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Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận
phát biểu tại hội nghị.

Thêm đối tượng được
miễn học phí
Chính phủ vừa ban hành Nghị
định số 145/2018/NĐ-CP sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của
Chính phủ quy định về cơ chế thu,
quản lý học phí đối với cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân và chính sách miễn, giảm học
phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm
học 2015 - 2016 đến năm học
2020 - 2021.
Theo Nghị định này, bổ sung
thêm đối tượng được miễn học
phí là: Trẻ em học lớp mẫu giáo
5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế
- xã hội đặc biệt khó khăn có cha
mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc
có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ
em thường trú ở xã, thôn đặc biệt
khó khăn vùng dân tộc thiểu số
và miền núi, các xã đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang ven biển, hải
đảo theo quy định của Thủ tướng
Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Chiều ngày 5/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phối
hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực
hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ
Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức
Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Quốc Toán - Phó
Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương
Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức
chính trị - xã hội, đảng, đoàn của tỉnh.
Tham dự hội nghị trực tiếp tại Hội trường Tỉnh
ủy có 150 đại biểu là các trưởng, phó trưởng
phòng, công chức văn thư, lưu trữ; chuyên viên
Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng Đảng

tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Báo Lâm
Đồng và Trường Chính trị Lâm Đồng.
Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Quốc Toán đã trình
bày, quán triệt một số nội dung chính liên quan
đến công tác văn thư, lưu trữ như: Đề án phát
triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức
chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn
đến năm 2035 của Văn phòng Trung ương; Quy
định số 66 - QĐ/TW, ngày 06/02//2017 của Ban
Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban
hành, thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số
36 - HD/VPTW, ngày 3/4/2018 của Văn phòng
Trung ương Đảng về thể thức và...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó
có lợi cho nước không? Nếu không có
lợi, mà có hại cho nước thì quyết không
làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi
cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho
mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta
làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng
lại thành lợi to.
(TRÍCH THƯ GỬI ĐỒNG BÀO NAM BỘ, 6/1946).
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Thưa vắng hộ kinh doanh
chợ đầu mối nông sản

Kiểm tra, giám sát
góp phần xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của mình, thời gian qua, Ủy ban
Kiểm tra Huyện ủy Đức Trọng đã
thực hiện tốt công tác tham mưu
cũng như công tác chuyên môn,
nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật của Đảng.
Qua đó, góp phần xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh.
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Bản lĩnh và trách nhiệm
của cán bộ kiểm tra
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Nữ doanh nhân thành đạt
trong lĩnh vực vận tải
TRANG 4

Đưa ẩm thực và đặc sản
Đà Lạt - Lâm Đồng vang xa

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Hiệu quả công tác QLBVR
ở Bảo Thuận

Với thương hiệu “Lam Dong
Prochefs”, Câu lạc bộ Bếp
chuyên nghiệp Lâm Đồng là
nơi tập hợp những đầu bếp có
tay nghề tại Đà Lạt. Trở thành
điểm sáng trong hoạt động
hội nghề, Lam Dong Prochefs
đã đưa ẩm thực và đặc sản
của Đà Lạt - Lâm Đồng vang
xa cũng như góp phần vào sự
phát triển của ngành du lịch
địa phương.
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BÁO ĐỘNG VỀ TÌNH TRẠNG GIẢM DIỆN TÍCH
Ở “THỦ PHỦ” CHÈ LÂM ĐỒNG

Kỳ 2: Cần cơ cấu lại
ngành chè Lâm Đồng

Chỉ một vài gian hàng hoạt động tại chợ nông sản. Ảnh: H.Yên
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Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh

C

hủ nhiệm UBKT Huyện
ủy Đức Trọng Hồ Quốc
Trung cho biết, mặc dù còn
một số khó khăn, thử thách, nhưng
thời gian qua, tập thể cán bộ, công
chức UBKT Huyện ủy Đức Trọng
đã tích cực, nỗ lực, khắc phục khó
khăn với tinh thần trách nhiệm, ý
thức tổ chức kỷ luật cao, tập trung
quyết tâm triển khai tổ chức thực
hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ
tiêu theo chương trình kiểm tra, giám
sát hàng năm và một số chỉ tiêu do
UBKT Tỉnh ủy giao... Theo thống
kê, từ năm 2015 đến nay, UBKT
Huyện ủy Đức Trọng đã kiểm tra đối
với 7 tổ chức đảng khi có dấu hiệu
vi phạm. Nội dung kiểm tra chủ yếu
là chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy
định, kết luận của Đảng, việc chấp
hành chính sách, pháp luật của Nhà
nước; việc thực hiện quy chế làm
việc, nguyên tắc tập trung dân chủ,
đoàn kết nội bộ và một số nội dung
khác. Qua kiểm tra đã kết luận 7 tổ
chức đảng có vi phạm nhưng chưa
đến mức phải xử lý kỷ luật, đã yêu
cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh
nghiệm, xây dựng biện pháp khắc
phục. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy
Đức Trọng đã kiểm tra 16 đảng viên
khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có
2 huyện ủy viên, 8 đảng ủy viên, 5 chi
ủy viên, 1 đảng viên. Nội dung kiểm
tra chủ yếu là việc chấp hành nguyên
tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm
chất, đạo đức, lối sống; việc giữ gìn
đoàn kết nội bộ; những điều đảng
viên không được làm; tinh thần trách
nhiệm trong lãnh đạo, quản lý và một
số nội dung khác. Qua kiểm tra, kết

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đức Trọng đã
thực hiện tốt công tác tham mưu cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát và thi
hành kỷ luật của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Cơ quan UBKT Huyện ủy Đức Trọng họp bàn triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát. Ảnh: D.Nguyễn

luận có 14 đảng viên vi phạm, đã thi
hành kỷ luật 7 đảng viên.
Từ năm 2015 đến nay, UBKT
Huyện ủy Đức Trọng cũng đã kiểm
tra 50 lượt tổ chức đảng trong việc
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám
sát. Qua kiểm tra, kết luận có 44 tổ
chức làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo
công tác kiểm tra, giám sát và 6 tổ
chức chưa làm tốt việc lãnh đạo,
chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.
Đồng thời, đã kiểm tra 13 lượt tổ
chức đảng về việc thi hành kỷ luật
trong Đảng. Qua kiểm tra, đã kết

luận 12 tổ chức đảng làm tốt công
tác thi hành kỷ luật, 1 tổ chức chưa
làm tốt công tác thi hành kỷ luật, giữ
nguyên không thay đổi hình thức kỷ
luật đối với 30 trường hợp. Bên cạnh
đó, UBKT Huyện ủy Đức Trọng còn
thực hiện tốt công tác giám sát đối
với tổ chức đảng và đảng viên. Từ
năm 2015 đến nay, UBKT Huyện
ủy đã trực tiếp triển khai giám sát
đối với 16 lượt tổ chức đảng và 20
đảng viên. Các nội dung giám sát là,
việc thực hiện kết luận của Huyện
ủy, xây dựng và thực hiện quy chế

làm việc, chương trình công tác;
chấp hành nguyên tắc tập trung dân
chủ; thực hiện nhiệm vụ được giao;
chấp hành quy định về những điều
đảng viên không được làm; công tác
quản lý, sử dụng Đảng phí; công tác
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm
vụ kiểm tra, giám sát...
Qua giám sát, đã giúp tổ chức
đảng, đảng viên nhận thức sâu hơn
về vị trí, vai trò công tác giám sát
của Đảng, thấy được những hạn
chế, khuyết điểm, có biện pháp chấn
chỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm

Bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ kiểm tra

Đ

ảng bộ thành phố Đà Lạt
hiện có 62 tổ chức cơ sở
đảng trực thuộc (trong đó
có 431 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ
sở). Đa số, các tổ chức đảng đều phân
công cán bộ phụ trách công tác kiểm
tra, giám sát. Riêng UBKT Thành ủy
có 7 ủy viên, có 29 UBKT đảng ủy
cơ sở với 135 ủy viên.
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát,
thường xuyên của Thành ủy Đà Lạt,
thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm
công tác kiểm tra của Đảng từng
bước được đào tạo, chuẩn hóa về
trình độ chuyên môn, lý luận chính
trị. Ban Thường vụ Thành ủy thường
xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập
huấn nghiệp vụ của UBKT Trung
ương, UBKT Tỉnh ủy tổ chức. Bên
cạnh đó, Thành ủy Đà Lạt cũng
chủ động mở các lớp hướng dẫn
nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám
sát nhằm nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ
kiểm tra cấp cơ sở, kịp thời cập nhật
những kiến thức mới, quy định mới
của Trung ương để phục vụ công tác
chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi
ngày càng cao của công tác kiểm tra
trong giai đoạn hiện nay.
“Thành ủy Đà Lạt luôn xem công
tác xây dựng đội ngũ cán bộ của
Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng

Bên cạnh việc phải tinh thông nghiệp vụ, thì bản lĩnh, trách nhiệm,
tinh thần nêu gương là yếu tố tiên quyết của đội ngũ cán bộ kiểm tra
để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Để nâng
cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thời gian qua, Ban
Thường vụ Thành ủy Đà Lạt đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
đầu, trong đó việc xây dựng đội ngũ
cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng
bộ thành phố là công việc trước mắt
và lâu dài của công tác cán bộ nói
chung và công tác cán bộ của ngành
kiểm tra nói riêng. Bởi cán bộ kiểm
tra chính là một lực lượng quan trọng
của Đảng, có nhiệm vụ phát hiện,
kiểm tra, xử lý nếu vi phạm, góp
phần xây dựng Đảng trong sạch vững
mạnh”, bà Ngô Thị Mỹ Lợi - Chủ
nhiệm UBKT Thành ủy Đà Lạt chia
sẻ và cho biết thêm, đội ngũ cán bộ
kiểm tra Đảng được coi là lực lượng
nòng cốt, là nhân tố quyết định việc
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
nên Thành ủy luôn quan tâm, chăm
lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra
Đảng các cấp đủ về số lượng, cơ bản
đảm bảo chất lượng, thực hiện ngày
càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công
tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của
Đảng trong Đảng bộ thành phố.

Theo đánh giá của Thành ủy Đà
Lạt, nhìn chung, đội ngũ cán bộ kiểm
tra của thành phố luôn có bản lĩnh
chính trị vững vàng, có phẩm chất
đạo đức cách mạng, gương mẫu, có
ý thức tổ chức kỷ luật tốt, cơ bản đã
chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp
vụ và lý luận chính trị phù hợp tiêu
chuẩn, chức danh ngạch công chức,
chức danh nghề nghiệp, trình độ năng
lực. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận
những tồn tại, hạn chế trong đội ngũ
cán bộ kiểm tra của Thành ủy, đồng
chí Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà
Lạt cũng thẳng thắn thừa nhận: Đôi
lúc, đôi nơi cán bộ kiểm tra còn hạn
chế về trình độ, còn có biểu hiện nể
nang, né tránh, ngại va chạm, phương
pháp làm việc chưa khoa học, thiếu
hiệu quả, có mặt chưa đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ được giao...
Với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao
và nghiêm ngặt trong công tác kiểm

tra, giám sát của Đảng trong tình hình
mới, đội ngũ cán bộ kiểm tra cần phải
không ngừng tu dưỡng, rèn luyện,
không ngừng nâng cao trình độ, giữ
vững bản lĩnh và đạo đức cách mạng,
nêu cao tinh thần trách nhiệm để
thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng
giao cho. Theo bà Ngô Thị Mỹ Lợi,
trong thời gian tới, UBKT Thành ủy
Đà Lạt sẽ tiếp tục chỉ đạo UBKT các
cấp xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra
mạnh cả về chất và lượng; trong đó,
chú trọng làm tốt việc xây dựng quy
hoạch cán bộ kiểm tra đáp ứng các
tiêu chí đề ra, đảm bảo về số lượng,
chất lượng, cơ cấu, độ tuổi. Chú trọng
xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
trong sáng, tinh thần nêu gương trong
mọi hoạt động. Lựa chọn, bố trí, sử
dụng cán bộ kiểm tra được đào tạo
từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhất
là những lĩnh vực luật, tài chính, địa
chính, xây dựng… để bố trí, sử dụng
cán bộ kiểm tra phù hợp với yêu cầu
nhiệm vụ và trình độ, khả năng, sở
trường của cán bộ, bố trí đúng người,
đúng việc theo yêu cầu nhiệm vụ
mới. Mặt khác, chú trọng bồi dưỡng
văn hóa công sở, đạo đức công vụ,
đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử,
thái độ tiếp dân cho cán bộ kiểm tra.
NGUYỆT THU

vụ được giao; đồng thời giảm được
số lượng tổ chức đảng và đảng viên
phải thi hành kỷ luật. Ngoài ra, thời
gian qua, UBKT Huyện ủy Đức
Trọng cũng đã thực hiện nghiêm
túc, kịp thời công tác giải quyết tố
cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải
quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm
tra, giám sát tài chính Đảng. Công
tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo,
chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát cũng đã được UBKT Huyện
ủy Đức Trọng thực hiện thường
xuyên, hiệu quả.
Theo đánh giá của đồng chí
Nguyễn Ngọc Phúc - TUV, Bí thư
Huyện ủy Đức Trọng: Thời gian
qua, công tác kiểm tra, giám sát
luôn được Huyện ủy, Ban Thường
vụ Huyện ủy quan tâm và đã ban
hành nghị quyết chuyên đề để
lãnh đạo, chỉ đạo. UBKT các cấp
đã nghiêm túc triển khai thực hiện
chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm
tra, giám sát luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm, tự học tập nghiên cứu
để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn,
trung thực, thẳng thắn, khắc phục
các khó khăn để hoàn thành các
nhiệm vụ được giao. Từ đó, đã phát
hiện, chấn chỉnh, uốn nắn tương đối
kịp thời những sai trái, lệch lạc, tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận
thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ
chức đảng, người đứng đầu cấp ủy
và cán bộ, đảng viên, quần chúng;
góp phần xây dựng Đảng, hệ thống
chính trị vững mạnh, thúc đẩy hoàn
thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên
địa bàn…
DUY NGUYỄN

Quán triệt, triển khai...
TIẾP TRANG 1


... kỹ thuật trình bày văn bản của
Đảng; Thông báo số 800, ngày
17/11/2017 của Văn phòng Trung
ương Đảng thông báo ý kiến của
Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị
toàn quốc về công tác văn thư, lưu trữ
Đảng, tổ chức chính trị - xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần
Đức Quận nhấn mạnh, công tác văn
thư lưu trữ có vai trò hết sức quan
trọng đối với tất cả các lĩnh vực của
đời sống, xã hội. Công tác văn thư, lưu
trữ cũng như đội ngũ cán bộ làm công
tác văn thư, lưu trữ luôn được Thường
trực Tỉnh ủy quan tâm. Thời gian qua,
công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và
các tổ chức chính trị - xã hội của Lâm
Đồng đã đạt được những kết quả đáng
ghi nhận, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn
còn những khó khăn hạn chế.
Chính vì vậy, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy cũng đã đề nghị các cán
bộ tham gia hội nghị cần tiếp thu,
nghiên cứu kỹ các nội dung, đề án,
hướng dẫn, quy định, thông báo mới
của Trung ương để vận dụng hiệu quả
vào công tác chuyên môn nghiệp vụ
của mình. Từ đó, góp phần đưa công
tác văn thư, lưu trữ của địa phương
ngày càng đổi mới, khoa học, hiện
đại, chuyên nghiệp, hiệu quả…
DUY DANH

KINH TẾ
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Thưa vắng hộ kinh doanh chợ đầu mối nông sản
Chợ đầu mối nông sản được xây
dựng không ngoài mục đích
giúp nông dân và tiểu thương
thuận tiện hơn trong trao đổi,
mua bán nông sản. Thế nhưng
trên thực tế Chợ đầu mối nông
sản Đức Trọng đang rơi vào
tình cảnh đìu hiu.

C

húng tôi đến Chợ đầu
mối nông sản Đức Trọng
vào giữa trưa, đây là thời
điểm nông sản từ vườn
được chở ra chợ để sơ chế trước
khi chuyển đi tiêu thụ. Dù vậy,
không khí nơi đây trông vắng vẻ,
thi thoảng mới có một chuyến xe
tải nhỏ vào chợ.
Được biết, dự án Chợ đầu mối
nông sản chất lượng cao Đức Trọng
có tổng vốn đầu tư là 377 tỷ đồng,
thời gian thực hiện dự án từ năm
2009-2011. Mục đích khi xây dựng
chợ nông sản là nhằm phục vụ nhu
cầu giao dịch, mua bán, tiêu thụ, gửi
nông sản hàng hóa, cung cấp thông
tin kinh tế cho tỉnh Lâm Đồng và
các địa phương lân cận. Đồng thời,
thiết lập chợ riêng biệt đối với các
mặt hàng nông sản để tập trung giao
dịch mua bán nông sản cho các bạn
hàng trong và ngoài nước. Qua đó,
góp phần phát triển thị trường và lưu
thông hàng hóa tại các vùng sản xuất
tập trung, mở rộng quan hệ thương
mại giữa các vùng nông nghiệp,
hướng đến xuất khẩu hàng hóa.
Ông Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Đức Trọng cho biết, bên cạnh mục
tiêu trên, ý tưởng của huyện cũng
như nhà đầu tư kỳ vọng chợ sẽ là
nơi tiêu thụ nông sản ổn định, với trị
giá cao, số lượng lớn, thúc đẩy phát
triển hàng hóa ở địa phương; đồng
thời gắn với phát triển du lịch thông
qua thu hút du khách đến tham quan
và mua sắm nông sản. Thế nhưng,
qua gần 10 năm triển khai thực
hiện, đến nay, tiến độ thi công dự án
“chợ đầu mối nông sản chất lượng
cao Đức Trọng” rất chậm so với kế
hoạch đầu tư, mặc dù dự án đã được
UBND tỉnh gia hạn tiến độ 3 lần.
Các hạng mục chính của dự án như
nhà điều hành trung tâm, nhà điều
hành kho ngoại quan, khu sơ chế
nông sản, giới thiệu sản phẩm, trạm

Chỉ một vài gian hàng hoạt động tại chợ nông sản. Ảnh: H.Yên

xử lý nước thải, nhà vệ sinh công
cộng..., chưa được hoàn thành và
đưa vào sử dụng. Theo báo cáo của
nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư đến thời
điểm 28/6/2018 đạt khoảng 240 tỷ
đồng/641 tỷ đồng, đạt 37,4% so với
tổng mức đầu tư cam kết thực hiện.

Hiện tại, chợ nông sản mới
chỉ có khoảng 1/4 gian hàng
(55/220 gian hàng) đang
hoạt động trong tổng số hộ
đăng ký kinh doanh 209
gian, còn lại phần lớn cửa
đóng then cài, thi thoảng
mới hoạt động.
Chủ quầy nông sản Hải Lam cho
biết, từ ngày chuyển sang chợ mới,
mỗi ngày chỉ đóng đi được vài tạ
hàng, trong khi đó, khoản tiền đầu
tư xây dựng ki ốt đến gần 100 triệu
đồng, lại còn các khoản phí môi
trường, bảo vệ hàng tháng... Chính
vì vậy, nhiều người tìm cách sang
nhượng quầy, hoặc chấp nhận đóng
cửa bỏ không để ra ngoài làm ăn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, được
biết nguyên nhân của tình trạng trên
là do, Đức Trọng có nhiều vựa rau
tư nhân, họ có điều kiện về đất đai,
vốn, nguồn hàng, đầu mối khắp nơi
nên tự đóng hàng đưa đi tiêu thụ.
Còn những người vào chợ phần lớn

Các gian hàng cửa đóng then cài. Ảnh: H.Yên

là ít vốn và chưa thiết lập được các
kênh mối lái, bạn hàng. Nông dân
không cần đến chợ vẫn bán được
nông sản, tiểu thương không cần
đến chợ đầu mối vẫn mua được
nông sản đưa đi bán lẻ. Các vựa rau,
củ thường tập trung gần Chợ Tùng
Nghĩa hay các hộ kinh doanh nông
sản dọc một số tuyến đường chính
như Trần Hưng Đạo, Phan Huy Chú,
Nguyễn Công Hoan, Mai Hắc Đế...
dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng
lề đường, vỉa hè, đậu đỗ xe không
đúng quy định làm ảnh hưởng đến
trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
Thiết nghĩ, việc xây dựng chợ
nông sản là rất cần thiết trong việc
giới thiệu quảng bá các sản phẩm

nông nghiệp, góp phần tìm đầu ra
ổn định, nâng cao thu nhập cho
người nông dân. Để chợ nông sản
đi vào hoạt động thật sự có hiệu
quả, theo ông Vinh, cần có những
giải pháp để giải quyết vấn đề này,
trước nhất, đối với địa phương phải
tăng cường quản lý, không cho các
hoạt động chợ tự phát phát triển, vận
động nhân dân vào chợ nông sản để
buôn bán. Còn đối với nhà đầu tư,
cần tập trung nguồn lực tài chính,
huy động các nhà đầu tư thứ cấp để
hoàn tất các hạng mục đầu tư, đảm
bảo tiến độ thực hiện, quản lý chặt
chẽ hoạt động kinh doanh của tiểu
thương kinh doanh tại chợ.
HOÀNG YÊN

Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu vượt 10%
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban
hành Văn bản số 7052 chỉ đạo các
địa phương trong tỉnh đẩy mạnh
các giải pháp thực hiện để phấn đấu
hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu thu
ngân sách Nhà nước trên địa bàn
toàn tỉnh năm 2018.
Tính đến hết tháng 10, tổng thu
ngân sách Nhà nước trên địa bàn
tỉnh đạt 5.900 tỷ đồng, bằng 87%
dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ.
Trong đó, thu từ thuế, phí đạt trên
3.700 tỷ đồng; thu từ đất, nhà đạt
900 tỷ đồng và các khoản thu khác
ngân sách đạt gần 600 tỷ đồng.
Kết quả này cho thấy, thu ngân
sách Nhà nước trên địa bàn toàn

tỉnh đến hết tháng 10 đảm bảo tiến
độ theo dự toán và tăng trưởng so
với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên,
ở một số địa phương, lĩnh vực công
tác thu ngân sách còn chậm, chưa
đạt bình quân chung của toàn tỉnh
như: TP Bảo Lộc, huyện Lạc Dương,
huyện Cát Tiên và các lĩnh vực thu từ
doanh nghiệp nhà nước, thu từ lĩnh
vực công - thương nghiệp ngoài quốc
doanh, thu phí trước bạ, thu phí - lệ
phí, thu tài chính, thu tiền thuê đất...
Chính vì vậy, để hoàn thành toàn
diện và thu vượt ít nhất 10% dự toán
thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
toàn tỉnh trong năm 2018, UBND
tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo

các địa phương tập trung các giải
pháp cụ thể như: Thường xuyên
theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân
sách, tăng cường công tác chỉ đạo
thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách
Nhà nước trên địa bàn, đẩy nhanh
tiến độ thu đối với những khoản
thu, lĩnh vực thu tiến độ đạt thấp,
tăng trưởng không cao; chỉ đạo rà
soát, nắm chắc đối tượng, nguồn
thu, thường xuyên kiểm tra việc kê
khai thuế, quyết toán thuế của các
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để
thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản
thuế, phí và thu khác vào ngân sách
nhà nước, tăng cường quản lý thu
nợ; quan tâm việc thông tin tuyên

truyền pháp luật thuế, động viên
khuyến khích các cơ sở, các hộ sản
xuất kinh doanh... khắc phục khó
khăn phát triển sản xuất, chấp hành
pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ
thuế Nhà nước.
Bên cạnh đó, các địa phương cần
quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh tiến
độ giải nhân vốn xây dựng cơ bản
theo đúng quy định và chỉ đạo của
UBND tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư
hoàn thiện hồ sơ tạm ứng để thanh
toán, quyết toán các dự án, công
trình đảm bảo đúng quy định; rà
soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa
thực sự hiệu quả, cần thiết...
KHÁNH PHÚC
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Tăng 33,6% giá trị
sản xuất sau 5 năm
tái cơ cấu
ngành nông nghiệp
Ngày 5/11, UBND tỉnh Lâm
Đồng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5
năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp
và 2 năm triển khai Nghị quyết 05
của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát
triển nông nghiệp toàn diện, bền
vững và hiện đại. Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S
chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đánh giá, đến nay,
ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã
có những bước chuyển biến rõ rệt,
đạt tốc độ tăng trưởng bình quân
5,5% toàn giai đoạn 2013 - 2018.
Trong đó, nổi bật chỉ tiêu giá trị sản
xuất bình quân tăng trưởng 33,6%
so với năm 2013. Bình quân mỗi
năm, năng suất cây trồng tăng 3 5%, đàn gia súc, gia cầm tăng 6%.
Đến nay, diện tích nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao đạt 19,5%.
So với năm 2015, số lượng
doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp tăng 3% (1.500 doanh
nghiệp). Giá trị sản xuất dưới 50
triệu đồng/ha/năm, giảm 12%.
Hội nghị đã thông qua các giải
pháp trọng tâm tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và phát triển nông
nghiệp toàn diện, ổn định và bền
vững đến năm 2020, đó là: tập
trung phát triển các loại cây trồng
có lợi thế so sánh như rau, hoa,
cà phê, chè, cây dược diệu và cây
đặc sản. Đồng thời về chăn nuôi
bò sữa, khuyến khích nông hộ ổn
định quy mô từ 50 - 100 con; bò
thịt cao sản phát triển theo hướng
hàng hóa tập trung, đạt tổng đàn
30 - 35.000 con...
Các tham luận tại Hội nghị đã
đúc kết nhiều kinh nghiệm về
quảng bá thương hiệu nông sản Đà
Lạt, tái cơ cấu ngành nông nghiệp
gắn với xây dựng huyện nông thôn
mới kiểu mẫu huyện Đơn Dương,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở
huyện Đam Rông...
VĂN VIỆT

Lập trang trại nuôi dê
dưới tán rừng Tà Nung
Dự án trồng rừng, quản lý bảo
vệ, sản xuất nông lâm kết hợp, chăn
nuôi dê dưới tán rừng Tà Nung, Đà
Lạt vừa được cơ quan thẩm quyền
tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ
trương đầu tư thời hạn 50 năm.
Theo đó, Công ty TNHH Trang
trại Đà Lạt Núi Xanh được phép
thực hiện dự án tại một phần Tiểu
khu 158B, xã Tà Nung, Đà Lạt
với tổng diện tích 28,2 ha. Dự án
phân bổ quy mô diện tích hơn 27,7
ha quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng
trồng; còn lại 0,5 ha xây dựng các
khu trang trại chăn nuôi, chế biến,
trưng bày sản phẩm sữa dê, nhà ở
công nhân... Ngoài ra, dự án còn
xây dựng đường giao thông nội bộ
với chiều dài khoảng 2 km.
Dự kiến mức vốn đầu tư 4 tỷ
đồng, dự án xây dựng hoàn thành
các hạng mục công trình cơ sở hạ
tầng, khu chuồng trại chăn nuôi
dê... trong năm 2019. Đến quý
1/2020, dự án đi vào hoạt động
sản xuất kinh - doanh ổn định.
MẠC KHẢI
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Nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực vận tải
Chị Muôn Thị Huệ - Chủ tịch Hội
đồng quản trị, kiêm Giám đốc
Hợp tác xã (HTX) Hà Nguyên STC
là một phụ nữ đầy bản lĩnh trên
con đường khởi nghiệp, thành
công trong lĩnh vực vận tải.
Nữ chủ bến xe
Đóng tại thị trấn Đinh Văn - Lâm
Hà, HTX Hà Nguyên STC được
thành lập ngày 16/6/2015, ban đầu
chỉ có 11 thành viên sáng lập và 17
đầu xe các loại. Đến nay, HTX đã
phát triển lên 351 đầu xe các loại đi
4 tuyến nội tỉnh và 9 tuyến liên tỉnh,
còn lại là xe tải. Số thành viên HTX
đã tăng lên 294 người, giải quyết
việc làm cho hơn 400 lao động,
trong đó đội ngũ nhân viên và kiểm
soát là 10 người. HTX đạt doanh thu
hàng năm hơn 2 tỷ đồng, đóng góp
vào ngân sách nhà nước gần 200
triệu đồng, đó là chỉ tính hạch toán
một số xe đi vào hoạt động tập trung
trong nhà xe, còn lại các hộ khoán
đăng ký nộp thuế trực tiếp cho các
địa phương. HTX đã tạo thu nhập
trung bình cho thành viên, lái xe 5
triệu đồng/tháng.
Chị Huệ sinh năm 1962, hiện ở thị
trấn Đinh Văn - Lâm Hà, quê gốc
Nam Định, năm 1985 vào Đức Trọng
lập nghiệp. Đầu tiên, chị làm cán bộ
Phòng Nông nghiệp của huyện Đức

Chị Muôn Thị Huệ. Ảnh: A.Nhiên

Trọng, với trình độ Trung cấp nông
nghiệp. Làm việc nhà nước được 10
năm thì chị chuyển nghề, mở ra cơ
duyên để chị bước vào con đường
kinh doanh.
Chị Huệ bắt đầu bằng công việc
làm kẹo mè xửng bỏ mối hàng, lúc
đó bán rất chạy. Chị cho biết: “Thời
ấy gia đình gặp nhiều khó khăn,
khi buôn bán kiếm thêm thu nhập
thì hay đi làm việc cơ quan muộn,
bao nhiêu lo toan nên tôi quyết định
để chồng làm nhà nước (anh làm
thương nghiệp), tôi ra kinh doanh
ngành hàng bánh kẹo ở Chợ Liên
Nghĩa - Đức Trọng. Nói về kinh
doanh ngành hàng bánh kẹo cũng
từ một nhân duyên mà có nghề này,

cả hai vợ chồng làm, khi chợ dời đổi
thì việc kinh doanh gặp nhiều khó
khăn, thất bại”.
Đó là lần thất bại đầu tiên trong
nghề kinh doanh, chị Huệ tiếp bước
với công việc liên quan đến trình độ
chuyên môn của mình là Trung cấp
nông nghiệp. Chị Huệ kể: “Tôi vô
Công ty liên doanh Lâm Hà - Thành
phố Hồ Chí Minh, ở Nông trường 1
Lâm Hà, xin làm việc ở đây, tham
gia hoạt động hỗ trợ dân kinh tế
mới, tôi làm các điểm trình diễn cây
con từ dự án công ty đưa về, rồi các
điểm trình diễn của dự án cũng kết
thúc. Năm 2000, tôi xin vô làm ở
HTX vận tải Lâm Hà, lúc đó HTX
ít xã viên, hoạt động yếu, thời điểm
này rất khó khăn, lại là dịp đưa tôi
đến với ngành vận tải. Lúc đấy tôi
không nghĩ chuyện đi làm ngành
vận tải, mà do HTX đó nằm ngay
Ngã ba Tân Hà, nên chỉ mong xin
vào làm một chân, vừa buôn bán
được để kiếm thêm thu nhập nuôi
con, vì gia đình 3 con nhỏ rất khó
khăn mà lương thấp, chỉ làm nhân
viên thôi. Vào năm 2005 - khi bầu
lại Ban quản trị HTX Vận tải Lâm
Hà, tôi được bầu làm Phó Chủ
nhiệm HTX”.
Đến năm 2007, gia đình chị Huệ
lập công ty TNHH chuyên kinh
doanh về rau củ quả, nhận thấy
gánh vác công việc kinh doanh gia
đình và ở bến xe quá nhiều việc,

chị Huệ xin nghỉ việc ở HTX từ
năm 2010. Rồi từ cơ duyên, chị
Huệ lại ra làm bến xe cùng chồng
ở Bến xe Trung tâm huyện Lâm
Hà. Năm 2015, chị Huệ thành lập
HTX Hà Nguyên STC và tập trung
tâm huyết quản lý điều hành HTX
cho đến nay.

50 tuổi đi học đại học
Chị Huệ cho biết: Năm 2003, tôi
nghĩ mình phải làm kế toán, mình
phải nắm được tình hình kinh doanh,
lúc ấy Trường Cao đẳng nghề Bảo
Lộc tổ chức 1 lớp ở Lâm Hà, tôi đi
thi và học lớp kế toán 2 năm. Khi
đó mới học năm thứ hai tôi đã nhận
làm kế toán cho đơn vị và công ty
của mình. Đến khi học xong mới
thấy học kế toán là chưa đủ nên tôi
học thêm bằng B vi tính và học cả
đại học ngành Quản trị kinh doanh
do Trường ĐH Mở TP HCM mở lớp
tại Trung tâm Bồi dưỡng Tại chức
Lâm Đồng.
Trong hoạt động kinh doanh vận
tải, chị Huệ là chủ doanh nghiệp
giàu kinh nghiệm, thành công. Chị
Huệ chia sẻ: “Trong ngành vận tải,
nam giới chiếm chủ yếu, nhưng khi
phụ nữ tham gia lĩnh vực này cũng
tham gia thực hiện các công việc
cụ thể. Từ xuất phát điểm tôi cũng
có sự đam mê, mong muốn đi vào
nghề này và suy nghĩ nam giới làm
được thì phụ nữ cũng có thể làm

được. Phụ nữ có những hạn chế đối
với nghề nghiệp này, nhưng với sự
cố gắng của bản thân, tinh thần ham
học hỏi, kinh nghiệm công tác, sự
hỗ trợ của công nghệ hiện đại...; tôi
quản lý điều hành được một đơn vị
trên 300 đầu xe, trên 400 lái xe. Như
vậy, khi mình biết làm việc thì mọi
thứ trở nên thuận lợi, cùng với yếu
tố tuyển dụng đội ngũ tham mưu
tốt khiến công việc của HTX đi vào
guồng, có kế hoạch, tôi điều hành
bình thường, trôi chảy”.
Để trở thành nữ doanh nhân
thành đạt, phát triển HTX Hà
Nguyên STC trong lĩnh vực vận tải
địa phương, chị Huệ cho biết: “Tôi
may mắn có chồng hỗ trợ giúp đỡ,
các con đã lớn, tự lập. Tôi nghĩ, để
thúc đẩy người phụ nữ vươn lên
muốn làm việc gì đó có ích cho gia
đình, xã hội thì nền tảng là tổ ấm
gia đình rất quan trọng. Người phụ
nữ phải cân bằng, hài hòa, biết sắp
xếp, cân đối giữa việc gia đình và
xã hội thì sẽ thành công. Lúc trẻ tôi
chỉ học trung cấp và khi tôi 50 tuổi
mới đi học đại học, đến năm 2013
tôi mới có bằng đại học, là sinh viên
lớn tuổi của trường, ở cái tuổi như
thế tôi được đi học là có sự hỗ trợ
của gia đình. Gia đình, chồng con
là động lực cho tôi phấn đấu vươn
lên thành đạt, khẳng định vị thế của
người phụ nữ”.
AN NHIÊN

Học và chơi với học sinh tiểu học Hàn Quốc
Học mà chơi
Đây là đoàn học sinh đầu tiên
của thành phố Chuncheon, tỉnh
Gangwon, đến Đà Lạt theo một
chương trình hợp tác quốc tế giữa
Phòng Giáo dục Đà Lạt và cơ quan
giáo dục của Chuncheon - thành phố
kết nghĩa với Đà Lạt.
Giáo dục chỉ là một trong những
lĩnh vực mà 2 thành phố này triển
khai bên cạnh các lĩnh vực khác
như đầu tư, du lịch, khoa học công
nghệ... Theo thỏa thuận, 2 thành
phố sẽ gửi các đoàn học sinh cùng
thầy cô giáo sang các trường học
của nhau để giao lưu, học tập, trải
nghiệm văn hóa, giáo dục của 2
nước cho học sinh với mục tiêu phát
triển tinh thần công dân toàn cầu,
thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp
tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc.
35 học sinh lớp 5 Hàn Quốc này
mỗi ngày được chia thành 3 nhóm
để cùng học với học sinh lớp 5 của
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm
học 3 môn học gồm lắp ráp, rô bốt
- tự động hóa và mỹ thuật. Khối 5
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm
hiện có 5 lớp nên theo ông Nguyễn
Trọng Mạnh - Hiệu trưởng nhà
trường, mỗi lớp 5 của trường mỗi
ngày cũng được chia thành 3 nhóm
để cùng học chung với học sinh Hàn
Quốc. Tại mỗi lớp học được tổ chức
như thế có các giáo viên Việt Nam,
1 giáo viên Hàn Quốc phụ trách lớp
cùng các sinh viên Đại học Đà Lạt Khoa Tiếng Hàn đến phiên dịch hỗ
trợ hằng ngày.
Theo lời mời của Phòng Giáo dục
Đà Lạt, phóng viên đã có dịp đến dự

35 học sinh tiểu học và các thầy cô giáo Hàn Quốc đã đến Đà Lạt 1 tuần để cùng học sinh Trường Tiểu
học Đoàn Thị Điểm lên lớp hằng ngày.
các lớp học này. Điểm nổi bật của
chương trình giao lưu mà các thầy
cô giáo Hàn Quốc mang đến cho
từng lớp chính là không khí học tập
rất vui. Học sinh Hàn Quốc được bố
trí ngồi lẫn với học sinh Việt, có thể
trao đổi với nhau thông qua sự hỗ trợ
của các thông dịch viên đứng bên.
Cùng lứa tuổi với nhau (học sinh
Hàn Quốc lớn hơn chút ít vì vào tiểu
học muộn hơn Việt Nam, bậc tiểu
học kéo dài đến lớp 6) nên các em
rất dễ hòa đồng. Có cảm giác như
các lớp học này đang vừa học vừa
chơi, chơi mà học nhưng tính thực
tiễn của từng môn học lại rất cao.
Chẳng hạn như với môn lắp ráp,
do Việt Nam chưa có những bộ dụng
cụ học tập tương tự trong học đường
nên toàn bộ các bộ lắp ráp này được
đoàn Hàn Quốc mang sang, kết thúc
đợt giao lưu sẽ tặng lại cho trường.
Bộ lắp ráp này tương đối phức tạp,
có thể sử dụng để lắp ráp các mẫu
xe hơi, xe xúc, xe ủi theo bản hướng
dẫn mẫu, lắp xong mô hình có thể lắp
pin để vận hành các xe lắp ráp này.
Theo giáo Kim Sang Jun, giáo viên
Hàn Quốc phụ trách bộ môn lắp ráp
- người từng có trên 20 năm giảng
dạy môn học này, mục tiêu của môn
học đặt ra là kích thích sự hứng thú
và sáng tạo của học sinh. “Có nhiều
cấp độ lắp ráp cho học sinh các cấp
học mầm non đến hết bậc trung học,
từ đơn giản đến phức tạp, tăng dần độ
khó theo từng lớp học bậc học”. Với

Thầy giáo Kim Sang Jun đang hướng dẫn học sinh lắp ráp xe tự hành. Ảnh: V.Trọng

lớp học rô bốt - tự động hóa, các học
sinh trong lớp sẽ làm quen với việc
lắp bảng màu để vận hành đường đi
của chú rô bốt mang hình dáng một
con mèo nhỏ xinh xắn trên bàn theo
yêu cầu của giáo viên đứng lớp, tất
cả rô bốt này cũng được đoàn mang
từ Hàn Quốc sang. Đặc biệt với lớp
mỹ thuật, thay vì để các em vẽ, tô
màu trang trí trên giấy, giáo viên
Hàn Quốc đã yêu cầu các em tô màu
vào các hàng thủ công mỹ nghệ sản
xuất thô mang từ Hàn Quốc sang
như túi xách, mẫu móc chìa khóa,
con quay, thiệp chúc mừng...

Những ấn tượng
Rất nhiều ấn tượng để lại sau 1

tuần giao lưu “học mà chơi” giữa
học sinh Trường Tiểu học Đoàn
Thị Điểm - Đà Lạt và đoàn học sinh
Hàn Quốc.
Theo thầy giáo Kim Sang Jun,
học sinh Đà Lạt tuy mới lần đầu
làm quen với bộ lắp ráp tương đối
phức tạp như vậy nhưng nhiều em
thao tác rất nhanh, làm cho ông rất
ngạc nhiên.
Với thầy giáo Choi Eul Yong, dù
môn rô bốt - tự động hóa tương đối
khó nhưng nhiều học sinh Việt trong
lớp nắm bắt rất nhanh. “Đáng tiếc
là không có nhiều thời gian hơn để
dạy cho các em môn học hấp dẫn,
nhiều ứng dụng này”.
Còn cô giáo Kim Su Yeon thì ấn

tượng với sự tích cực của học sinh
Việt trong lớp: “Thật ra giữa học
sinh Hàn Quốc và học sinh Việt
không có khác biệt gì mấy”. Với cô,
một tuần dạy học tại Đà Lạt là một
trải nghiệm đáng nhớ trong đời giáo
viên của mình.
Còn theo thầy giáo Nguyễn Trọng
Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu
học Đoàn Thị Điểm, có nhiều điểm
mà trường có thể học trong 1 tuần
khi giáo viên trường cùng làm việc
với giáo viên Hàn Quốc. “Các môn
học luôn chú trọng đến thực hành,
không lý thuyết; học sinh chủ động
thực hiện, giáo viên chỉ là người hỗ
trợ, hướng dẫn”.
Theo bà Gor Yuha - Trưởng bộ
phận hợp tác quốc tế cơ quan giáo
dục thành phố Chuncheon, tỉnh
Gangwon - Hàn Quốc cũng là trưởng
đoàn học sinh đợt này, chuyến đi này
đã giúp đoàn hiểu hơn về văn hóa,
con người Đà Lạt, hiểu hơn về Việt
Nam, phát triển mối quan hệ gắn kết
giữa 2 thành phố và 2 đất nước.
Cũng theo bà Gor Yuha, với sự trợ
giúp về mặt ngôn ngữ của nhóm sinh
viên Đại học Đà Lạt, chuyến đi đầu
tiên của đoàn học sinh Hàn Quốc đến
Đà Lạt đã rất thành công, chính vì
vậy trong năm 2019 đến, thành phố
Chuncheon đang lên kế hoạch để đưa
tiếp một đoàn học sinh khác sang đây
giao lưu tương tự, có thể ở lớp lớn
hơn, cấp trung học cơ sở. “Chúng
tôi đã có lời mời ngành Giáo dục Đà
Lạt sớm đưa đoàn học sinh của mình
sang thành phố chúng tôi thời gian
đến” - bà Gor Yuha hy vọng.
VIẾT TRỌNG
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Đưa ẩm thực và đặc sản Đà Lạt - Lâm Đồng
vang xa
Với thương hiệu “Lam Dong
Prochefs”, Câu lạc bộ (CLB) Bếp
chuyên nghiệp Lâm Đồng là
nơi tập hợp những đầu bếp có
tay nghề tại Đà Lạt. Trở thành
điểm sáng trong hoạt động hội
nghề, Lam Dong Prochefs đã
đưa ẩm thực và đặc sản của Đà
Lạt - Lâm Đồng vang xa cũng
như góp phần vào sự phát triển
của ngành du lịch địa phương.
Quảng bá đặc sản,
ẩm thực địa phương
Đoạt Huy chương Vàng món “Rau
củ quả Đà Lạt trộn sốt dâu” trong
cuộc thi ẩm thực tại Tuần lễ Văn
hóa Du lịch Việt Nam ở Huế vào
tháng 4/2018, gian hàng ẩm thực
của CLB Bếp chuyên nghiệp Lâm
Đồng thu hút khá đông du khách
đến tham quan và thưởng thức. Anh
Nguyễn Hữu Hường - Bếp trưởng
Resort Anna Mandara Villa Dalat,
Chủ nhiệm CLB và cũng là người
thực hiện món ăn cho hay: “Thay vì
chỉ trộn rau theo kiểu truyền thống,
tôi đưa thêm những loại củ, quả đặc
trưng của địa phương, đặc biệt là sốt
chấm làm từ dâu tây Đà Lạt để món
ăn thêm vị và bắt mắt. Qua đó, giới
thiệu đến du khách đặc sản rau quả
sạch của Đà Lạt - Lâm Đồng”.
Ra đời từ năm 2012, thường
xuyên gắn liền với các sự kiện
du lịch của trong và ngoài tỉnh,
thương hiệu Lam Dong Prochefs
ngày càng được nhiều người biết
đến qua các cuộc thi ẩm thực. CLB
Bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng từng
đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc
gia “Chiếc thìa Vàng” với dự tham
gia của các đầu bếp chuyên nghiệp
đến từ những khách sạn lớn tại Đà
Lạt như: Anna Mandara Villa Dalat,
Sài Gòn - Đà Lạt, Lasapinette, Ngọc
Lan, Palace... Gian hàng ẩm thực
của CLB Bếp chuyên nghiệp Lâm
Đồng tại các sự kiện du lịch đã giới
thiệu đến du khách những đặc sản
cũng như văn hóa ẩm thực của địa
phương. Tại Lễ hội Bánh dân gian
Cần Thơ năm 2016, CLB đoạt Huy
chương Vàng món “Bánh khúc” và
gian hàng “Cơm lam - Thịt nướng”
thu hút khá đông du khách... Đặc

CLB Bếp chuyên nghiệp Lâm Đồng tổ chức lớp nấu ăn cho học viên người Úc,
qua đó, góp phần quảng bá món ăn Việt ra thế giới. Ảnh: T.Hương

biệt, CLB được Tổ chức Kỷ lục
gia Việt Nam - Vietkings tặng bằng
khen về chuyên đề Cá tầm năm
2014. Đồng thời, 5 đầu bếp của CLB
đã được Vietkings tặng Bằng khen
và Kỷ niệm chương vì có những
cống hiến, đóng góp thiết thực trong
việc quảng bá những giá trị kỷ lục
ẩm thực và đặc sản Việt Nam.
Bên cạnh đó, CLB Bếp chuyên
nghiệp thường xuyên tham gia các
chương trình trình diễn chế biến
món ăn trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng nhằm giới
thiệu các món ăn từ đặc sản địa
phương đến với người dân.

Nâng cao giá trị
nghề bếp
Với hơn 80 hội viên là những
đầu bếp chuyên nghiệp tại những
khách sạn, nhà hàng có tiếng tại Đà
Lạt, CLB Bếp chuyên nghiệp Lâm
Đồng đã hỗ trợ về kỹ năng nghiệp
vụ cũng như tạo việc làm từ nghề
bếp cho sinh viên ngành du lịch
sau khi ra trường. Ban chủ nhiệm
CLB với kinh nghiệm lâu năm trong
nghề, được đào tạo từ các trường
chuyên nghiệp cũng như được trang
bị các chứng chỉ sư phạm dạy nghề
đã tham gia giảng dạy trong các cơ
sở dạy nghề, các trường cao đẳng
nghề tại địa phương. Không những
đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nghề
bếp cho các đầu bếp địa phương,
năm 2018, CLB đã tổ chức hai lớp

Cooking class cho gần 100 học viên
Úc, qua đó, góp phần quảng bá món
ăn Việt ra thế giới.
Bên cạnh đó, hàng năm, CLB tổ
chức các cuộc thi Bếp tài năng trẻ
với các chủ đề phong phú, gắn liền
với nguồn thực phẩm địa phương
như cá tầm, rau, củ, quả Đà Lạt…
Qua đó, tìm ra những đầu bếp giỏi
tay nghề, nhất là đầu bếp trẻ để
phát huy và nâng cao tay nghề, góp
phần phục vụ cho ngành du lịch địa
phương. Hiện nay, CLB có nhiều
đầu bếp giỏi phụ trách các tổ chuyên
đề như Tổ Bánh, Tổ món Âu, Tổ
món Á, Tổ món Hoa…
Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm
Nguyễn Hữu Hường, CLB Bếp
chuyên nghiệp chỉ mới tập hợp được
những đầu bếp ở các khách sạn, nhà
hàng tại Đà Lạt mà chưa có sự tham
gia của đầu bếp các địa phương
khác tại Lâm Đồng. Điều này ảnh
hưởng đến việc giới thiệu, quảng bá
những đặc sản, ẩm thực phong phú
từ các huyện, thành phố trong tỉnh.
Đó cũng là trăn trở của ông Phùng
Quý Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội
Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt: “Việc
phát triển hội viên và hoạt động của
CLB Bếp chuyên nghiệp ra các địa
phương như Bảo Lộc, Đức Trọng,
Đạ Tẻh, Cát Tiên... sẽ làm phong
phú thêm hoạt động của CLB cũng
như góp phần vào sự phát triển du
lịch của Lâm Đồng”.
“Hiện nay, CLB đang xúc tiến liên

kết với Trường Cao đẳng Nghề Đà
Lạt để thành lập Trung tâm dạy bếp
chuyên môn nghề chế biến món ăn
ngắn hạn cho các đối tượng đam
mê ẩm thực. Và trong thời gian tới,
CLB sẽ xin chủ trương để tổ chức
các lớp dạy nghề bếp, nhà hàng và
dạy nghề miễn phí cho thanh niên
phổ thông, lao động nghèo trong
toàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với
các trường đào tạo, mở các lớp từ sơ
cấp đến nâng cao cho các bếp viên
và bếp trưởng nhà hàng, khách sạn”,
ông Hường cho biết thêm.
Ngoài cảnh quan thì ẩm thực góp
phần không nhỏ vào sự phát triển du
lịch của Đà Lạt - Lâm Đồng. Bởi,
sau những buổi đi tham quan, ngắm
cảnh, một bữa ăn ngon với độc đáo
đặc sản địa phương sẽ để lại dấu ấn
đẹp cho du khách về miền đất cao
nguyên. Và những đầu bếp chuyên
nghiệp sẽ góp phần làm nên điều
này. Nói như lời đầu bếp nổi tiếng
Việt Nam Lý Sanh - Nguyên Chủ
tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài
Gòn trong dịp đến với CLB Bếp
chuyên nghiệp Lâm Đồng: “Vai trò,
vị trí của người đầu bếp và nghề bếp
trong xã hội ngày càng được khẳng
định. Minh chứng là cả trong nước
và nước ngoài ngày càng quan tâm tổ
chức các cuộc thi ẩm thực, cuộc thi
tìm kiếm tài năng bếp... Vì con người
giờ đây không chỉ “ăn no, mặc ấm”
mà còn phải “ăn ngon, mặc đẹp”.
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Hội LHPN Cuba thăm
và làm việc với Hội
LHPN tỉnh Lâm Đồng
Vừa qua, trong khuôn khổ
chuyến thăm, làm việc cấp
cao của Hội Liên hiệp Phụ
nữ (LHPN) Cuba tại Việt
Nam, Hội LHPN hai nước
đã ký kết hợp tác giai đoạn
2018-2022 giữa Hội LHPN
Cuba và Việt Nam. Đồng
chí Teresa Maria Amarelle
Boue, Ủy viên Bộ Chính
trị, Tổng Thư ký Hội LHPN
Cuba và phái đoàn cấp cao
Hội LHPN Cuba đã đến
thăm và làm việc với Hội
LHPN tỉnh Lâm Đồng.
Trong thời gian đến Lâm
Đồng, đoàn Hội LHPN Cuba
đã đến tham quan một số mô
hình phát triển nông nghiệp
công nghệ cao trên địa bàn
thành phố Đà Lạt như mô
hình rau, hoa, dâu tây... và có
buổi gặp mặt, làm việc với
cán bộ, công chức cơ quan
Hội LHPN tỉnh. Bà Teresa
Maria Amarelle Boue cho
biết, sau chuyến tham quan,
học tập kinh nghiệm về
nông nghiệp công nghệ cao
của Lâm Đồng, khi về nước
đoàn sẽ nghiên cứu, đề xuất
để triển khai có hiệu quả,
giúp cho sự phát triển kinh
tế đất nước nói chung và vì
sự tiến bộ của phụ nữ Cuba
nói riêng.
Trao đổi với Ban Thường
vụ Hội LHPN tỉnh Lâm
Đồng, bà Teresa Maria
Amarelle Boue cũng cho
biết thêm: Hiện nay, Cuba
có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội
chiếm 52,3%, nữ Ủy viên
Ban Chấp hành TW Đảng
42,3%, nữ Ủy viên Hội đồng
Nhà nước 42%, trong đó có
2 Phó Chủ tịch Hội đồng, 8
nữ bộ trưởng. Tỷ lệ phụ nữ
tham gia các ngành khoa
học kỹ thuật, nghiên cứu
khoa học cũng rất ấn tượng
với con số 53% phụ nữ tham
gia vào các ngành khoa học
kỹ thuật, 45% các chuyên
gia của Cuba là phụ nữ.

THỦY NGUYỄN

TUẤN HƯƠNG

153 học viên hoàn thành lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ Đảng
Ngày 4/11, tại thành phố Đà Lạt
(Lâm Đồng), Văn phòng Trung
ương Đảng đã tổ chức bế giảng lớp
tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
Đảng và tổ chức chính trị - xã hội
cho cán bộ các tỉnh khu vực miền
Trung và Tây Nguyên. Tham dự lễ
bế giảng có lãnh đạo Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Văn
phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng; cùng các
học viên tham gia khóa học.
Sau một tuần tham gia khóa học
(từ 29/10 - 4/11/2018), 153 học viên
đến từ 13 tỉnh, thành khu vực miền
Trung và Tây Nguyên đã được cập
nhật, phổ biến, tiếp cận, nghiên cứu

hơn 10 nội dung, chuyên đề liên quan
đến công tác văn thư, lưu trữ. Đó là:
Những vấn đề chung về công tác văn
thư và công tác lưu trữ; Đề án phát
triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng
và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn
2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035;
Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể
thức văn bản của Đảng; soạn thảo,
ban hành, quản lý văn bản và quản
lý, sử dụng con dấu; Lập hồ sơ và
giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ
quan; Thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ
quan và lưu trữ lịch sử; Xác định giá
trị tài liệu; Phân loại tài liệu; Chỉnh
lý tài liệu; Thống kê bảo quản tài liệu

trong lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch
sử; Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ...
Trong chương trình tập huấn, các học
viên cũng đã cùng giao lưu, trao đổi,
chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong
công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
Ngoài ra, các học viên tham gia lớp
tập huấn lần này cũng đã có chương
trình đi thực tế tại một số cơ quan,
đơn vị trên địa bàn Đà Lạt.
Tại buổi lễ bế giảng, Ban Tổ chức
đã trao giấy chứng nhận cho 153 học
viên đã hoàn thành khóa học và tuyên
dương, khen thưởng 15 học viên đạt
thành tích cao tại khóa học.
DUY DANH

Trao giấy chứng nhận cho các học viên.
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Phổ biến Bộ Luật
Hình sự và Luật Tiếp
cận thông tin
cho thanh niên
Vừa qua, tại Trụ sở UBND
xã Đinh Lạc, Sở Tư pháp
tỉnh Lâm Đồng phối hợp với
Phòng Tư pháp huyện Di Linh
đã tổ chức Hội nghị phổ biến
những điểm mới của Bộ Luật
Hình sự năm 2015 và Luật
Tiếp cận thông tin cho gần
60 thanh niên đến từ Câu lạc
bộ Tuổi trẻ phòng chống tội
phạm của 2 xã Đinh Lạc và xã
Tân Nghĩa.
Tại hội nghị, báo cáo viên
của Sở Tư pháp tỉnh Lâm
Đồng giới thiệu, phổ biến
những nội dung cơ bản và
những điểm mới của Bộ Luật
Hình sự năm 2015 đến các
thành viên Câu lạc bộ Tuổi
trẻ phòng chống tội phạm của
2 xã nói trên. Theo đó, Bộ
Luật Hình sự năm 2015 gồm
3 phần, 26 chương, 426 điều.
Những điểm mới (sửa đổi và
bổ sung) của Bộ Luật Hình
sự năm 2015 đã được Quốc
hội khóa XIV thông qua ngày
20/6/2017 tại kỳ họp thứ 3.
Cũng tại hội nghị, các
thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ
phòng chống tội phạm của 2
xã Đinh Lạc và xã Tân Nghĩa
còn được nghe báo cáo viên
của Sở Tư pháp tỉnh Lâm
Đồng giới thiệu, phổ biến các
nội dung cơ bản về Luật Tiếp
cận thông tin: công khai thông
tin, cung cấp thông tin theo
yêu cầu, trách nhiệm bảo đảm
quyền tiếp cận thông tin của
công dân...
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh
Lâm Đồng cũng đã tổ chức
Hội nghị phổ biến những điểm
mới của Bộ Luật Hình sự năm
2015 và Luật Tiếp cận thông
tin tại thị trấn Lộc Thắng,
huyện Bảo Lâm nhằm trang bị
cho các thanh niên trong Câu
lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống
tội phạm của thị trấn Lộc
Thắng và xã Lộc Nam nắm rõ
những điểm mới của Bộ Luật
Hình sự năm 2015 để qua đó
áp dụng có hiệu quả trong
công tác đấu tranh phòng
chống tội phạm; đồng thời,
làm cầu nối cho việc tuyên
truyền trong cán bộ, công
chức, viên chức và nhân dân
địa phương.
T.ĐỒNG

Hiệu quả công tác QLBVR ở Bảo Thuận
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hia sẻ với chúng tôi,
lãnh đạo UBND huyện
Di Linh cho biết, không
vui sao được, xã Bảo
Thuận vốn là một trong những điểm
“nóng” của huyện vì có rừng giáp
ranh cũng như các xã Tam Bố,
Gia Bắc, Sơn Điền, Đinh Trang
Thượng… Trong buổi làm việc
với lãnh đạo huyện, Hạt trưởng
Hạt Kiểm lâm huyện Nguyễn Đình
Thắng cho biết cụ thể: Huyện luôn
chỉ đạo, nhắc nhở và giám sát Ban
kiểm lâm xã, nhất là các xã trọng
điểm thường xuyên báo cáo định
kỳ mỗi tháng 2 lần về huyện tình
hình QLBVR để kịp thời chỉ đạo.
Cùng đó, Đội 12/TTg huyện tăng
cường hoạt động vào các giờ cao
điểm trong ngày, kể cả các thời
điểm ban đêm và những ngày nghỉ
để ngăn chặn tình trạng khai thác,
vận chuyển gỗ trên địa bàn huyện.
Ngày 2/11, có mặt tại xã Bảo
Thuận, tôi được biết, Phó Ban
Kiểm lâm xã, Phó Công an xã
K’Bròi đang dẫn đoàn đi kiểm tra
rừng. Anh K’Bròi cho tôi biết chiều
muộn mới về đến trụ sở, do đó,
tiếp tôi là Phó Chủ tịch xã K’Broh.
Theo số liệu K’Bròi cung cấp, xã
Bảo Thuận có tổng diện tích tự
nhiên hơn 23.141 ha, trong đó, đất
lâm nghiệp là 19.517,3 ha (chiếm
84,3%). Địa bàn xã giáp ranh nhiều
xã trong huyện như Đinh Lạc, Gia
Hiệp, Gung Ré, Gia Bắc, Tam Bố
và tỉnh Bình Thuận. Với 11 thôn,
Bảo Thuận có 1.481 hộ dân với
7.763 nhân khẩu; trong đó, dân
tộc thiểu số 1.355 hộ (6.470 khẩu,
chiếm tỷ lệ đến 91,49%). Nền kinh
tế của xã chủ yếu dựa vào nông
nghiệp với tỷ trọng 61%; trong đó,
diện tích cà phê 1.764 ha, nhưng
năng suất bình quân chỉ đạt từ 2-2,5
tấn/ha; lúa nước 381 ha, năng suất
bình quân 4-4,5 tấn/ha. Vì hiệu quả
sản xuất nông nghiệp chưa được
cao như mong đợi nên vào thời
điểm cuối năm 2017, toàn xã còn
252 hộ nghèo, chiếm 17,02% và 84
hộ cận nghèo, tỷ lệ 5,98%.
Với đặc điểm địa hình, dân số và
tình hình phát triển kinh tế nêu trên,
công tác QLBVR càng trở nên một
nhiệm vụ hết sức được coi trọng.
Với xã Bảo Thuận, thuận lợi là từ
năm 2010, xã được chọn triển khai
thí điểm Chương trình REDD+. Cụ
thể ở Bảo Thuận đó là cộng đồng
thôn KaLa TơngGu triển khai mô
hình giao rừng cho cộng đồng theo
Chương trình REDD+ giai đoạn I và

Bảo Thuận là một trong 2 xã của tỉnh được chọn thí điểm mô hình của REDD+ từ năm 2010 và đến
nay đã góp phần hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR) của huyện Di Linh. Đó là
10 tháng đầu năm 2018, huyện Di Linh không để xảy ra vụ cháy rừng nào; giảm 52% về vụ vi phạm
pháp luật, 59,9% khối lượng lâm sản thiệt hại và 78,3% về diện tích phá rừng so cùng kỳ năm 2017.

Các hộ dân xã Bảo Thuận nhận khoán tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: M.Đ

II. Từ năm 2011, có 196 hộ của thôn
KaLa TơngGu được UBND huyện
Di Linh giao rừng thí điểm với
diện tích là 500 ha rừng tự nhiên để
QLBV. Được sự hỗ trợ của Chương
trình UN-REDD, dự án RECOFTC
và Trung tâm Khuyến nông tỉnh,
nhiều kết quả từ mô hình này đã
được khẳng định, từ nhận thức,
hiểu biết, trách nhiệm về công tác
QLBVR đến quyền lợi, chia sẻ lợi
ích… Quan trọng hơn, chính từ mô
hình này đã có tính lan tỏa sâu rộng
về công tác QLBV&PTR trong toàn
xã, từ đội ngũ trong hệ thống chính
trị cơ sở đến mỗi người dân. Đó là
những kinh nghiệm xây dựng quy
ước BV&PTR và tổ chức, triển khai
thực hiện; kỹ thuật trồng rừng; làm
giàu từ rừng và đo đếm trữ lượng
rừng… Vì vậy, tính đồng thuận về
BV&PTR của toàn xã Bảo Thuận
ngày càng được nâng cao với chiều
hướng bền vững.
Những thành quả quan trọng
trên đã giúp xã Bảo Thuận làm
tốt công tác QLBV&PTR trên địa
bàn của mình. 10 tháng đầu năm
2018, toàn xã có 674 hộ nhận giao
khoán QLBVR với tổng diện tích

15.977,74 ha. Trong đó, giao khoán
thuộc ngân sách tỉnh (theo Nghị
định 202) là gần 11.500 ha với 282
hộ và 4 tập thể, mức chi trả 450.000
đồng/ha/năm; nhận giao khoán, dịch
vụ môi trường rừng gần 4.000 ha
với 171 hộ, mức chi 450.000 đồng/
ha/năm. Cùng đó là rừng cộng đồng
thôn KaLa TơnGu có 297 ha với
221 hộ, mức chi trả 450.000 đồng/
ha/năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã
Bảo Thuận ông K’Brêl, trong
10 tháng đầu năm 2018,
trên địa bàn xã Bảo Thuận
đã xảy ra 7 vụ vi phạm Luật
BV&PTR.
Trong đó, khai thác vận chuyển
lâm sản trái phép có 4 vụ, tang vật
thu được là 1,383 m3 gỗ các loại,
thuộc nhóm I đến nhóm VI. Xã đã
tạm giữ 5 xe máy, 1 máy cày và
chuyển qua Hạt Kiểm lâm huyện
xử lý. Bên cạnh đó là 3 vụ phá
rừng trái pháp luật với tổng diện
tích 1.589 m2; xã đã xử lý cả 3 vụ,

phạt vi phạm hành chính với tổng
số tiền 3.000.000 đồng. Đây là
sự thể hiện quyết liệt, nghiêm túc
trong phát hiện và xử lý kịp thời của
Ban lâm nghiệp xã cần tiếp tục đúc
kết kinh nghiệm và phát huy. Bởi
như đã nêu, địa bàn xã Bảo Thuận
nói riêng, huyện Di Linh nói chung
luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp
về tình hình xâm lấn tài nguyên
rừng bởi tính chất địa hình và đặc
điểm rừng hiện hữu. Vì vậy, đối
với huyện, công tác phối hợp tuần
tra, truy quét giữa lực lượng kiểm
lâm, các ngành chức năng và đơn
vị chủ rừng cần tiếp tục tăng cường
tổ chức thường xuyên và liên tục.
Cùng đó, với xã Bảo Thuận, toàn
hệ thống chính trị của xã, trong đó
vai trò của Ban kiểm lâm xã càng
được đề cao tính hiệu quả với công
tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Có
vậy thì rừng của huyện Di Linh nói
chung và xã Bảo Thuận mới khống
chế dứt điểm đối với hiện tượng lén
lút khai thác, vận chuyển gỗ của các
đối tượng phá rừng trái phép luật
và đạt được mục tiêu đề ra là giảm
20% về số vụ vi phạm trên địa bàn
huyện. 
MINH ĐẠO

Đề xuất thu hồi 4 giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai
Ngày 5/11, UBND huyện Cát
Tiên cho biết, địa phương vừa gửi
văn bản tới Sở Tài nguyên và Môi
trường đề xuất UBND tỉnh Lâm
Đồng thu hồi 4 giấy phép khai
thác khoáng sản (khai thác cát)
trên sông Đồng Nai đã cấp cho 2
doanh nghiệp và 1 cá nhân.
Theo đó, 4 giấy phép đã cấp được
UBND huyện Cát Tiên đề xuất thu
hồi, gồm: 2 giấy phép số 29 và 63
của Doanh nghiệp tư nhân Xuân
Hà, giấy phép số 105 của hộ kinh
doanh Nguyễn Tiến Dương và giấy

phép số 64 của Công ty TNHH TM
SX DV Thanh Hằng. Lý do đề xuất
thu hồi vì, những tổ chức, cá nhân
này đã vi phạm nội dung của giấy
phép như: khai thác ngoài thời
gian quy định, ngoài phạm vi cấp
phép, sử dụng phương tiện không
đăng ký hoặc hết hạn đăng kiểm,
sử dụng vượt số phương tiện khai
thác được cho phép và gây sạt lở
bờ sông Đồng Nai.
Đặc biệt, các chủ giấy phép nói
trên không chấp hành nội dung
Thông báo số 50 ngày 13/2/2018

giữa UBND 2 tỉnh Lâm Đồng và
Đồng Nai; cố tình vi phạm, vi phạm
có hệ thống dù đã được địa phương
nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nhiều
lần. Tại các vị trí khai thác cát bị
sạt lở đã được các doanh nghiệp và
cá nhân tự thỏa thuận, đền bù cho
các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay,
tình hình sạt lở vẫn diễn biến ngày
càng nghiêm trọng, làm thay đổi
dòng chảy, ảnh hưởng đến đất sản
xuất của người dân cũng như vấn
đề môi trường trên sông Đồng Nai.
KHÁNH PHÚC

Đất sản xuất trên sông Đồng Nai (đoạn qua huyện Cát Tiên) bị sạt lở do khai thác cát.
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Báo động về tình trạng giảm diện tích ở “thủ phủ” chè Lâm Đồng
Kỳ 2:
Nhận diện khó khăn,
thách thức
Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng
cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có
155 công ty chế biến chè với quy
mô 29.871 tấn/năm và 90 cơ sở chế
biến. Trong 9 tháng đầu năm 2018,
tỷ lệ chè xuất khẩu (XK) đạt 28,8%
về lượng (12.314 tấn/42.740 tấn),
chiếm 4,2% kim ngạch xuất khẩu
toàn tỉnh (21 triệu USD/499 triệu
USD). Trong đó, các sản phẩm chủ
đạo là chè Oolong, chè ướp hương,
chè đen và chè xanh với nhu cầu tiêu
thụ nội tiêu gần 70% và xuất khẩu
chiếm hơn 30%.
Với thị trường xuất khẩu, khó
khăn lớn nhất là “sức ép” về “hàng
rào kỹ thuật” khắt khe của một
số nước khiến cho nhiều doanh
nghiệp sản xuất chế biến chè tại
Lâm Đồng gặp khó khăn trong tiêu
thụ hoặc phải bán với giá thấp hơn
so với trước đây, đặc biệt là loại chè
Oolong (chiếm hơn 90% sản lượng
XK sang thị trường Đài Loan).
Theo nhiều doanh nghiệp chè tại
Lâm Đồng, cũng tại thời điểm trên,
cùng với tin đồn thất thiệt chè Lâm
Đồng trồng trên đất nhiễm dioxin,
phía Đài Loan bất ngờ đưa ra quy
định dư lượng fipronil - một hợp chất
diệt sâu bọ phổ biến - trong chè thành
phẩm không vượt quá 0,002 (MMP).
Tỉ lệ này cao hơn mức 0,005 (MMP)
khi vào thị trường châu Âu, khiến các
doanh nghiệp chế biến chè và người
trồng chè tại Lâm Đồng vốn lâu nay
phụ thuộc vào thị trường trên đã trở
nên “điêu đứng” tới tận thời điểm này.
“Khi các doanh nghiệp gặp khó
khăn chung, hạn chế thu mua, hoặc
thu mua chè búp tươi giá thấp kéo
dài đã khiến người dân rời bỏ cây
chè (chủ yếu là diện tích chè hạt, chè
già cỗi) để chuyển sang các loại cây
trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao
hơn sẽ là xu hướng tất yếu” - ông
Đoàn Trọng Phương - Phó Chủ tịch
Hiệp hội chè Việt Nam nhìn nhận.
Tuy nhiên, theo ông Phương hiện
nay qua vài năm gặp khó khăn các
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
chè trên địa bàn tỉnh đã có kinh
nghiệm thích nghi, tìm kiếm được
các thị trường XK chè khác để thay
thế các thị trường truyền thống hoặc
hướng về thị trường nội tiêu.

“Diện tích chè giảm mạnh
nhưng tôi cho rằng không
thể giảm thêm, bởi đã ở mức
bão hòa vì diện tích còn lại
chủ yếu là chè cao sản, chè
chất lượng cao cho thu nhập
tốt. Vấn đề thách thức trước
mắt là ngành chè phải giữ
diện tích, tiếp tục chuyển đổi
giống, hình thành chuỗi liên
kết sản xuất, tạo ra vùng chè
nguyên liệu ổn định để nâng
cao giá trị sản phẩm, đảm
bảo chất lượng chè và tăng
tỷ trọng xuất khẩu” - ông
Đoàn Trọng Phương kỳ vọng.

Cần cơ cấu lại ngành chè Lâm Đồng

Từ hơn 20.950 ha chè trong năm 2017, tới tháng 9/2018, diện tích chè ở Lâm Đồng giảm tuột dốc
chỉ còn 12.697 ha, khiến ngành chè đang bị phá vỡ quy hoạch chung. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT Lâm
Đồng đánh giá, phần diện tích chè còn lại chủ yếu là chè cao sản, chè chất lượng cao cho sản lượng,
chất lượng ở mức tốt. Hiện, các ngành chức năng đang tập trung chuyển đổi cơ cấu ngành chè theo
hướng làm mới công nghệ, cải tạo giống, hình thành chuỗi liên kết sản xuất nhằm tăng giá trị và
thương hiệu sản phẩm.

Hiện diện tích 13.000 ha chè còn lại trên địa bàn tỉnh chủ yếu là chè cao sản, chè chất lượng cao. Ảnh: C.Thành

tạo vùng nguyên liệu vẫn chưa “tới
nơi tới chốn” nên các doanh nghiệp
gặp nhiều khó khăn trong quá trình
sản xuất, kinh doanh do không chủ
động được nguồn nguyên liệu đầu
vào” - ông Thu nói.

Sản xuất chế biến chè tại Công ty chè Nam Phương (Bảo Lộc). Ảnh: Hồng Hải

Tại hội nghị liên kết các đơn vị
sản xuất, kinh doanh chè trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra cuối
tháng 10/2018 do Sở Công thương
chủ trì, nhiều doanh nghiệp trên địa
bàn TP Bảo Lộc đã bày tỏ lo ngại
trước diễn biến diện tích chè sụt
giảm quá nhanh sẽ khiến việc thu
mua nguyên liệu gặp khó khăn.
Ông Trần Doãn Hải, chủ một
công ty chuyên sản xuất chè
Oolong tại TP Bảo Lộc thẳng thắn
bày tỏ: Những công ty nào chỉ được
một vế, chỉ cung ứng được nguyên
liệu hay chỉ có khả năng chế biến
đều gặp khó khăn chung. Riêng về
chè Oolong, hiện tượng tận thu, tận
mua vẫn diễn ra và doanh nghiệp
nhỏ rất khó chen chân thu mua vì
không có vùng nguyên liệu riêng.
Hiện đang có những đơn vị tồn
kho vài chục tấn chè khô nhưng
cũng có đơn vị tới thời điểm này
không có chè để bán. “Trong khi
mình chủ yếu bán nguyên liệu thô
giá rẻ do doanh nghiệp nhỏ, không

có thương hiệu thì phần giá trị gia
tăng, chè thành phẩm được các
công ty lớn chuyển qua đóng gói tại
Đài Loan, Trung Quốc với giá cao
gấp nhiều lần” - ông Hải chia sẻ.
Một số doanh nghiệp sản xuất,
kinh doanh chè tại TP Bảo Lộc cho
rằng, khó khăn hiện tại là việc liên
kết sản xuất và chế biến vẫn còn
nhiều hạn chế. Tình trạng “tranh
mua, tranh bán” giữa các doanh
nghiệp với nhau và người dân với
doanh nghiệp vẫn còn xảy ra. Về
phía doanh nghiệp, việc chia sẻ
thông tin, liên kết với nhau để thúc
đẩy ngành chè phát triển lại diễn
ra khá rời rạc trong thời gian qua
theo kiểu “mạnh ai nấy làm”. Trong
khi đó, ông Nguyễn Đức Thu, đại
diện Công ty TNHH Phong Giang
(huyện Bảo Lâm) đánh giá, việc
các doanh nghiệp liên kết theo
chuỗi là xu hướng tất yếu nhưng
hiện nay rất ít doanh nghiệp liên kết
sâu với người dân do nhiều nguyên
nhân. “Việc liên kết với người dân,

Thúc đẩy đồng bộ
các giải pháp
Ông Võ Ngọc Hiệp - Giám
đốc Sở Công thương Lâm Đồng
cho rằng, nguồn nguyên liệu, thị
trường chè ngày càng bị thu hẹp
sẽ tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt
giữa các doanh nghiệp ngành chè
Lâm Đồng và các địa phương trong
cả nước trong thời gian tới. Bên
cạnh những khó khăn, điểm sáng
hiện nay là một số doanh nghiệp
hoạt động theo hình thức liên kết
sản xuất, hợp đồng với nông dân,
hỗ trợ kỹ thuật và từng bước xây
dựng được vùng nguyên liệu riêng
nên đảm bảo được chất lượng
chè. Bởi cái được lợi nhất khi các
doanh nghiệp quản lí được vùng
nguyên liệu không chỉ là hạn chế
được việc “tranh mua, tranh bán”
mà các doanh nghiệp chế biến chè
kiểm soát được đầu vào và đầu ra,
đặc biệt là khâu bảo vệ thực vật.
Hiện nay tỉ lệ chè tiêu thụ thông
qua chuỗi đạt 17,23% so với tổng
sản lượng với 20 chuỗi, 305 hộ liên
kết (diện tích 1.663ha), sản lượng
búp tươi đạt trên 40.000 tấn/năm.
“Sắp tới, Sở Công thương sẽ tiếp
tục tổ chức các hội nghị, hội thảo
xúc tiến các doanh nghiệp, người
dân mở rộng quy mô thu gom
nguyên liệu thông qua việc phát
triển các trung tâm thu hoạch đối
với ngành chè, để chủ động được
nguồn nguyên liệu đầu vào. Đồng
thời, ngành chè cần tập trung mở
rộng tăng cường liên kết với các
hộ dân, hộ thu mua với các doanh

nghiệp thông qua hợp đồng, từng
bước hình thành vùng nguyên liệu
nhằm ổn định về số lượng và chất
lượng. Chúng tôi đang khẩn trương
xúc tiến việc đồng bộ các khâu trong
quá trình sản xuất và tiêu thụ cũng
như khuyến nghị tới các hộ thu mua,
trang trại trồng chè trong quá trình
thực hiện liên kết sản xuất” - ông
Hiệp cho biết.
Trao đổi với phóng viên Báo Lâm
Đồng, ông Hoàng Sĩ Bích - Phó
Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm
Đồng cho biết, Sở đã dự báo diện
tích chè giảm qua các năm khoảng
1.000 ha nhưng ông vẫn khá ngỡ
ngàng trước số liệu chè giảm sâu
do Cục Thống kê tỉnh công bố kết
quả tổng điều tra diện tích chè trong
thông báo mới đây. Nguyên nhân
chính do người dân đầu tư trồng
xen chè với các loại cây trồng khác
từ năm 2015. Sau khi giá chè giảm
kéo dài cộng với việc các loại cây
trồng xen canh cho thu nhập ổn định
nên người dân bắt đầu chặt bỏ chè
hàng loạt. Nếu so với diện tích chè
năm 2013 (trên 22.000 ha) thì diện
tích giảm 45% và sản lượng giảm
trên 20%.
Mặc dù diện tích giảm nhưng
theo ông Bích, chất lượng vườn chè
vẫn tiếp tục được cải thiện do người
dân chuyển đổi giống chè hạt, năng
suất thấp sang các giống chè chất
lượng cao. Diện tích còn lại phần
lớn là chè có chất lượng tốt, năng
suất cao. Đơn cử, năng suất chè năm
2018 ước đạt 123,6 tạ/ha (tăng 31%
so với năm 2013). Trong 5 năm qua,
toàn tỉnh thay thế được 2.024 ha
chè. Trong đó có 173,6 ha chè chất
lượng cao và 1.850 ha chè cành cao
sản và hướng tới năm 2020 chuyển
đổi thêm 6.000 ha.
Theo Sở NN&PTNT, hiện
UBND tỉnh đang tích cực đầu tư
để hình thành 2 vùng chè chất lượng
cao với quy mô diện tích 600 ha trên
địa bàn huyện Bảo Lâm và TP Bảo
Lộc. Cùng với đó, các giải pháp
đồng bộ trong tái cơ cấu ngành chè
tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.
Giải pháp chủ yếu là chuyển đổi cơ
cấu, chất lượng giống và áp dụng
công nghệ cao trong sản xuất để
tăng năng suất chè bình quân toàn
tỉnh lên 13 tấn/ha/năm; xúc tiến
thương mại, phát triển thương hiệu
và xây dựng thị trường tiêu thụ độc
lập cho sản phẩm chè Lâm Đồng;
khuyến khích các doanh nghiệp chè
đổi mới, áp dụng đồng bộ các giải
pháp kỹ thuật phù hợp từng khâu
trong sản xuất; từng bước cơ giới
hóa khâu đốn hạ và tạo tán chè…
“Với tình hình ngành chè hiện
nay, Sở NN&PTNT đang cố gắng
giữ ổn định diện tích chè hiện có,
tiếp tục tái cơ cấu ngành chè thông
qua nhiều giải pháp triển khai đồng
bộ nhằm tăng năng suất, chất lượng
chè,… Đồng thời, chúng tôi cũng
khuyến cáo bà con không nên
chuyển đổi cây trồng ồ ạt sang các
cây trồng khác vì thực tế cho thấy
các cây trồng “được mùa, mất giá”
đã nhiều lần xảy ra” - ông Bích
thông tin.
CHÍNH THÀNH
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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 MỜI CHÀO HÀNG

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
CỦA
CÔNG
TYTY
TNHH
MTV
NHÀ
XUẤT
BẢN
GIÁO
DỤC
VIỆT
NAM
TẠI
Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ
phần
Tân
Mai
Lâm
Đồng
CÔNG
CỔ
PHẦN
TÂN
MAI
LÂM
ĐỒNG
CÔNG
TYTY
CỔ
PHẦN
TÂN
MAI
LÂM
ĐỒNG

Căn
cứsố
Quyết
định số 550/QĐ-NXBGDVN
ngày
04/10/2018
của
Công
ty
TNHH
MTV
Nhà
Căn
Quyết
định
550/QD-NXBGDVN
ngày
04/10/2018
của
Công
TNHH
MTV
Nhà
xuất
bản
Giáo
dục
Việt
Nam
(NXBGDVN)
Căn
cứcứ
Quyết
định
số
550/QD-NXBGDVN
ngày
04/10/2018
của
Công
ty ty
TNHH
MTV
Nhà
xuất
bản
Giáo
dục
Việt
Nam
(NXBGDVN)
xuất
bản
Giáo
dục
Việt
Nam
(NXBGDVN)
về
việc
thoái
vốn
đầu
tư
của
NXBGDVN
tại
Công
ty
việc
thoái
vốn
đầu
của
NXBGDVN
Công
phần
Tân
Mai
Lâm
Đồng,
Ban
chức
đấu
phần
thông
báo:
vềvề
việc
thoái
vốn
đầu
tư tư
của
NXBGDVN
tạitại
Công
ty ty
cổcổ
phần
Tân
Mai
Lâm
Đồng,
Ban
TổTổ
chức
đấu
giágiá
cổcổ
phần
xinxin
thông
báo:
cổ phần Tân Mai Lâm Đồng, Ban Tổ chức đấu giá cổ phần xin thông báo:
Tên
phát
hành:
CÔNG
CỔ
PHẦN
TÂN
MAI
LÂM
ĐỒNG
1. 1. Tên
tổ tổ
chức
phát
hành:
TYTY
CỔ
PHẦN
TÂN
MAI
LÂM
ĐỒNG
1.chức
Tên
tổ
chức phát hành:CÔNG
CÔNG
TY
CỔ
PHẦN
TÂN
MAI
LÂM ĐỒNG
2.
Địa
chỉ:
Xã
Đạ
Oai,
huyện
Đạ
Huoai,
Lâm
Đồng
Địa
chỉ:
Oai,
Huyện
Huoai,
Lâm
Đồng
2. 2. Địa
chỉ:
XãXã
ĐạĐạ
Oai,
Huyện
ĐạĐạ
Huoai,
Lâm
Đồng
3. Số điện thoại: 02633 932 268
Fax: 02633 932 286
điện
thoại:
02633
932
268
Fax:
02633
932
286
3. 3. SốSố
điện
thoại:
02633
932
268
Fax:
02633
932
286
4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, kinh doanh giấy, cellulose, nguyên liệu gỗ,
Ngành
nghề
kinh
doanh
chủ
yếu: nguyên
Sản
xuất,
kinh
doanh
giấy,
cellulose,
nguyên
liệu
các
sản
phẩm
giấy,
nguyên
4. 4. Ngành
nghề
kinh
doanh
chủ
yếu:
Sản
xuất,
kinh
doanh
giấy,
cellulose,
nguyên
liệu
gỗ,
các
sản
phẩm
từ từ
giấy,
nguyên
các
sản
phẩm
từ
giấy,
liệu
giấy,
bột
giấy,
hóa
chất, vật
tư thiết
bịgỗ,
phụ
tùng
ngành
giấy.
liệu
giấy,
giấy,
hóa
chất,
thiết
phụ
tùng
ngành
giấy.
Kinh
doanh
bách
hóa
liệu
giấy,
bộtbột
giấy,
chất,
vậtvật
tư tư
thiết
bị bị
phụ
tùng
ngành
giấy.
Kinh
doanh
bách
hóa
Kinh doanh bách hóa tổng hợp.
Dịch
vụ
tư hóa
vấn
kỹ
thuật
về
giấy,
lâm
sinh…
tổng
hợp.
Dịch
vụ
vấn
thuật
về
giấy,
lâm
sinh…
tổng
hợp.
Dịch
vụ(Tám
tư tư
vấn
kỹkỹ
thuật
giấy,
lâm
sinh…
5. Vốn điều lệ đăng ký: 80.000.000.000
mươi
tỷ)vềđồng.
6.lệVốn
điều
lệ thực góp: 23.439.618.480
(Hai
mươi
ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu sáu
Vốn
điều
lệ
đăng
80.000.000.000
(Tám
mươi
) đồng.
5. 5. Vốn
điều
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
trăm
mười
tám
nghìn
bốn
6. 6. Vốn
điều
thực
góp:
23.439.618.480
(Hai
mươi
baba
tỷ tỷ
bốn
trăm
baba
mươi
chín
triệu
sáu
trăm
mười
tám
nghìn
bốn
7.lệMệnh
giá cổ phần: 10.000
(Mười nghìn)
đồng/cổ
phần
trăm
tám
mươi)
đồng.
trăm
tám
mươi)
đồng.
8. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 100.000 (Một trăm nghìn) cổ phần, tương đương 4,27%
7.
Mệnh
giá
phần:góp Công ty
10.000
(Mười
nghìn)
đồng/cổ
phần
thực
7. Mệnh giáVốn
cổcổ
phần:
10.000
(Mười
nghìn)
đồng/cổ
phần
9.
Loại
cổ
phần:
Cổ
phần
phổ
thông
lượng
phần
bán
đấu
giá:
100.000
(Một
trăm
nghìn)
phần,
tương
đương
4,27%
Vốn
thực
góp
Công
8. 8. SốSố
lượng
cổcổ
phần
bán
đấu
giá:
100.000
(Một
trăm
nghìn)
cổcổ
phần,
tương
đương
4,27%
Vốn
thực
góp
Công
ty ty
10. Giá khởi điểm chào bán: 10.200 đồng/cổ phần
Loại
phần:
Cổ
phần
phổ
thông đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu
9. 9. Loại
cổcổ
phần:
phần
thông
11.
Điều kiện tham dự: Tổ Cổ
chức
vàphổ
cá
nhân
giá
cổ
phần
của
NXBGDVN
tại
Công
ty
cổ
phần Tân Mai Lâm Đồng
Giá
khởi
điểm
chào
bán:
10.200
đồng/cổ
phần
10.10.Giá
khởi
điểm
chào
bán:
10.200
đồng/cổ
phần
12. Phương thức đấu giá: Đấu giá thông thường (thực hiện đấu giá khi tổng số lượng cổ
Điều
kiện
tham
chức
nhân
điều
kiện
theo
quy
định
Quy
chế
bán
đấu
phần
của
11.11.Điều
kiện
tham
dự:dự:
TổTổ
chức
vàvà
cácá
nhân
đủđủ
điều
kiện
theo
quy
định
tạitại
Quy
chế
bán
đấu
giágiá
cổcổ
phần
của
phần các Nhà đầu tư đăng ký mua lớn hơn hoặc bằng tổng số cổ phần chào bán)
NXBGDVN
Công
phần
Tân
Mai
Lâm
Đồng
NXBGDVN
tạitại
Công
ty ty
cổcổ
phần
Tân
Mai
Lâm
Đồng
13. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu: Tối đa là 100.000 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần
Phương
thức
đấu
giá: đăng ký muaĐấu
Đấu
thông
thường
(thực
hiện
đấu
giá
tổng
số
lượng
phần
các
Nhà
đầu
12.12.Phương
thức
đấu
giá:
giágiá
thông
thường
(thực
đấu
giá
khikhi
tổng
số
lượng
cổcổ
phần
các
Nhà
đầu
tư tư
14.
Thời
hạn
và
nộp
tiền
cọc:
Từ
08hiện
giờ
00
phút
ngày
05/11/2018
đến
16
giờ
đăng
mua
hơn
hoặc
bằng
tổng
phần
chào
bán)
kýký
mua
lớnlớn
hơn
hoặc
bằng
tổng
sốsố
cổcổ
phần
chào
bán)
30 phút ngày 16/11/2018 đăng
15.
Thời
gian
nộp
phiếu
dự:
Bỏ
trực
tiếp
vào
hòm
phiếu
chậm
lượng
đăng
mua
thiểu:tham
100.000
phần,
thiểu
100
phầnnhất 13 giờ 30 phút
13.13.SốSố
lượng
đăng
kýký
mua
tốitối
đa,đa,
tốitối
thiểu:
TốiTối
đađa
là là
100.000
cổcổ
phần,
tốitối
thiểu
là là
100
cổcổ
phần
ngày 26/11/ 2018
Thời
hạn
đăng
mua
nộp
tiền
cọc: TừTừ
phút
ngày 05/11/2018
đến
phút
ngày
16/11/2018
Thời
hạn
đăng
kýký
mua
vàvà
nộp
tiền
cọc:
0808
giờgiờ
0000
phút
đến
1616
giờgiờ
3030
phút
ngày
16/11/2018
Gửi
bằng
thư
đảm
bảo
chậm nhất
trước
16ngày
giờ05/11/2018
30 phút ngày
23/11/2018
16.
Thời
gian
vàdự:
địa điểm Bỏ
tổBỏ
chức
bán
đấu
giá:
Thời
gian
nộp
phiếu
tham
trực
tiếp
vào
hòm
phiếu
chậm
nhất
phút
ngày
26/11/
2018
15.15.Thời
gian
nộp
phiếu
tham
dự:
trực
tiếp
vào
hòm
phiếu
chậm
nhất
1313
giờgiờ
3030
phút
ngày
26/11/
2018
Địa điểm tổ chức bán đấuGửi
giá:
Gửi
bằng
đảm
bảo
chậm
nhất
trước
phút
ngày
23/11/2018
bằng
thưthư
đảm
bảo
chậm
nhất
trước
1616
giờgiờ
3030
phút
ngày
23/11/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thời
gian
điểm
chức
bán
đấu
giá:
16.16.Thời
gian
vàvà
địađịa
điểm
tổ tổ
chức
bán
đấu
giá:
Địa
chỉ:
Tầng
10,
tòa
nhà
EuroWindow, số 02 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Quận
điểm
chức
bán
đấu
giá:
ĐịaĐịa
điểm
tổ tổ
chức
bán
đấu
giá:
Đống
Đa,
TP.Hà
Nội
CÔNG
CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
RỒNG
VIỆT
–tháng
CHI
NHÁNH
HÀ
NỘI
Thời gian tổ chức
bán
đấu
giá:CHỨNG
14
giờKHOÁN
00
phút
ngày
26
11 HÀ
năm
2018
CÔNG
TYTY
CỔ
PHẦN
RỒNG
VIỆT
– CHI
NHÁNH
NỘI
17.Địa
Thời
gian
hoàn
trả
tiền
cọc:
Trong
vòng
3
ngày
làm
việc
kể
từ
ngày
công
bố
kếtNội
quả
Địa
chỉ:
Tầng
nhà
EuroWindow,
Tôn
Thất
Tùng,
Phường
Trung
Quận
Đống
Đa,
Tp.Hà
Nội
chỉ:
Tầng
10,10,
tòatòa
nhà
EuroWindow,
SốSố
0202
Tôn
Thất
Tùng,
Phường
Trung
Tự,Tự,
Quận
Đống
Đa,
Tp.Hà
đấu
giá.
Thời
gian
chức
bán
đấu
giá:
phút
ngày
tháng
năm
2018
Thời
gian
tổ tổ
chức
bán
đấu
giá:
1414
giờgiờ
0000
phút
ngày
2626
tháng
1111
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
hoàn
trả
tiền
cọc:
vòng
ngày
làm
việc
công
bố
quả
đấu
giá.
17.17.Thời
gian
hoàn
tiền
cọc:
vòng
0303
ngày
làm
việc
kểkể
từ từ
ngày
công
kếtkết
quả
đấu
giá.
giá
cổtrả
phần
của
NXBGDVN Trong
tạiTrong
CTCP
Tân
Mai
Lâm
Đồng
vàngày
các
tàibố
liệu
liên
quan
trên
website:
http://www.nxbgd.vn;
www.vdsc.com.vn.
Nhà
đầu
tư
đăng
ký
tham
gia
mua
cổ
phần
tham
khảo
Bản
công
bố
thông
tin,
Quy
chế
bán
đấu
giá
cổ
phần
của
NXBGDVN
CTCP
Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần của NXBGDVN tạitại
CTCP
Tân
Mai
Lâm
Đồng
và
các
tài
liệu
liên
quan
trên
website:
http://www.nxbgd.vn;
www.vdsc.com.vn.
Ban
Tổ
chức
đấu
giá
trân
trọng
thông
báo
Tân Mai Lâm Đồng và các tài liệu liên quan trên website: http://www.nxbgd.vn; www.vdsc.com.vn.

Tên bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng
Tên gói thầu: “Thiết kế, thi công lắp đặt Pano tuyên truyền”
Tên dự án: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh Lâm
Đồng năm 2018
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)
Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 13 giờ 00 ngày 6
tháng 11 năm 2018 đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 11 năm 2018 (trong
giờ hành chính).
Địa chỉ phát hành: Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, tầng 1 khu Trung
tâm Hành chính tỉnh số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước
17 giờ 00 ngày 15 tháng 11 năm 2018 tại Ban Dân tộc tỉnh Lâm
Đồng tầng 1 khu Trung tâm Hành chính tỉnh số 36 Trần Phú, Phường
4, thành phố Đà Lạt.

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.
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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 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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