quốc hội xem xét, quyết định phê
chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn
kiện liên quan trong kỳ họp thứ 6, Quốc
hội khóa XIV”, Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.
Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh,
thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ
trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện
liên quan.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc
hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo
thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định
CPTPP cùng các văn kiện liên quan.
Sau khi nghe Tờ trình, các báo cáo,
Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về việc
phê chuẩn Hiệp định này.
TS (Theo Cổng thông tin
điện tử Chính phủ)

KINH TẾ
Liên kết sản xuất
750 tấn chè
VietGAP mỗi năm
Công ty TNHH Thái
Tài Nguyễn và 100 hộ
sản xuất chè VietGAP ở
địa bàn huyện Bảo Lâm
và thành phố Bảo Lộc đã
được Sở NN&PTNT Lâm
Đồng đưa vào danh mục
dự án phát triển chuỗi liên
kết giá trị sản phẩm từ nay
đến năm 2020, định hướng
năm 2022.
Dự án sẽ được hỗ trợ
đào tạo, tập huấn, tư vấn
sản xuất chè VietGAP;
đầu tư dây chuyền thiết bị
máy móc, nâng cấp nhà
xưởng chế biến chè theo
quy trình HACCP; tổ chức
quảng bá sản phẩm, tiếp
cận thị trường...
Mục tiêu đến năm 2020
- mỗi năm doanh nghiệp
và 100 nông hộ nói trên
liên kết sản xuất 50 ha
chè VietGAP, đạt tổng sản
lượng 750 tấn. Chuỗi liên
kết này đến năm 2022 là
200 nông hộ, quy mô 100
ha chè VietGAP và tổng sản
lượng 1.000 tấn.
Toàn bộ sản phẩm chè
VietGAP liên kết được gắn
thương hiệu chè B’Lao, in
mã vạch truy xuất nguồn
gốc, tạo yên tâm cho người
tiêu dùng.
VŨ VĂN

Di Linh thực hiện
đề án trồng rừng
Thực hiện đề án phát
triển rừng bằng phương
pháp trồng xen cây lâm
nghiệp trên diện tích đất
lâm nghiệp do người dân
lấn chiếm, thời gian qua,
các đơn vị chủ rừng trên
địa bàn huyện Di Linh đã
tiến hành rà soát 7.565 ha
đất lâm nghiệp, trong đó
đã có trên 1.150 ha được
1.582 hộ đăng ký trồng
xen cây lâm nghiệp. Theo
thống kê, trong số 6 đơn
vị chủ rừng đóng chân
trên địa bàn huyện thì
Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Di Linh dự kiến
trồng trên 3.324 ha. Đến
nay, đơn vị này đã rà soát
260,40 ha với 315 hộ tham
gia và đã vận động được
14 hộ dân tự bỏ vốn trồng
6,82 ha; Công ty TNHH
MTV Lâm nghiệp Tam
Hiệp đăng ký trên 2.113
ha và đã có 71 hộ đăng ký;
Ban QLR phòng hộ Hòa
Bắc - Hòa Nam đăng ký
trồng 846,31 ha với 992
hộ tham gia. Hiện đơn vị
đã vận động các hộ dân
trồng được 23,8 ha. Được
biết, các loại cây lâm
nghiệp được bà con trồng
chủ yếu là cây keo, muồng
đen và mắc ca.
NDONG BRỪM
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Hồi sinh nghề dâu tằm ở Di Linh
Dâu tằm là hướng
phát triển đa canh
Ngày 1/11, làm việc với Phó chủ
tịch UBND huyện Di Linh, ông
Nguyễn Nhật Thi cho biết: Huyện
đã có chỉ đạo khôi phục lại nghề
tằm tơ trên địa bàn vì đây là nghề
phát triển kinh tế nhanh và hiệu quả,
xác định là cây xóa đói giảm nghèo.
Theo Phó Phòng Nông nghiệp va
Phát triển nông thôn huyện Đặng
Văn Khá, hiện tổng diện tích dâu
tằm trên địa bàn huyện là 401 ha,
trên 1.173 hộ gia đình trồng dâu;
1.081 hộ nuôi tằm; sản lượng kén/
năm đạt 10.133 tạ; sản lượng kén
thu mua/năm là 5.869 tạ. So với năm
2010, tổng diện tích trồng dâu của
huyện Di Linh tăng 120 ha, bằng
170% vào năm 2018. Đất trồng
dâu chủ yếu tận dụng các vùng ven
sông, suối, khu vực trũng, bãi bồi
và đất hoang.
Ông Nguyễn Nhật Thi cho biết
thêm, nghề dâu tằm liên quan đến
kỹ thuật nuôi tằm, liên quan đến đầu
vào là giống tằm và đầu ra là sản
phẩm. Ở địa phương hiện nay đầu
vào còn bất cập vì còn phải nhập từ
Trung Quốc nên không chủ động
được. Tuy nhiên, chất lượng tơ tằm
của Di Linh đạt loại 5A, vượt trội
trong khu vực các nước Đông Nam
Á. Còn giống dâu chủ yếu là các loại
bầu đen, bầu xanh của địa phương
và giống lai cao sản cho năng suất
cao như S7-CB, VA-201.

Địa bàn huyện Di Linh không chỉ là một trong hai trung tâm cây cà phê của tỉnh mà còn một thời là
trung tâm nghề tằm tơ. Với kinh nghiệm truyền thống của người dân và điều kiện thuận lợi về khí
hậu, thổ nhưỡng, hiện nay nghề tằm tơ đang hồi sinh và được UBND huyện xác định cây dâu là cây
xóa đói giảm nghèo.

Người dân Gia Hiệp thu hái lá dâu. Ảnh: M.Đạo

Năng suất lá dâu bình quân
đạt từ 250 - 400 tạ/ha/
năm, kén tằm đạt từ 40 60 kg/hộp.
Về đầu ra, trên địa bàn huyện
đang có 13 cơ sở thu mua kén
tằm với sức mua trên 580 tấn kén/
năm. Ngoài ra, người dân cũng
tiêu thụ kén tại thành phố Bảo Lộc
và huyện Lâm Hà (cũng là 2 địa
phương nông dân Di Linh mua
giống). Một số hộ bán cho thương
lái để vận chuyển đi tiêu thụ tại các
địa phương khác. Với năng suất và
sản lượng trên, năm 2017 giá kén
dao động ở mức cao bình quân từ
150.000 - 210.000 đồng/kg, đã thúc
đẩy nghề nuôi tằm phát triển mạnh
ở nhiều địa bàn trên huyện.
Hiện tại, huyện Di Linh đã có 1
Cơ sở ươm tơ là Lê Sáu tại thôn Tân
Phú 2, xã Đinh Lạc. Cơ sở này thu
mua kén tằm, sản xuất tơ tại cơ sở để
xuất khẩu ra nhiều thị trường trong
nước. Sản phẩm của cơ sở cũng đã
vươn tới Nhật Bản thông qua đơn
vị thu mua đóng tại thành phố Bảo
Lộc. Đại diện Cơ sở Lê Sáu, bà
Thạch Thị Loan cho biết, hiện cơ sở
có 45 người lao động, trong đó hơn
30 người là đồng bào dân tộc thiểu
số tại chỗ của các xã Tân Nghĩa,
Bảo Thuận, Tân Thượng... Với mức
thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng,
nếu làm thêm giờ trung bình 7 triệu
đồng, ngành dâu tằm đã đóng góp
đáng kể về giải quyết công ăn việc
làm cho một bộ phận người dân
tại chỗ để cải thiện cuộc sống. Tuy
nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện
Di Linh Nguyễn Nhật Thi cũng cho
hay, huyện đã tuyên truyền, khuyến
khích và hướng dẫn các hộ đồng

Cở sở ươm tơ
Lê Sáu
tại xã Đinh Lạc.
Ảnh: M.Đạo

bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cây
trồng theo hướng đa canh, trong đó
có cây dâu tằm, nhưng là ngành đòi
hỏi khá công phu về kỹ thuật nên sự
chuyển biến trong nhận thức của
đồng bào vẫn còn chậm.
Vì vậy, chính quyền huyện Di
Linh tiếp tục khơi dậy nhận thức của
người dân để phát huy những yếu tố
thuận lợi trong phát triển ngành dâu
tằm trên địa bàn. Đó là khí hậu, đất
đai thích hợp sự sinh trưởng và phát
triển; trao truyền lan tỏa những kinh
nghiệm về chăn nuôi tằm; hỗ trợ tích
cực các cơ chế chính sách của Nhà
nước như khoa học kỹ thuật, giống
dâu tằm mới; phát huy những vùng
đất ven sông, suối, đất trũng... Dĩ
nhiên vẫn còn những khó khăn như
việc phát triển dâu tằm còn mang
tính quảng canh, theo phong trào,
thiếu đồng bộ, vì vậy chất lượng
kén còn chưa cao; thị trường tiêu thụ
sản phẩm còn bấp bênh, chưa thật
sự ổn định. Mặt khác, trình độ hiểu
biết về khoa học kỹ thuật đối với
ngành dâu tằm của người dân còn
nhiều hạn chế, thông tin thị trường
thiếu, kỹ thuật về giống mới và chất

lượng sản phẩm dâu, tằm chưa đồng
đều. Phần khác, do cấu trúc địa mạo,
địa bàn huyện Di Linh vẫn còn tình
trạng thiếu nước tưới về mùa khô
nên ảnh hưởng rất lớn đến năng suất
lá dâu, theo đó sản lượng và chất
lượng kén bị hạn chế.

Phấn đấu 1.000 ha
Đánh giá được những mặt thuận
lợi và khó khăn đối với nghề dâu
tằm như vừa nêu là hết sức quan
trọng để Di Linh tiếp tục đẩy mạnh
ưu thế của một ngành kinh tế.
Trong đó, chú trọng phát triển
vùng sản xuất trồng dâu nuôi tằm ở
những địa phương thuận lợi như các
xã Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Nghĩa,
Tân Lâm, Tân Thượng, Tam Bố,
Bảo Thuận, Liên Đầm, Hòa Nam,
Hòa Bắc, Hòa Trung, Hòa Ninh,
Grung Ré, thị trấn Di Linh... Cùng
đó, kiểm soát tốt nguồn giống; tổ
chức tham quan học tập các mô
hình tốt; thực hiện các chính sách
hỗ trợ chuyển đổi giống dâu mới,
tằm mới; đồng thời, mở các lớp tập
huấn kỹ thuật cho nông dân. Huyện
cũng xác định các giải pháp đồng bộ

khác như đẩy mạnh liên kết, hợp tác
giữa doanh nghiệp với người dân để
tổ chức hàng hóa; có cơ chế chính
sách thu hút doanh nghiệp đầu tư
phát triển trồng dâu nuôi tằm; phối
hợp với doanh nghiệp, cơ sở thu
mua đảm bảo tiêu thụ sản phẩm đầu
ra cho người dân...
Huyện Di Linh cũng đề xuất,
kiến nghị UBND tỉnh và các sở,
ngành liên quan có chủ trương,
định hướng, kế hoạch, đồng thời
có cơ chế chính sách để khuyến
khích người dân phát triển trồng
dâu nuôi tằm một cách phù hợp,
trong đó quan tâm hỗ trợ giống
dâu mới đạt năng suất, chất lượng
cao. Mặt khác, Di Linh cũng đề
nghị hỗ trợ đồng bộ các mặt khác
như: thành lập tổ hợp tác tạo liên
kết trong sản xuất trồng dâu, nuôi
tằm, các mô hình nuôi tằm con tập
trung, kinh phí tổ chức tập huấn kỹ
thuật, chuyển giao khoa học - kỹ
thuật vào sản xuất, tạo điều kiện
cho nhân dân vay vốn và tìm kiếm
thị trường tiêu thụ sản phẩm tằm
ổn định và bền vững.
MINH ĐẠO
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Nữ trí thức tiên phong trong bình đẳng giới
Nữ trí thức, dù công tác ở lĩnh
vực nào cũng đều góp phần
thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đặc
biệt, trong quá trình khẳng
định vị thế của mình, tầng lớp
nữ trí thức đã tiên phong trong
thực hiện bình đẳng giới.

T

heo bà Đàm Thị Kinh Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh, vai trò của
phụ nữ, trong đó có đội
ngũ trí thức nữ đã dần dần khẳng
định được vị trí của mình trong xã
hội. Người phụ nữ được giải phóng
khỏi sự ràng buộc của hệ thống triết
lý tư tưởng phong kiến với gia đình
để tự tin bước ra ngoài xã hội, góp
phần to lớn trong công cuộc xây
dựng và phát triển đất nước. Nhiều
nữ trí thức đã đạt được những giải
thưởng cao quý trong nước và quốc
tế, vinh dự được Đảng và Nhà nước
phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân
dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc
nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ
sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Giải
thưởng Kovalepxkaia, Bông hồng
vàng... Nhiều chức danh khoa học
trước đây chỉ có nam giới mới có
thể đạt tới thì ngày nay càng nhiều
nữ trí thức đạt được (như Giáo sư,
Phó Giáo sư, Tiến sĩ...) hoặc được
nhận các danh hiệu cao quý: Anh
hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng
Lao động... Những vị trí trọng trách
trong bộ máy lãnh đạo Nhà nước đã
có phụ nữ tham gia; nhiều nữ doanh
nhân thành đạt...
Thống kê của Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam, trong lĩnh vực giáo
dục (năm học 2015 -2016) số phó
giáo sư nữ chiếm 18,8%; số tiến sĩ
nữ chiếm 31%; số thạc sĩ nữ chiếm
58,1%; ở cấp đại học giảng viên nữ
chiếm 51%. Trong lĩnh vực khoa
học và công nghệ, số lượng phó
giáo sư nữ chiếm 32,9%; nữ tiến sĩ
chiếm 40,6% và 62,6% nữ thạc sĩ.
Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục và
đào tạo, đội ngũ nữ trí thức chiếm
hơn 70% tổng số lao động, là những
người thực hiện chức năng, nhiệm
vụ chuyên môn, quản lý, giảng dạy
và nghiên cứu khoa học.
Riêng đội ngũ trí thức nữ trong
ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm
Đồng hiện có 18.480 người, trong
đó đạt chuẩn chiếm gần 98%, trên
chuẩn chiếm 68%; số đảng viên nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức Hội thảo về Nữ trí thức với vấn đề bình đẳng giới. Ảnh: A.Nhiên

chiếm 73,8%, cán bộ nữ quản lý
chiếm 62,2%.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Lâm Đồng cho biết: Để phát huy
tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức
nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào
tạo của tỉnh, cần thực hiện tốt việc
nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi
đối với vị trí, vai trò của đội ngũ trí
thức nữ trong sự nghiệp giáo dục và
đào tạo. Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác xây dựng và
phát huy vai trò đội ngũ trí thức nữ;
thường xuyên làm tốt công tác tuyển
dụng, đề bạt và bổ nhiệm trí thức nữ;
làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao trình độ mọi mặt cho đội
ngũ trí thức nữ; mở rộng, nâng cao
hiệu quả các dịch vụ kinh tế -xã hội,
chăm sóc gia đình, tạo điều kiện cho
đội ngũ nữ trí thức có thời gian nâng
cao khả năng chuyên môn, cống hiến
cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện
nay, tổng số nữ cán bộ, công chức,
viên chức, công nhân lao động toàn
tỉnh là 24.354 người. Số cán bộ nữ
thuộc diện Tỉnh ủy quản lý chiếm
15,1%. Đại hội Đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉ lệ nữ tham
gia cấp ủy các cấp đều tăng so với
nhiệm kỳ trước, cụ thể: cấp tỉnh
chiếm 18,5% (2 nữ UVBTV Tỉnh
ủy), tăng 7,61%; cấp huyện chiếm
14,9% (tăng 2,1%); cấp cơ sở chiếm
21,6% (tăng 4,4%).

Tỉ lệ nữ đại biểu HĐND
nhiệm kỳ 2016 - 2021 tăng
ở cả 3 cấp so với nhiệm
kỳ trước: cấp tỉnh chiếm
32,89%; cấp huyện chiếm
24%; cấp xã chiếm 26,31%.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch tỉnh nhận định: Trí thức
nói chung và nữ trí thức nói riêng là
những người đảm nhận trọng trách
quan trọng đối với vấn đề phát triển
bền vững của xã hội. Qua bao thế

hệ, phẩm chất người phụ nữ Việt
Nam vốn là người mẹ hiền, vợ đảm,
tần tảo nuôi dạy con nên người,
giúp chồng thành đạt. Phụ nữ còn là
nhân tố quan trọng trong sự nghiệp
giữ gìn nền văn hóa mang bản sắc
dân tộc Việt Nam. Đối với gia đình,
phụ nữ đảm nhiệm chức năng thiên
chức làm mẹ, làm vợ và chăm lo
sức khỏe của các thành viên trong
gia đình. Đối với xã hội, phụ nữ
là một bộ phận quan trọng trong
đội ngũ đông đảo những người lao
động, trực tiếp sản xuất ra của cải
và có vai trò sáng tạo nền văn hóa
dân tộc. Trong thời đại hiện nay,

việc tìm ra các giải pháp hữu hiệu
giúp đỡ phụ nữ trí thức thực hiện
hài hòa chức năng gia đình và sự
nghiệp đảm bảo bình đẳng giới
ngày càng được chú ý hơn để phụ
nữ đảm nhận được vai trò và vị trí
của mình. Để làm được điều đó,
nữ trí thức cần chủ động sắp xếp
thời gian khoa học để tham gia học
tập, nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, tích cực tham gia các
hoạt động xã hội. Đồng thời, nữ trí
thức cần phải phát huy vai trò nòng
cốt trong xây dựng gia đình “No
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”,
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục phát
huy vai trò trong việc tạo điều kiện
cho hội viên phụ nữ, trong đó có
đội ngũ nữ trí thức thực hiện tốt
bình đẳng giới, đó là: Thường
xuyên tập huấn, đa dạng các hình
thức tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức về vai trò giới trong gia
đình cho mọi đối tượng xã hội,
tạo sự đồng thuận cao trong thực
thi Luật Bình đẳng giới. Đặc biệt,
thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới
về chế độ cân bằng trách nhiệm
của nam giới trong việc cùng chia
sẻ công việc gia đình và chăm sóc
con cái. Tăng cường hoạt động
quản lý tại cơ quan, công sở, tạo
điều kiện thuận lợi cho nữ trí thức
vươn lên bằng chính nỗ lực của
mình, phát triển đam mê nghiên
cứu, sáng tạo, tạo môi trường làm
việc thân thiện, an toàn và có cơ
hội thăng tiến trong sự nghiệp,
đóng góp cho sự phát triển hài hòa,
bền vững của xã hội.
AN NHIÊN

Tiếp nhận 20 trí thức trẻ tình nguyện
Qua 2 năm tham gia Dự án trí thức trẻ tình nguyện tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng, 24 trí thức
trẻ đã cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã trong Khu kinh
tế quốc phòng Bắc Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh;
Tham mưu cho Ban Chỉ huy Đoàn chăm sóc, bảo vệ rừng với diện tích gần 2.000 ha, đồng thời xây dựng và
thực hành thí điểm 19 mô hình phát triển kinh tế, nhằm nâng cao đời sống góp phần xóa đói giảm nghèo
cho nhân dân... Bên cạnh đó, đội viên trí thức trẻ tình nguyện còn tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu
nạn; tham gia khám bệnh và cấp thuốc miễn phí 5 đợt cho 1.227 lượt người; giúp nhân dân dựng lại trên 40
nhà bị tốc mái do lốc xoáy gây ra; tổ chức phát dọn, nạo vét kênh mương, giúp các hộ nghèo, gia đình chính
sách tỉa cành cà phê trên 700 ngày công; phối hợp với Trung tâm Y tế của huyện Đam Rông tuyên truyền,
vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và
cách phòng chống các tệ nạn ma túy...
Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm
vụ trí thức trẻ tình nguyện đợt 4 và trao kỉ niệm chương của Bộ Quốc phòng cho 24 trí thức trẻ tình nguyện; đồng
thời, tiếp nhận 20 trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020.
LÊ TUẤN

Vai trò của phụ nữ trong công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng
Để thực hiện tốt Nghị quyết số
05 ngày 16 tháng 5 năm 2016 của
Huyện ủy Đạ Tẻh về tăng cường
công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng giai đoạn 2016-2020 và
hưởng ứng phong trào “Toàn dân
tham gia quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng” do Ủy ban MTTQ Việt
Nam huyện phát động, Hội LHPN
huyện đã xây dựng kế hoạch triển
khai đến các cơ sở hội đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động
trong hội viên và nhân dân thực
hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ
và phát triển rừng.
Trong 9 tháng đầu năm 2018,

Hội phụ nữ các cấp trong huyện
đã tổ chức 78 buổi tuyên truyền
vào các buổi sinh hoạt chi hội, sinh
hoạt câu lạc bộ, phụ nữ với kiến
thức pháp luật, ý nghĩa của rừng,
vai trò trách nhiệm của người dân
đối với công tác bảo vệ rừng. Qua
đó, các cấp Hội thường xuyên gặp
gỡ trực tiếp hộ gia đình hội viên
phụ nữ có chồng, con, người tham
tham gia khai thác lâm sản và lấn
chiếm đất rừng trái phép để động
viên, giúp đỡ gia đình hội viên
được tiếp cận với các nguồn vốn
ưu đãi, đầu tư vào chăn nuôi, trồng
trọt, xây dựng các mô hình kinh tế,

tạo công ăn việc làm, phát triển
kinh tế gia đình, không để chồng
con tham gia hoạt động khai thác
rừng trái pháp luật.
Hội đã phối hợp giải tỏa đất lấn
chiếm là 196 cây cà phê tại Tiểu
khu 522 và 312 cây điều ghép tại
khoảnh 3, 4 Tiểu khu 539.
Bên cạnh đó, chỉ đạo chi hội
trưởng các chi hội, lực lượng nòng
cốt, cốt cán thường xuyên nắm
bắt các đối tượng trong thôn hay
đi rừng để phối hợp với ban lâm
nghiệp xã theo dõi đối tượng và
đưa vào danh sách những đối tượng
đi rừng lấy gỗ, đồng thời phối hợp

đến tuyên truyền, vận động chuyển
đổi nghề.
Được biết, tại huyện Đạ Tẻh,
trong 9 tháng đầu năm, mặc dù các
lực lượng chức năng đã thường
xuyên phối hợp với các ngành,
chủ rừng và UBND các xã tăng
cường kiểm tra, truy quét các
điểm nóng về phá rừng, khai thác,
vận chuyển lâm sản trái phép
nhưng vẫn xảy ra 63 vụ vi phạm
được lập biên bản xử lý, giảm 16
vụ so với cùng kỳ; diện tích rừng
bị thiệt hại 8,45 ha, ngành chức
năng đã xử lý 62 vụ, thu nộp ngân
sách hơn 495 triệu đồng.

Công tác trồng rừng, trồng cây
phân tán được quan tâm, các cơ
quan, đơn vị, địa phương đã tổ
chức trồng cây, trồng rừng phân
tán với tổng số 2.108 cây, tỷ lệ
sống đạt 99,81%.
Tổng diện tích giao khoán quản
lý, bảo vệ rừng từ nguồn chi trả
dịch vụ môi trường rừng 18.278,38
ha, giao cho 347 hộ gia đình và 2
đơn vị tập thể, 3 doanh nghiệp quản
lý. Nhìn chung các tổ chức, hộ gia
đình được giao khoán quản lý, bảo
vệ rừng cơ bản thực hiện tốt công
tác quản lý, bảo vệ rừng.
MINH NGUYỄN
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Cậu học trò khuyết tật mê nghiên cứu khoa học
của em. Và những thành tích xuất
sắc trong học tập của Anh Hào đã
mang lại động lực cũng như niềm
tin cho gia đình em về đứa con “tàn
nhưng không phế”.

Đó là Nguyễn Anh Hào - lớp 9A1
Trường THCS Gia Hiệp, huyện Di
Linh luôn nỗ lực vượt qua tật
nguyền với niềm đam mê khoa
học, để chế tạo nhiều thiết bị
điều khiển bằng cảm biến điện
thoại phục vụ cuộc sống.
hìn hệ thống tưới nước
tự động cho vườn rau
ở gia đình anh Nguyễn
Đình Nhạn - Thôn 8, xã
Gia Hiệp được điều khiển bằng điện
thoại, ít ai ngờ đó là sản phẩm từ sự
mày mò nghiên cứu bởi cậu con trai
đầu lòng bị khuyết tật của anh. Thích
mày mò, nghiên cứu và khám phá sự
vật xung quanh nên Anh Hào luôn
tìm hiểu các loại máy móc hiện đại
trên các phương tiện thông tin đại
chúng, trên máy tính, điện thoại...
Em đã chế tạo ra nhiều thiết bị phục
vụ cuộc sống hàng ngày. Điển hình
như năm học lớp 8, Hào đã nghiên
cứu chế tạo hệ thống “Mái che thông
minh” dùng cảm biến tự động điều
khiển bằng điện thoại để che sân cà
phê khi trời mưa. Đề tài này đã đoạt
giải nhì cuộc thi nghiên cứu khoa
học kỹ thuật dành cho học sinh trung
học cấp huyện, giải ba cấp tỉnh và

Từ năm học lớp 1 đến nay,
Anh Hào luôn đạt học sinh
giỏi. Ngoài ra, em còn tham
gia và đạt nhiều thành tích
khi thi cờ vua, giải Toán,
tiếng Anh trên Internet...

N

Lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục hỏi han cậu học trò Anh Hào
tại Cuộc thi KHKT quốc gia 2018. Ảnh: V.Hùng

giải tư cấp quốc gia.
Niềm vui trong ánh mắt người cha
dần được thay thế cho nỗi lo âu về
đứa con bị loạn sản sụn từ khi mới
lọt lòng. Con trai anh - Nguyễn Anh
Hào ngay từ nhỏ đã thông minh,
hoạt bát trái ngược với vẻ ngoài bị
khuyết tật. Anh Hào luôn tìm tòi,
học hỏi và khám phá sự vật xung
quanh. Thương con, anh Nhạn cũng
vì vậy mà dành nhiều thời gian cùng

Hào tìm hiểu và dạy em học.
Anh Nhạn cho biết, năm lên 5
tuổi, Hào đã biết đọc một số câu
đơn giản, biết đếm số và đọc một
số từ tiếng Anh. Tuy chân tay yếu
không thể đứng vững cũng như
cầm nắm đồ vật nhưng Anh Hào
rất ham học. Vì vậy, trong suốt
những năm tiểu học rồi đến THCS,
bố mẹ Anh Hào thay nhau đưa con
đến trường để thỏa niềm ham học

Đặc biệt, từ năm học lớp 8 và năm
học lớp 9 này, Anh Hào được chọn
trong tốp đầu của Trường THCS Gia
Hiệp tham gia đội tuyển bồi dưỡng
thi học sinh giỏi môn Tin học.
Không cam chịu tàn tật, Anh Hào
luôn nỗ lực học tập và tham gia
nhiều hoạt động của trường, của
lớp. Như nhận xét của thầy Phó
Hiệu trưởng Trường THCS Gia
Hiệp - Trần Đình Hoàng: “Tuy là
học sinh khuyết tật, nhưng Anh Hào
rất năng nổ, hầu như em tham gia
tất cả các phong trào trong khả năng
của mình. Em tự tin hòa đồng cùng
các bạn xung quanh. Những thành
tích trong học tập, trong phong trào
của em chính là tấm gương đầy nghị

lực cho các bạn noi theo”.
Còn đối với cậu học trò khuyết
tật Anh Hào, em chia sẻ: “Ước mơ
của em là nghiên cứu chế tạo được
nhiều sản phẩm ứng dụng vào thực
tế cuộc sống để giúp ích cho những
người khuyết tật như em. Em mong
muốn được học tập, nghiên cứu để
sau này trở thành một kỹ thuật viên
lập trình làm ra nhiều sản phẩm để
có thể tự nuôi sống bản thân và giúp
ích cho xã hội”.
Thầy Nguyễn Phước Bảo Cường
- Phó Trưởng phòng Phòng GDĐT
huyện Di Linh cho hay, sau khi
Hào đoạt giải tại cuộc thi khoa học
kỹ thuật các cấp, Phòng GDĐT Di
Linh đã tổ chức một số buổi nói
chuyện giữa em với học sinh các
trường trong huyện về việc nghiên
cứu khoa học để “truyền lửa” say
mê nghiên cứu khoa học cho học
sinh trên địa bàn.
Trong ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng
cười bởi trò chơi với những chiếc xe
điều khiển mà người anh tật nguyền
Anh Hào mày mò lắp ghép cho cậu
em trai. Niềm vui, niềm hy vọng
vẫn ngày ngày tỏa sáng trên gương
mặt của cha mẹ Hào - đều là giáo
viên tiểu học bởi cậu con trai tàn tật
nhưng vẫn đầy nghị lực sống.
VIỆT HÙNG

Giúp học sinh thỏa niềm yêu thích
Bắt đầu từ đam mê
Trường TH Lộc Sơn 1 với 20
phòng học (1 trệt 1 lầu) được xây
dựng khang trang, tọa lạc tại 90 Trần
Phú (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc)
đủ điều kiện cho 1.080 HS học 2
buổi/ngày. Trong học tập cũng như
sinh hoạt hàng ngày, mỗi HS đều có
những khả năng, đam mê riêng biệt.
Và, chắc chắn những khả năng, sở
trường của các em sẽ được phát triển
tốt trong môi trường giáo dục toàn
diện về thể chất, trí tuệ và cảm xúc.
Để giúp các em HS vơi bớt áp lực
sau những giờ học căng thẳng, suốt 2
năm qua, mhà trường đã thành lập hệ
thống các CLB ngoài trời như Dân
vũ, Aerobic, Âm nhạc, Tiếng Anh,
Cờ vua, Võ thuật... Từ đó đến nay,
đều đặn trong các giờ ra chơi, sinh
hoạt ngoại khóa là các em HS tự lựa
chọn cho mình những CLB phù hợp
để vui chơi và phô diễn sở trường.
Theo cô Bùi Thị Thuận, Hiệu
trưởng nhà trường thì mục đích
đầu tiên mà nhà trường thành lập hệ
thống CLB ngoài trời là tạo một sân
chơi lành mạnh phù hợp với niềm
đam mê và sở thích cho các em HS.
Ngoài mục tiêu rèn luyện khả năng
tự chịu trách nhiệm, năng lực lãnh
đạo, kỹ năng làm việc nhóm, khi
tham gia CLB các em HS còn được
định hướng, trải nghiệm các nội
dung học tập để khám phá bản thân
và phát triển năng khiếu. Thông qua
hoạt động của các CLB, giáo viên,
cán bộ quản lý, phụ huynh có thêm
cơ hội hiểu và quan tâm hơn đến nhu
cầu, nguyện vọng và mục đích chính
đáng của HS. Tất cả các CLB hiện
có đều được các em HS đón nhận,

Hơn 2 năm qua, hệ thống các câu lạc bộ (CLB) ngoài trời như Dân vũ, Aerobic, Âm nhạc, Tiếng Anh,
Cờ vua, Võ thuật và Bơi lội tại Trường Tiểu học (TH) Lộc Sơn 1, TP Bảo Lộc đã giúp các em học sinh (HS)
có sự trải nghiệm bổ ích, thỏa niềm yêu thích trong giờ ra chơi, giúp các em “mỗi ngày đến trường
là một niềm vui”.
tham gia rất tích cực.
Em Nguyễn Ngọc Tuyết Trâm,
lớp 5A6 - Đội trưởng CLB Dân
vũ Trường TH Lộc Sơn 1 chia sẻ:
“Dân vũ là một môn nghệ thuật
quần chúng đơn giản nhưng rất thú
vị qua việc thể hiện những điệu nhảy
mang tính vui nhộn của cả tập thể
có cùng đam mê, sở thích. Dưới sự
điều hành, dẫn dắt của cô giáo Tổng
phụ trách Đội, cứ đến giờ ra chơi là
chúng em lại được hòa mình vào
những điệu nhảy yêu thích. Đến nay,
CLB đã thu hút gần 200 bạn cùng
tham gia tập luyện và sinh hoạt. Em
thấy, việc tham gia CLB giúp chúng
em giải tỏa được mọi áp lực, căng
thẳng sau mỗi giờ học...”.
“Để các CLB hoạt động hiệu quả,
cứ sau mỗi tuần, nhà trường đều tổ
chức đánh giá, nhận xét về những
ưu điểm mà mỗi CLB mang lại để
tiếp tục phát huy; đồng thời, tìm ra
những hạn chế để khắc phục giúp
các em HS có được “mỗi ngày đến
trường là một niềm vui”. Đặc biệt,
nhà trường cũng xem đây là một
trong những giải pháp để thực hiện
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
hiện nay” - cô Bùi Thị Thuận, Hiệu
trưởng nhà trường cho hay.

Nơi phát lộ năng khiếu
Sau hơn 2 năm thành lập cho
thấy, mỗi CLB tại ngôi trường này
là sự lựa chọn không thể thiếu của

Học sinh Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 biểu diễn aerobic. Ảnh: K.Phúc

các nhóm HS có cùng đam mê, sở
tích. Cũng từ những CLB này, Nhà
trường đã lựa chọn được những
HS có niềm đam mê và năng khiếu
thực thụ để tiếp tục bồi dưỡng, phát
triển. Nhờ vậy, ngoài những thành
tích học tập các môn văn hóa thì
Trường TH Lộc Sơn 1 luôn là một
liên đội mạnh cấp TH của TP Bảo
Lộc. Cô Tống Thị Thắm, giáo viên
phụ trách CLB Aerobic tại Trường
TH Lộc Sơn 1 cho biết: “Aerobic là
môn thể thao hoàn hảo, kết hợp vận
động toàn cơ thể với âm nhạc, rất
có lợi cho trẻ về mặt sức khỏe, giúp
tăng cường và cải thiện hệ thống hô
hấp, tim mạch, phát triển cơ bắp;
đồng thời, tăng khả năng nhận thức,
giúp trẻ tự tin, sáng tạo hơn. Tuy

nhiên, đây cũng là bộ môn đòi hỏi
sự dẻo dai, khéo léo nên để tuyển
chọn được một đổi tuyển aerobic
không hề đơn giản. Ngoài đam mê,
vận động viên (VĐV) aerobic còn
phải có năng khiếu, nên CLB chính
là nơi để nhà trường phát hiện, tuyển
chọn và bồi dưỡng những tài năng
cho đội tuyển. Nhờ thường xuyên
luyện tập, sinh hoạt nên 2 năm qua,
đội tuyển aerobic của trường luôn
đứng ở vị trí cao nhất trong cấp TH
của TP Bảo Lộc”.
Tương tự, thông qua các CLB
khác, Trường TH Lộc Sơn 1 đã
tuyển chọn và bồi dưỡng được nhiều
tài năng cho các đội tuyển để có
được một lực lượng VĐV nhí hùng
hậu. Trong năm học 2017 - 2018,

đội tuyển dân vũ của trường đã xuất
sắc đoạt giải nhất cấp TP; 5 HS tham
gia giao lưu tiếng Anh cấp TP và
đoạt giải nhì.

Còn tại Hội khỏe Phù Đổng
cấp tỉnh năm học 2017 2018, nhà trường có 1 HS
đoạt giải nhất ném bóng, 1
HS đoạt giải ba nhảy xa và
1 HS đoạt giải khuyến khích
môn cờ vua.
Cô Bùi Thị Thuận, Hiệu trưởng
nhà trường khẳng định: “Hệ thống
CLB ngoài trời là nơi để toàn thể HS
lựa chọn cho mình một sân chơi lành
mạnh, bổ ích giúp các em thỏa niềm
đam mê và phát huy sáng tạo, sở
trường trong giờ ra chơi. Thông qua
hệ thống CLB này, trường đã tuyển
chọn được hơn 100 HS có niềm đam
mê và năng khiếu thực thụ ở nhiều
lĩnh vực để bồi dưỡng tham gia các
cuộc thi do ngành tổ chức. Từ khi
có các CLB cho thấy sự phát triển
về trí tuệ, thể chất và cảm xúc của
các em HS ngày càng cân đối, toàn
diện và có chiều sâu hơn. Nhờ vậy
trong năm học vừa qua, trường có
99,9% HS hoàn thành chương trình
lớp học. 817/1.009 HS được khen
thưởng, đạt 81%; trong đó, có 460
em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
học tập và rèn luyện; 289 em được
khen thưởng từng mặt và 68 em
được cấp trên khen thưởng. Trường
cũng vinh dự được Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen”.
KHÁNH PHÚC
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Tăng cường quản lý
khai thác cát
lòng sông, suối
Đây là chỉ đạo của
UBND tỉnh đến các sở liên
quan và UBND 12 huyện,
thành phố trên địa bàn
tỉnh nhằm kịp thời chấn
chỉnh, khắc phục, hạn chế
tình trạng khai thác cát
quá mức, khai thác cát trái
phép đã tác động tiêu cực
đến dòng chảy; hạ thấp
lòng sông; gây sạt lở bờ,
bãi sông, suối; gây thiệt
hại tài sản của nhân dân,
tác động xấu đến nguồn
nước và môi trường.
Theo đó, UBND tỉnh
giao Sở TN&MT chủ trì,
phối hợp các sở, ngành
liên quan và UBND các
huyện, thành phố xây dựng
kế hoạch trong năm 2019
để kiểm tra, rà soát toàn
bộ việc khai thác cát lòng
sông, suối và chấp hành
các quy định theo hồ sơ
thiết kế đã được phê duyệt
của các tổ chức, cá nhân.
Cùng đó là tham mưu, đề
xuất UBND tỉnh giải pháp
xử lý nghiêm đối với các tổ
chức, cá nhân không chấp
hành quy định…

M.ĐẠO

“Nói không với
sản phẩm nhựa
sử dụng một lần”
Sở Tài nguyên và Môi
trường Lâm Đồng vừa
được giao chủ trì, phối
hợp các sở, ngành, tổ
chức, đoàn thể và chính
quyền địa phương trong
tỉnh phát động phong trào
“chống rác thải nhựa”
trên địa bàn.
Theo đó, với khẩu hiệu
hành động “Nói không với
sản phẩm nhựa sử dụng
một lần”, phong trào được
triển khai tuyên truyền sâu
rộng trong cơ quan, đơn
vị và cộng đồng dân cư
về nguy cơ ô nhiễm từ rác
thải nhựa, từ đó từ bỏ thói
quen sử dụng túi nilon và
các sản phẩm nhựa khó
phân hủy.
Đồng thời, huy động
cộng đồng tích cực tham
gia thu gom, phân loại rác
thải nhựa để vận chuyển
đến nơi xử lý theo quy
định. Bên cạnh đó, cần
đẩy mạnh nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ sản xuất
các sản phẩm thân thiện
với môi trường, thay thế
túi nilon và sản phẩm nhựa
sử dụng một lần.
Dự kiến, phong trào
“chống rác thải nhựa” trên
địa bàn Lâm Đồng sẽ tiến
hành sơ kết đợt 1 vào tháng
4/2019.

MẠC KHẢI

Trồng rừng nguyên liệu giấy lên… dâu tằm
Hàng trăm hecta đất lâm nghiệp
đã được Công ty Cổ phần Tập
đoàn Tân Mai (Công ty Tân Mai)
nhận để trồng rừng nguyên liệu
giấy. Thế nhưng, sau hơn 15 năm,
nhiều diện tích đã bị lấn chiếm,
sang nhượng trái phép hoặc cho
thuê để trồng dâu tằm và một số
loại cây nông nghiệp khác.
“Xẻ thịt” đất lâm nghiệp
Cuối tháng 10, theo phản ánh của
người dân, chúng tôi có mặt tại khu
vực giáp ranh giữa xã B’Lá và xã
Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm) để
tìm hiểu về hiện trạng trồng dâu
tằm trên phần đất đã được bàn giao
cho Công ty Tân Mai để trồng rừng
nguyên liệu giấy. Tại khu vực đất
gần nghĩa địa Thôn 3 (xã B’Lá), dọc
hai bên đường là những hàng dài trụ
bê tông rào kẽm gai và được phân
thành từng lô lớn đã “phủ xanh” dâu
tằm. Tại một khoảnh đất đang trồng
dâu, 2 người phụ nữ và một người
đàn ông đang cặm cụi bón phân,
cắt tỉa những cây dâu đã bắt đầu
lên cao hơn gang tay. Khi chúng tôi
ngỏ ý muốn thuê đất tại khu vực này,
người đàn ông cho biết, khu đất này
được một người phụ nữ ở phường
Lộc Phát (TP Bảo Lộc) thuê lại của
“lâm trường” để trồng cây dâu tằm
là chủ yếu. Thời hạn thuê đất trong
vòng 5 năm và giá thuê đất chỉ 15
triệu đồng cho một ha/năm. Cũng
theo người đàn ông này, theo thỏa
thuận thì sau khi thuê đất có thể
trồng bất cứ cây gì, trừ cây cà phê.
Tổng diện tích đất thuê được tại khu
vực này khoảng 10 ha. Bà chủ của
khu đất này cũng đang có ý định
cho thuê lại một phần diện tích mà
bà đã thuê được.
Theo ghi nhận, tại khu đất này,
một căn nhà cấp 4 kiên cố cũng
đã được xây dựng mà theo 3 công
nhân cho biết là “dùng làm chỗ
nghỉ trưa”. Trong khi đó, theo một
hộ dân ở Thôn 3 (xã B’Lá), trước
đây diện tích đất ở khu vực này bị
người dân lấn chiếm để trồng chè
và cà phê. Sau đó, Công ty Tân
Mai tiến hành giải tỏa với lý do
để trồng lại rừng. Thế nhưng, từ
đó đến nay rừng thì không thấy
mà chỉ thấy trồng toàn hoa màu.
“Người dân chúng tôi thắc mắc
không hiểu cây dâu tằm, chanh
dây có làm được nguyên liệu giấy
không?” - người này bức xúc đặt
câu hỏi.
Theo thông tin chúng tôi thu thập
được, diện tích đất nêu trên thuộc
Tiểu khu 450 (xã Lộc Quảng) do
Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm
Đồng (thuộc Công ty Tân Mai)
quản lý, bảo vệ. Ngoài khu vực
giáp ranh giữa xã B’Lá, Lộc Quảng
thì nhiều diện tích đất của Công ty
Tân Mai tại các xã Lộc Ngãi, Lộc
Phú, thị trấn Lộc Thắng… cũng bị
lấn chiếm và đã phủ xanh các loại
cây nông nghiệp.
Đất lâm nghiệp…
biến mất
Theo Ban quản lý rừng Nguyên
liệu giấy Bảo Lâm (thuộc Xí nghiệp
Nguyên liệu giấy Lâm Đồng), tại
huyện Bảo Lâm, Công ty Tân Mai

Một khoảnh lớn đã được phân lô cho thuê để trồng dâu tằm tại Tiểu khu 450 (xã Lộc Quảng). Ảnh: Đ.A
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc hợp tác đầu tư trồng
rừng nguyên liệu giấy tại Lâm Đồng của Công ty Cổ
phần Tập đoàn Tân Mai (trước đây là Tổng Công ty Giấy
Việt Nam) được thực hiện theo chủ trương phủ xanh
đất trống, nâng cao giá trị sử dụng đất lâm nghiệp. Việc
hợp tác đầu tư này được thực hiện thông qua việc ký
kết hợp đồng với các lâm trường (nay là các công ty
TNHH MTV lâm nghiệp) và các ban quản lý rừng. Tại Lâm
Đồng, Công ty Tân Mai đã trồng rừng nguyên liệu giấy
đạt trên 7.693 ha, cây trồng sinh trưởng và phát triển
tốt. Do Công ty Tân Mai không xây dựng nhà máy chế
biến giấy tại huyện Đạ Huoai như dự kiến nên toàn bộ
diện tích rừng trồng nguyên liệu giấy được UBND tỉnh
Lâm Đồng đồng ý chủ trương chuyển sang sản xuất,
kinh doanh rừng trồng gỗ lớn. Bên cạnh những mặt làm
Rất nhiều diện tích rừng trồng nguyên liệu giấy được thì Công ty Tân Mai vẫn còn để một số diện tích
của Công ty Tân Mai đã được phủ xanh bằng dâu tằm, chanh dây rừng trồng bị phá, bị lấn chiếm trái phép nhưng chưa
và một số loại cây khác không đúng mục đích. kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, giải tỏa.
Ảnh: Đ.A

có hợp tác đầu tư với Ban quản lý
rừng phòng hộ Đạm Bri với diện
tích hơn 672 ha rừng thông ba lá
(trồng từ năm 2000, 2002 và 2003)
và một số diện tích rừng keo trồng
các năm 2015, 2016, 2017. Diện
tích này thuộc 14 tiểu khu tại 7 xã
và 1 thị trấn của huyện Bảo Lâm.
Đến năm 2007, tất cả diện tích rừng
trồng hợp tác giữa hai bên được bàn
giao lại cho Công ty Tân Mai và
đến tháng 9/2015, hai bên đã thanh
lý hợp đồng. Thời gian qua, tình
trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng
của người dân địa phương hết sức
phức tạp khiến nhiều diện tích rừng
trồng bị thiệt hại. Tổng diện tích lấn
chiếm, tái lấn chiếm theo thống kê
của Ban quản lý rừng nguyên liệu
giấy Bảo Lâm đến nay là 86 ha.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi về việc
nhiều diện tích đất rừng nguyên
liệu giấy có hiện tượng cho thuê để
trồng cây nông nghiệp, ông Đoàn
Thanh Phong, Trưởng Ban quản
lý rừng nguyên liệu giấy Bảo Lâm
cho rằng “chưa nắm được thông
tin này”. Tuy nhiên, ông Phong
cho biết từ tháng 5 năm 2015,
Công ty Tân Mai đã ký hợp đồng
hợp tác đầu tư trồng rừng nguyên
liệu giấy với Công ty TNHH Đông
Nương (xã Lộc Phú, Bảo Lâm) với
tổng diện tích 254 ha. Thế nhưng,
đến tháng 9/2018, Công ty Đông
Nương mới chỉ trồng rừng đạt yêu
cầu được hơn 85 ha, diện tích chưa
thi công trồng rừng là hơn 76 ha
và đặc biệt là diện tích đất đang

canh tác cây nông nghiệp là gần
92 ha. Lý giải về việc trồng cây
nông nghiệp trên đất lâm nghiệp,
ông Phong cho rằng Công ty Đông
Nương chỉ trồng tạm trong khi
đợi cây rừng khép tán. Trong khi
đó, theo nhiều biên bản làm việc,
biên bản kiểm tra giữa Xí nghiệp
Nguyên liệu giấy Lâm Đồng và
Công ty Đông Nương thì lại khẳng
định có nhiều loại cây được trồng
không đúng phương án như bơ, cà
phê, chanh dây, dâu tằm… Một
số khu vực có trồng keo dâm hom
nhưng không đảm bảo mật độ và
đa phần bị phá để trồng các loại
cây nông nghiệp, cây công nghiệp.
Nghiêm trọng nhất là 22,6 ha rừng
trồng thông 3 lá tại xã Lộc Quảng
(đã liên kết trồng, quản lý bảo vệ
rừng với Công ty Đông Nương)
đã bị tàn phá, lấn chiếm để trồng
cây nông nghiệp; đồng thời, dọc
các tuyến đường đã tự ý phân lô,
thể hiện qua việc cắm cọc bê tông
cố định, rào kẽm gai, làm nhà tạm,
khoan (đào) giếng. Việc phân lô này
thể hiện cho từng chủ thể riêng biệt,
thường xuyên có lao động chăm sóc
dâu tằm, chanh dây, cà phê ở các
lô này. Hầu như trên toàn bộ hiện
trường đã trồng một phần keo lai
xen các loại cây nông nghiệp, công
nghiệp không đúng đối tượng trồng
rừng nguyên liệu giấy.
Trở lại việc hợp tác đầu tư trồng
rừng nguyên liệu giấy giữa Công
ty Tân Mai và Ban quản lý rừng
phòng hộ Đạm Bri, thời điểm hợp

tác đầu tư vào năm 2002 và 2003
thì tổng diện tích theo hợp đồng là
761 ha. Đến khi thanh lý hợp đồng
vào năm 2015 thì diện tích thực
hiện trồng rừng được xác định là
635 ha. Đến tháng 1/2018, khi tiến
hành kiểm kê tài nguyên rừng thì
diện tích này hụt xuống chỉ còn 463
ha. Như vậy, nếu lấy diện tích bàn
giao khi đã trồng thành rừng trừ đi
diện tích hiện còn thì có đến 172
ha đất lâm nghiệp bị biến mất, còn
nếu so với diện tích theo hợp đồng
ban đầu thì con số đất lâm nghiệp
bị biến mất lên đến 325 ha. Đối
chiếu với tổng diện tích đất bị lấn
chiếm và tái lấn chiếm theo thống
kê của Ban quản lý rừng nguyên
liệu giấy Bảo Lâm (86 ha) thì có
rất nhiều diện tích đất lâm nghiệp
bị biến mất không rõ lý do.
Sau hơn 15 năm thực hiện trồng
rừng nguyên liệu giấy tại huyện Bảo
Lâm, đến nay, Công ty Tân Mai
chưa thu được khối lượng lâm sản
nguyên liệu giấy nào. Trong khi đó,
diện tích đất rừng bị lấn chiếm, bị
hao hụt, bị trồng cây sai mục đích
diễn ra ngày càng phổ biến. Liên
quan đến vấn đề này, lãnh đạo huyện
Bảo Lâm cho rằng đã giao cho Hạt
Kiểm lâm Bảo Lâm rà soát lại hồ sơ
để làm rõ các thông tin liên quan.
Về phía Ban quản lý rừng phòng
hộ Đạm Bri cũng đã đề nghị Công
ty Tân Mai có trách nhiệm báo cáo
diện tích bị thiếu hụt cho UBND
tỉnh Lâm Đồng.
ĐÔNG ANH
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Với khoảng 23.000 ha chè, tỉnh Lâm Đồng luôn được coi là địa phương có diện tích và sản lượng chè hằng năm cao nhất
cả nước. Tuy nhiên, do khó khăn chung của ngành chè nhiều năm qua cùng một số thay đổi về cơ cấu cây trồng, nên
diện tích cây chè trên địa bàn tỉnh đang giảm nhanh ở mức đáng báo động.

Báo động về tình trạng giảm diện tích ở “thủ phủ” chè Lâm Đồng

T

ại huyện Bảo Lâm và TP
Bảo Lộc, hai địa phương
chiếm 70% diện tích trồng
chè của cả tỉnh (khoảng
gần 17.000 ha vào năm 2015) nhưng
chỉ sau vài năm, diện tích đã giảm
hẳn gần một nửa. Theo cơ quan
chức năng hai địa phương trên, từ
năm 2014 tới nay, việc trồng dâu,
bơ, sầu riêng cho giá trị kinh tế cao
gấp 3 tới 8 lần trồng chè nên câu
chuyện người dân tiếp tục phá bỏ
chè để chuyển đổi sang cây trồng
khác hiện rất khó kiểm soát.

Chặt bỏ chè vì cây dâu,
bơ cho giá cao
Những ngày cuối tháng 10/2018,
chúng tôi đi dọc con đường trải thảm
nhựa rất đẹp vào xã Đạ Bri (TP Bảo
Lộc). Đi tới đâu cũng thấy các quả
đồi nối đuôi nhau rộng bạt ngàn
nhưng giờ chỉ còn lác đác vài chục
vườn chè cành, chè hạt. Thay vào
đó là những vườn cà phê, dâu tằm
xanh tốt hiện diện khắp nơi.
Ông Nguyễn Đình Nhan (63 tuổi,
ngụ Xóm 3, Thôn 3, xã Đạ Bri), một
lão nông vui vẻ dẫn chúng tôi ra
vườn dâu rộng 2.000 m2 vừa trồng
khoảng 9 tháng nay và cho hay:
“Cây chè đòi hỏi nhân công, chăm
sóc hơn các loại cây trồng khác, đặc
biệt là giá cả không bằng cây dâu
cho giá trị kinh tế gấp 4-5 lần trồng
chè nên gia đình tôi không đắn đo
khi chặt bỏ vườn chè” - ông Nhan
nói và cho biết, không chỉ riêng
ông mà trong xóm có nhiều hộ đều
bảo nhau bỏ cây chè để chuyển
sang trồng cây dâu tằm khoảng 1
năm nay.
Theo cách tính chi tiết của ông
Nhan, với giá kén tằm ổn định gần
2 năm nay, từ 140.000 - 150.000
đồng/kg cùng hai sào dâu hai vợ
chồng ông cho thu nhập đều khoảng
gần 10 triệu đồng/tháng. Đem ra so
sánh, cũng với 2 sào chè cành mỗi
tháng ông hái 1 lứa khoảng 300 kg
với giá chè ở mức 8.000 đồng/kg thì
mỗi tháng trừ tiền công, phân bón
vợ chồng chỉ thu nhập trên 2 triệu
đồng/tháng. “Cây dâu cho hiệu quả
kinh tế cao gấp 5 lần cây chè nên tôi
nghĩ bỏ chè trồng dâu là quyết định
chính xác” - ông Nhan nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó
Chủ tịch UBND xã Đạ Mri xác nhận
với chúng tôi, do kén tằm thời gian
qua được giá, cộng với việc diện tích
cây chè già năng suất khá thấp nên
người dân phần lớn chọn chuyển
đổi sang trồng cây dâu, bơ. Chỉ tính
riêng 10 tháng đầu năm 2018, diện
tích trồng dâu mới của người dân
khoảng 70-80 ha, tương ứng với
số diện tích chè người dân chặt bỏ.
Ở góc độ địa phương, UBND xã
Đạ Mri cũng khuyến cáo bà con
không nên chặt cây chè ồ ạt, chạy
theo giá cả thị trường mà cần giữ
“3 cây, 3 con” để ổn định sản xuất
lâu dài, không phá vỡ quy hoạch.
Tuy nhiên, theo ông Hùng, việc xã

Kỳ 1: Vì sao cây chè bị phá bỏ?
Sau nhiều năm giảm đều (khoảng 1.000 ha/năm), tới tháng 9/2017 trên toàn tỉnh còn hơn 20.950
ha. Đặc biệt, tới tháng 9/2018, diện tích chè giảm tuột dốc chỉ còn khoảng 12.700 ha, tức trong vòng
1 năm giảm hơn 8.000 ha. Là cây trồng công nghiệp chủ lực, có lịch sử phát triển lâu đời, đem lại
nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp trong 20 năm qua, nên thực trạng trên đang đặt ngành
chè tỉnh nhà trước áp lực phải tái cơ cấu mạnh mẽ.

Một vườn chè Oolong tại thị trấn Lộc Thắng người dân đang phá bỏ cuối tháng 10. Ảnh: C.Thành

Xuất khẩu vào thị trường Đài Loan gặp trở ngại lớn
Cuối tháng 9/2018, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NN&PTNT tiếp tục thông báo
tới các đơn vị chức năng, doanh nghiệp liên quan về việc các nước Đài Loan,
thị trường EU trả về 10 lô chè đen và chè xanh do dư lượng thuốc BVTV vượt
ngưỡng quy định. Trong đó, riêng thị trường Đài Loan thông báo trả về 9 lô
chè thuộc các doanh nghiệp tại Lâm Đồng, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên,
Hải Phòng, Yên Bái và Phú Thọ. Nhiều chuyên gia trong ngành chè cho rằng,
mấu chốt vấn đề thị trường chè là Đài Loan là từ năm 2014 Trung Quốc đã
tăng cường hoạt động giao bang thương mại với nhiều chính sách thông
thoáng như cho thuê đất 100 năm, giảm thuế... nên chè từ Trung Quốc đã
nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Đài Loan. Cộng với hàng rào kỹ thuật
quá khắt khe đã khiến thị trường xuất khẩu chủ lực trên vài năm nay đi vào
bế tắc.
CHÍNH THÀNH

khuyến cáo là một chuyện, trong
khi nếu người dân tiếp tục chuyển
đổi cây trồng thì với chức năng
quản lý nhà nước không thể cấm
việc này.
Tương tự như một số xã tại
TP Bảo Lộc, tại huyện Bảo Lâm,
nhiều đồi chè đã chuyển qua các
cây trồng khác, nhiều nhất là cà
phê và cây bơ. Chúng tôi gặp bà
Nguyễn Thị Hoài (53 tuổi, ngụ Tổ
21, thị trấn Lộc Thắng) khi gia đình
này mới chặt bỏ 5.000 m2 chè sang
trồng dâu và cà phê được ít ngày.
Bà Hoài cho biết, cây dâu từ khi
trồng phát triển rất nhanh, ít bệnh
và bà hy vọng 1 tháng nữa có thể
nuôi lứa tằm đầu tiên. “Thấy 2 năm
nay giá kén ổn định, trồng chè năng
suất thấp quá nên ngoài 5 sào dâu
xen cà phê vừa trồng tôi đang tính
chặt tiếp 3 sào chè để chuyển hẳn
sang trồng cây dâu. Ở đây nếu mình
không nuôi tằm chỉ bán lá dâu cho
các hộ khác thì thu nhập tốt hơn cây
chè” - bà Hoài nói.

Qua trao đổi, Phòng Nông nghiệp
huyện Bảo Lâm cho biết, nếu như
trước đây toàn huyện có khoảng
14.000 ha thì năm 2016 theo thống
kê còn 11.548 ha chè. Tới năm 2017,
diện tích chè giảm mạnh nhất và tới
hết tháng 9/2018 toàn huyện chỉ còn
7.889 ha, tập trung ở thị trấn Lộc
Thắng, xã B Lá, Lộc Quảng,… Giảm
nhanh nhất là tại TP Bảo Lộc. Nếu
năm 2016 thống kê thành phố còn
7.000 ha chè thì tới tháng 9/2018 diện
tích chè chỉ còn khoảng 3.043 ha.

Giảm cả chè cao sản,
chất lượng cao
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ
Thực vật, Sở NN&PTNT cho biết,
theo số liệu từ tháng 9/2017 trên
toàn tỉnh còn hơn 20.950 ha và
tới tháng 9/2018 diện tích chè còn
khoảng 12.700 ha, về bản chất
không phải giảm đột ngột trong
vòng 1 năm. Nguyên nhân từ năm
2015 người dân bắt đầu có động thái
trồng số lượng lớn diện tích cây cà

phê, sầu riêng, một số loại cây ăn
trái… xen canh với diện tích chè.
Tới năm 2017, khi Cục Thống kê
Lâm Đồng tổng điều tra diện tích
lại thì rơi đúng vào thời điểm người
dân chặt hẳn cây chè để chuyển sang
kinh doanh các loại cây trồng xen
vài năm trước.

Theo ghi nhận của chúng
tôi, hiện nhiều diện tích chè
cao sản, chè chất lượng
cao cũng đang bị các công
ty và người dân chặt bỏ để
chuyển đổi sang các loại cây
khác, không riêng diện tích
chè hạt, chè già cỗi cho sản
lượng và năng suất thấp.
Ngay tại TP Đà Lạt, nhiều nông
dân tại xã Xuân Trường chuyên
trồng chè Oolong, Tứ Quý cũng bỏ
cây chè để chuyển đồi trồng các loại
rau, hoa công nghệ cao khác. Theo
một số người dân, giá cả không ổn
định chính là yếu tố khiến nhiều
hộ không còn mặn mà với cây chè
mặc dù đã đổ nhiều tiền, công sức
đầu tư vào cây chè chất lượng cao.
Bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, xã
Xuân Trường) vừa phá bỏ 3 sào chè
Oolong để làm nhà kính trồng rau
cho biết: Khoảng 5-6 năm trước,
giá chè Oolong, Tứ Quý các công
ty chế biến mua với giá từ 35.000
đồng tới trên 40.000 đồng/kg thì giờ
đã xuống gần nửa giá. Thêm vào đó,
chỉ cần giá thấp kéo dài liên tục tầm
2 năm, người dân gần như không
còn vốn để tái đầu tư tiếp tục, buộc

phải tính toán chuyển sang cây trồng
cho năng suất cao hơn.
Tại huyện Bảo Lâm khu vực thị
trấn Lộc Thắng, người dân cũng phá
bỏ một phần diện tích chè Oolong
để lấy đất trồng bơ xen canh với cây
cà phê. Bởi với giá chè Oolong dao
động 16.000 - 18.000 đồng/kg, sau
khi trừ tiền nhân công, thuốc, phân
bón… người dân lời rất thấp.
Trưởng Phòng Nông nghiệp
huyện Bảo Lâm, ông Đậu Văn
Xuân cho rằng, diện tích chè người
dân chuyển đổi chủ yếu là loại chè
hạt, chè già trồng xen canh cho sản
lượng thấp. Các loại chè chất lượng
cao người dân phá bỏ không nhiều,
chủ yếu do quá trình đô thị hóa nên
bị giảm. Tại địa phương, qua nhiều
lần tỉnh thu hồi đất thuộc vùng
nguyên liệu Nhà máy chè Minh
Rồng và giao cho UBND huyện Bảo
Lâm quản lý, sử dụng nên diện tích
chè Oolong tại thị trấn Lộc Thắng
giảm còn khoảng 300 ha và giảm
nhẹ tại một số xã khác.
Ông Đoàn Trọng Phương - Phó
Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam,
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần
Chè Lâm Đồng (Ladotea) chia sẻ,
trong xu thế phát triển nhiều địa
phương dần giảm tỷ trọng nông
nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp,
du lịch là điều tất yếu. “Nhiều nông
trường chè trên địa bàn tỉnh giờ đã
được đô thị hóa gần hết. Tôi ví dụ
như đất của Nông trường chè Hà
Giang (khoảng 187 ha) thì dành để
mở rộng TP Bảo Lộc. Còn nông
trường chè 28 Tháng 3 rộng hàng
trăm ha cũng phá bỏ để đô thị hóa,
xây dựng Trường Đại học Tôn Đức
Thắng, Bệnh viện Đa khoa Lâm
Đồng II, các công trình xã hội khác.
Hay như huyện Bảo Lâm, Di Linh
trong quá trình xây dựng, mở rộng
các công trình đều thu hồi đất của các
nông trường chè nên diện tích nhìn
chung, kể cả chè chất lượng cao ngày
một bị giảm dần” - ông Phương nói.
Theo ông Phương nhận định, giá
chè thấp vài năm qua có nguyên
nhân lớn xuất phát từ việc thị
trường xuất khẩu gặp khó khăn.
Một số thị trường trước đây họ đặt
ra tiêu chuẩn thấp, chè của Lâm
Đồng hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của
châu Âu, Mỹ, Trung Đông... (0,005
ppm). Tuy nhiên, từ năm 2014 tới
nay, một số thị trường quy định
chất fibronil cho phép chỉ 0,002
ppm khiến nhiều lô chè xuất khẩu
của doanh nghiệp cả nước bị trả
lại. “Hàng rào kỹ thuật cao, chè
xuất khẩu lại không có thương hiệu
nên mặc dù chất lượng đạt nhưng
giá bán rất thấp, chỉ khoảng 2,5
tới 2,8 USD/kg đã tác động ngược
lại tình hình sản xuất, khiến nhiều
người dân thay cây chè bằng các
cây trồng cho năng suất cao hơn”
- ông Phương cho hay.
Kỳ 2: Cần cơ cấu lại
ngành chè Lâm Đồng
CHÍNH THÀNH

8

THỨ HAI 5 - 11 - 2018

CÔNG
TNHH
MTV
CÔNG
TYTY
TNHH
MTV

CÔNG
CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
CÔNG
TYTY
CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOÁN

NHÀ
XUẤT
BẢN
GIÁO
DỤC
VIỆT
NAM
NHÀ
XUẤT
BẢN
GIÁO
DỤC
VIỆT
NAM

RỒNG
VIỆT
– CHI
NHÁNH
NỘI
RỒNG
VIỆT
– CHI
NHÁNH
HÀHÀ
NỘI

THÔNG BÁO

THÔNG
BÁO
Bán đấu giá cổ phầnTHÔNG
của CôngBÁO
ty TNHH MTV Nhà Xuất bản
BÁN
ĐẤU
GIÁ
CỔ
PHẦN
CỦA
CÔNG
TNHH
MTV
NHÀ
XUẤT
BẢN
GIÁO
DỤC
VIỆT
NAM
TẠI
BÁN
ĐẤU
GIÁ
CỔ
PHẦN
CÔNG
TYTY
TNHH
MTV
XUẤT
BẢN
GIÁO
DỤC
VIỆT
NAM
TẠI
Giáo
dục
ViệtCỦA
Nam
tại
Công
ty NHÀ
cổ
phần
Tân
Mai
Lâm
Đồng
CÔNG
CỔ
PHẦN
TÂN
MAI
LÂM
ĐỒNG
CÔNG
TYTY
CỔ
PHẦN
TÂN
MAI
LÂM
ĐỒNG
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định
sốsố
550/QD-NXBGDVN
ngày
04/10/2018
của
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tổ tổ
chức
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hành:
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CỔ
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TÂN
MAI
LÂM
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2.
Địa
chỉ:
Xã
Đạ
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huyện
Đạ
Huoai,
Lâm
Đồng
Địa
chỉ:
Oai,
Huyện
Huoai,
Lâm
Đồng
2. 2. Địa
chỉ:
XãXã
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Oai,
Huyện
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Huoai,
Lâm
Đồng
3. Số điện thoại: 02633 932 268
Fax: 02633 932 286
điện
02633
932
268
Fax:
02633
932
286 cellulose, nguyên liệu gỗ,
3. 3. SốSố
điện
thoại:
02633
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Fax:
02633
932
286
4.thoại:
Ngành nghề kinh doanh
chủ932
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các
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4. 4. Ngành
nghề
kinh
doanh
chủ
yếu:
xuất,
kinh
doanh
cellulose,
nguyên
liệu
gỗ,gỗ,
các
sản
phẩm
từ từ
giấy,
nguyên
Kinh doanh bách hóa tổng hợp.
Dịch
vụbột
tưgiấy,
vấn
kỹ
thuật
vềtư
giấy,
lâm
sinh…
liệu
giấy,
hóa
chất,
thiết
phụ
tùng
ngành
giấy.
Kinh
doanh
bách
hóa
liệu
giấy,
bột
giấy,
hóa
chất,
vậtvật
tư
thiết
bị bị
phụ
tùng
ngành
giấy.
Kinh
doanh
bách
hóa
5. Vốn điều lệ đăng ký: 80.000.000.000
(Tám
mươi
tỷ)
đồng.
tổng
hợp.
Dịch
vấn
thuật
giấy,
lâm
sinh…
tổng
hợp.
Dịch
vụvụ
tư tư
vấn
kỹkỹ
thuật
vềvề
giấy,
lâm
sinh…
6. Vốn điều lệ thực góp: 23.439.618.480 (Hai mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu sáu
Vốn
điều
đăng
80.000.000.000
(Tám
mươi
) đồng.
5. 5. Vốn
điều
lệ lệ
đăng
ký:ký:
80.000.000.000
(Tám
mươi
tỷ)tỷđồng.
trăm mười tám nghìn bốn trăm tám mươi) đồng.
Vốn
điều
lệ
thực
góp:
23.439.618.480
(Hai
mươi
bốn
trăm
mươi
chín
triệu
sáu
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tám
nghìn
bốn
6. 6. Vốn
điều
thực
góp:
23.439.618.480
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mươi
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tỷ tỷ
bốn
trăm
baba
mươi
chín
triệu
sáu
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tám
nghìn
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7.lệ Mệnh
giá cổ phần: 10.000
(Mười nghìn)
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phần
trăm
tám
mươi)
đồng.
trăm tám
đồng. (Một trăm nghìn) cổ phần, tương đương 4,27%
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đồng/cổ
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7. 7. Mệnh
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100.000
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tương
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11.
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9. 9. Loại
cổcổ
phần:
phần
phổ
thông
giá
cổ
phần
của
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13. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu: Tối đa là 100.000 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần
14.
Thời
hạn
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nộp
tiền
cọc:
Từ
08hiện
giờ
00
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đếncác
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15. Thời gian nộp phiếu tham dự: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu chậm nhất 13 giờ 30 phút
lượng
đăng
mua
thiểu: TốiTối
100.000
phần,
thiểu
100
phần
13.13.SốSố
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cổcổ
phần,
tốitối
thiểu
là là
100
cổcổ
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TừTừ
0808
giờgiờ
0000
phút
ngày
đến
1623/11/2018
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
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đấu
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ĐịaĐịa
điểm
tổ tổ
chức
đấu
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giá:CHỨNG
14
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KHOÁN
RỒNG
VIỆT
–tháng
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17. Thời
gian
hoàn
trả
tiền
cọc:
Trong
vòng
3
ngày
làm
việc
kể
từ
ngày
công
bố kếtNộiquả
chỉ:
Tầng
nhà
EuroWindow,
Tôn
Thất
Tùng,
Phường
Trung
Quận
Đống
Đa,
Tp.Hà
ĐịaĐịa
chỉ:
Tầng
10,10,
tòatòa
nhà
EuroWindow,
SốSố
0202
Tôn
Thất
Tùng,
Phường
Trung
Tự,Tự,
Quận
Đống
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Tp.Hà
Nội
đấu giá.
Thời
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tổ
chức
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đấu
giá:
14
giờ
00
phút
ngày
26
tháng
11
năm
2018
Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2018
Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu
Thời
gian
tiền
cọc:
Trong
vòng
ngày
làm
việc
từ
ngày
công
bố
quả
đấu
giá. website:
giá
cổhoàn
phần
của
NXBGDVN tại
CTCP
Tân
Mai
Lâm
Đồng
các
tàibố
liệu
liên
quan
trên
17.17.Thời
gian
hoàn
trảtrả
tiền
cọc:
Trong
vòng
0303
ngày
làm
việc
kểkể
từvà
ngày
công
kếtkết
quả
đấu
giá.
http://www.nxbgd.vn;
www.vdsc.com.vn.
Nhà
đầu
đăng
tham
mua
phần
tham
khảo
Bản
công
thông
Quy
chế
bán
đấu
phần
của
NXBGDVN
CTCP
Nhà
đầu
tư tư
đăng
kýký
tham
giagia
mua
cổcổ
phần
tham
khảo
Bản
công
bốbố
thông
tin,tin,
Quy
chế
bán
đấu
giágiá
cổcổ
phần
của
NXBGDVN
tạitại
CTCP
Ban Tổ
chức đấu giá trân trọng thông báo
Tân
Mai
Lâm
Đồng
các
liệu
liên
quan
trên
website:
http://www.nxbgd.vn;
www.vdsc.com.vn.
Tân
Mai
Lâm
Đồng
vàvà
các
tàitài
liệu
liên
quan
trên
website:
http://www.nxbgd.vn;
www.vdsc.com.vn.
Ban
chức
đấu
trân
trọng
thông
báo.
Ban
TổTổ
chức
đấu
giágiá
trân
trọng
thông
báo.

THÔNG BÁO
V/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng
ký nhận QSD đất của ông Nguyễn Văn Nuôi và bà Lê Thị Mai sử dụng đất tại xã
Lộc Nam. Với các thông tin cụ thể như sau:
Thửa đất số 151, diện tích 3.114m2
Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm (CLN)
Tờ bản đồ số: 5, xã Lộc Nam
Thời hạn sử dụng đất: 10/2043
Giấy CNQSD đất số hiệu BM 639658 được UBND huyện Bảo Lâm cấp cho ông
Phan Hồng Thương và bà Ngô Thị Hiền ngày 12/12/2012, số vào sổ theo dõi cấp
giấy: H 01406/QSDĐ.
Năm 2013, ông Phan Hồng Thương và bà Ngô Thị Hiền sang nhượng bằng giấy
viết tay cho ông Nguyễn Văn Nuôi và bà Lê Thị Mai chưa lập thủ tục sang nhượng
theo quy định; đồng thời giao giấy chứng nhận bản gốc số hiệu: BM 639658 cho
ông Nguyễn Văn Nuôi và bà Lê Thị Mai quản lý và sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo:
Hộ ông Phan Hồng Thương và bà Ngô Thị Hiền 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, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện
Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Nguyễn Văn Nuôi và bà Lê
Thị Mai tại thửa đất nêu trên theo quy định.

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận
QSD đất của ông Phan Văn Trường và bà Cao Thị Lệ Duyên sử dụng đất tại TT Lộc Thắng.
Với các thông tin cụ thể như sau:
+ Thửa đất số 130, diện tích 1.206,6m2
+ Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
+ Tờ bản đồ số: 43, TT Lộc Thắng.
+ Thời hạn sử dụng đất: 10/2043.
- Giấy CNQSD đất số hiệu Q 492434 được UBND huyện Bảo Lâm cấp cho hộ ông Nguyễn
Đình Nam ngày 26/09/2000, số vào sổ theo dõi cấp giấy: H 01386/QSDĐ.
Năm 2007, hộ ông Nguyễn Đình Nam chuyển nhượng QSD đất cho ông Phan Văn Trường
và bà Cao Thị Lệ Duyên theo Hợp đồng Chứng thực số: 300/Q02, ngày 20/08/2007 của UBND
TT Lộc Thắng nhưng chưa lập thủ tục đăng ký biến động theo quy định; đồng thời giao giấy
chứng nhận bản gốc số hiệu: Q 492434 cho ông Phan Văn Trường và bà Cao Thị Lệ Duyên
quản lý và sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo:
Hộ ông Nguyễn Đình Nam 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 ông Phan Văn Trường và bà Cao Thị Lệ Duyên tại thửa đất nêu trên theo quy định.
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận
QSD đất của ông Đoàn Văn Thùy và bà Trần Thị Lệ sử dụng đất tại xã Lộc Ngãi. Với các
thông tin cụ thể như sau:
+ Thửa đất số 107, diện tích 2.144m2. Đất ở (ONT) 400m2; Đất nông nghiệp (CLN) 1.744m2.
+ Thửa đất số 93, diện tích 1.600m2. Đất nông nghiệp (CLN).
+ Tờ bản đồ số: 34, xã Lộc Ngãi.
+ Thời hạn sử dụng đất: Đất ở (ONT) Lâu; Đất nông nghiệp (CLN) 10/2043.
- Giấy CNQSD đất số hiệu K 368857 được UBND huyện Bảo Lâm cấp cho ông Nguyễn
Quý Nam ngày 06/08/1997, số vào sổ theo dõi cấp giấy: H 01440/QSDĐ.
Năm 2000, ông Nguyễn Quý Nam chuyển nhượng QSD đất cho ông Đoàn Văn Thùy và
bà Trần Thị Lệ bằng giấy viết tay nhưng chưa lập thủ tục sang tên theo quy định; đồng thời
giao giấy chứng nhận bản gốc số hiệu: K 368857 cho ông Đoàn Văn Thùy và bà Trần Thị
Lệ quản lý và sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất dai huyện Bảo Lâm thông báo:
Hộ ông Nguyễn Đình Nam 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 dơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện, Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký Đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Đoàn Văn Thùy và
bà Trần Thị Lệ tại thửa đất nêu trên theo quy định.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh thông báo với nội dung như sau:
Bà Nguyễn Thị Ca được UBND huyện Đạ Tẻh cấp GCNQSDĐ số G 198847 cấp ngày
07/03/1997 thuộc thửa đất số 180 - tờ bản đồ số 10 - thị trấn Đạ Tẻh, diện tích 600 m2 đất
chuyên trồng lúa nước.
Năm 2001, bà Nguyễn Thị Ca đã chuyển nhượng QSDĐ cho ông Phan Duy Việt, thường
trú tại Tổ dân phố 4d, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình sang
nhượng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định. Bà Nguyễn Thị
Ca đã giao GCNQSDĐ cho ông Phan Duy Việt và bà Nguyễn Thị Ca đã đi khỏi địa phương
từ năm 2003 cho đến nay không liên lạc được.
Hiện nay, bà Nguyễn Thị Ca đang ở đâu liên hệ với UBND xã thị trấn Đạ Tẻh hoặc Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh, để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên mà bà Nguyễn Thị Ca, không
liên hệ làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định và đồng thời không có ai tranh chấp, khiếu
nại, thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa
chính và tham mưu cấp GCNQSDĐ cho ông Phan Duy Việt theo quy định, mọi thắc mắc sau
này Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Hộ ông Hồ Văn Tư được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số V 489367
cấp ngày 16/9/2002 tại thửa 5, 313, tờ bản đồ 55D, 55B, với diện tích: 2.228m2 đất trồng cây
hàng năm, vào sổ theo dõi số 3864/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 77 Quyển 3 thôn
Đồng Lạc, chi tiết như sau:
Thửa đất số 5, tờ bản đồ số 55D, xã Đinh Lạc, diện tích 692m2 đất trồng cây hàng năm;
Thửa đất số 313, tờ bản đồ số 55B, xã Đinh Lạc, diện tích 1.536m2 đất trồng cây hàng năm;
+ Thời hạn sử dụng: Đến tháng 10/2013 đất trồng cây hàng năm.
Năm 2010, hộ ông Hồ Văn Tư chuyển nhượng QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Lanh và bà Phạm
Thị Lịm thường trú tại thôn Đồng Lạc 3 - xã Đinh Lạc - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong
quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của
pháp luật và hộ ông Hồ Văn Tư đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Nguyễn Văn Lanh.
Hiện nay, hộ ông Hồ Văn Tư ở đâu liên hệ với UBND xã Đinh Lạc hoặc Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên nếu không có tranh chấp
khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ
địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên &
Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Lanh và bà Phạm Thị Lịm theo quy
định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh
sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.
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