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Huyện ủy Di Linh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 25 đảng viên
Sáng 6/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Di
Linh đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy
hiệu Đảng cho các đảng viên 70, 55, 50 năm
tuổi Đảng thuộc Đảng bộ huyện.
Trong đợt này, Đảng bộ huyện Di Linh có
25 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu
Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận Huy hiệu
70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 55 năm tuổi
Đảng, 6 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng
chí 45 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 40 năm
tuổi Đảng và 9 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.
Phát biểu chúc mừng các đảng viên, đồng
chí K’Broi - Phó Bí thư Huyện ủy Di Linh
đã ghi nhận những công lao đóng góp của

Giá xăng giảm hơn
1.000 đồng mỗi lít
Theo thông báo của liên Bộ Công
thương - Tài chính, từ 15h chiều
6/11, giá bán lẻ xăng trong nước
giảm hơn 1.000 đồng mỗi lít, lần
lượt 1.138 đồng với xăng RON 95
và 1.082 đồng với xăng E5 RON
92. Trong khi đó, dầu diesel giảm
67 đồng, còn dầu hỏa và mazut giữ
nguyên giá bán.
Sau điều chỉnh, dầu diesel đang ở
mức 18.544 đồng một lít. Còn xăng
E5 RON 92 có giá mới tối đa 19.600
đồng; xăng RON 95 là 21.065 đồng
một lít. Dầu hỏa giữ nguyên 17.080
đồng một lít. Dầu mazut không cao
hơn 15.694 đồng/kg.
Cùng với giảm giá bán, cơ quan
điều hành cũng ngừng chi Quỹ bình
ổn giá với xăng RON 95 và dầu
diesel. Mức trích Quỹ bình ổn với
xăng E5 RON 92 là 700 đồng một
lít, dầu hỏa 91 đồng và dầu mazut
267 đồng một kg.
Cơ sở giảm mạnh giá bán lẻ của
xăng, theo liên Bộ, do bình quân giá
thành phẩm xăng dầu thế giới trong
15 ngày qua giảm. Mỗi thùng xăng
RON 92 (xăng nền pha chế E5 RON
92) là 78,71 USD một thùng; xăng
RON 95 còn 80,52 USD một thùng.

các đảng viên qua quá trình hoạt động cách
mạng, các thời kỳ kháng chiến, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định,
đây không những là niềm tự hào của các
đảng viên, mà còn là niềm vinh dự tự hào
của toàn Đảng bộ.
Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy mong
muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu
Đảng đợt này tiếp tục phấn đấu, phát huy
phẩm chất đạo đức cách mạng, tính tiền
phong gương mẫu của người đảng viên,
là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ
noi theo…

NDONG BRỪM

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công
danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì
làm một cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh,
nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm
bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu,
không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ
có một ham muốn, ham muốn tột bậc: là làm
sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng
có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
Đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy Di Linh
trao tặng cho 2 đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ảnh: NDONG BRỪM

Tìm đường xuất khẩu
hoa Đà Lạt

nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ quân sự
Những năm qua, Đảng ủy Quân sự
huyện Đơn Dương đã tập trung tham
mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện nội dung “Nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ” một cách hệ
thống, thống nhất. Đảng ủy Quân sự
huyện cũng chỉ đạo các chi bộ trực
thuộc và phối hợp với Ban Tổ chức
Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn
chỉ đạo các chi bộ quân sự xã, thị
trấn nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ với nhiều nội dung, biện pháp
hiệu quả, qua đó nâng cao chất
lượng lãnh đạo của chi bộ, góp phần
xây dựng Đảng bộ Quân sự vững
mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức
và đạo đức, xây dựng LLVT huyện
vững mạnh toàn diện.

Để sinh viên hứng thú
với phong trào
“Sinh viên 5 tốt”
TRANG 5

Xe cứu thương “chui”
ngang nhiên hoạt động
trong bệnh viện

TRANG 7

ĐƠN DƯƠNG: Tập trung

TRANG 2

N.T.N

Không được cơ quan chức năng
cấp phép, không có hợp đồng
cung cấp dịch vụ chuyển viện
theo yêu cầu với bệnh viện,
nhưng thời gian qua có 2 xe cứu
thương vẫn vô tư vào Bệnh viện
II Lâm Đồng nhận bệnh nhân
chuyển tuyến. Điều đáng nói, 2
xe cứu thương này do một nhân
viên điều dưỡng trong Bệnh
viện II Lâm Đồng làm chủ.

(CẦN KIỆM LIÊM CHÍNH. THÁNG 6 NĂM 1949. T.5)

KINH TẾ

Cà phê rang xay Lâm Đồng
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Bản lĩnh của nữ chủ nhiệm
ủy ban kiểm tra
TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Lấn cấn việc hiến đất
làm đường ở Madagui
Giám đốc Phạm Minh Khang cùng công nhân phân loại hoa xuất khẩu tại Làng hoa Vạn Thành. Ảnh: V.Việt

TRANG 3

TRANG 6
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GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

ĐƠN DƯƠNG: Tập trung nâng cao

chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự

T

hượng tá Tống Xuân Thu,
Phó Bí thư Đảng ủy Quân
sự huyện cho biết: “Để
lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất
lượng sinh hoạt các chi bộ quân sự,
Đảng ủy Quân sự huyện đã ban hành
nghị quyết chuyên đề, xây dựng
chương trình, kế hoạch, hướng dẫn
triển khai thực hiện đến các chi bộ
trực thuộc và chi bộ Quân sự xã, thị
trấn; trong đó đề ra các nhiệm vụ,
giải pháp cụ thể về nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với
đặc điểm tình hình của đảng bộ;
đồng thời, tổ chức phổ biến, giáo
dục, quán triệt, triển khai đồng bộ,
nghiêm túc đến các chi bộ và đảng
viên. Qua đó, đã nâng cao nhận thức
cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý
nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách
và lâu dài của việc nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ”.
Đảng ủy Quân sự huyện đã tập
trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ xây
dựng nội dung sinh hoạt đúng theo
hướng dẫn của cấp trên và đặc điểm
tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa
phương, đơn vị. Gắn sinh hoạt với
đẩy mạnh việc học tập và làm theo
gương Bác và các nghị quyết của
Trung ương về công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng.
Công tác chuẩn bị dự thảo nghị
quyết được thực hiện kỹ lưỡng và
bài bản hơn. Trước khi sinh hoạt
thông báo trước cho đảng viên biết
thời gian, địa điểm, nội dung sinh
hoạt. Trong sinh hoạt, bí thư chi bộ
chọn lọc những nội dung trong thông
báo nội bộ để thông báo tình hình
trong nước và quốc tế, phổ biến chủ
trương, chính sách của Đảng, nghị
quyết của cấp trên, phân công đảng
viên kể chuyện tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh. Đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng
trước và đề ra phương hướng, nhiệm
vụ trong tháng tới. Đặc biệt là đánh
giá về tình hình tư tưởng của cán bộ,
đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo
của chi bộ; vai trò, trách nhiệm của
cấp ủy, đảng viên trong tổ chức thực

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Đơn Dương đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” một cách hệ thống, thống nhất. Đảng ủy Quân sự
huyện cũng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo
các chi bộ quân sự xã, thị trấn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với nhiều nội dung, biện pháp hiệu quả,
qua đó nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh về chính
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện.

Tập bắn trên thao trường. Ảnh: Đàm Trung

hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng chí Huỳnh Văn Quang, Bí
thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Quân sự
xã Lạc Lâm chia sẻ: “Trong sinh
hoạt chi bộ, bên cạnh việc nâng cao
chất lượng soạn thảo nghị quyết và
tuân thủ các nguyên tắc, các bước
theo quy định, chúng tôi chú trọng
giải quyết tâm tư, vướng mắc của
đảng viên; phát huy dân chủ, tạo
được không khí cởi mở, chân thành
để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ
chính kiến, nguyện vọng. Kịp thời
biểu dương, đề nghị khen thưởng
những đảng viên gương mẫu, có
thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo
dục những đảng viên có thiếu sót,
khuyết điểm. Trong hội nghị chi bộ
có kết luận rõ ràng, phân công thực
hiện cụ thể. Thường xuyên kiểm tra
việc thực hiện nghị quyết, nhằm đôn
đốc và kịp thời uốn nắn những sai

sót trong quá trình thực hiện”.
Đánh giá về hoạt động này, đồng
chí Trương Văn Bình, Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy cho biết:
“Tôi cho đây là một giải pháp thiết
thực, có hiệu quả của Đảng bộ Quân
sự huyện, vì nó phù hợp với đặc
điểm tình hình và yêu cầu nhiệm
vụ của LLVT địa phương, đáp ứng
được yêu cầu xây dựng Đảng ở cơ
sở trong tình hình hiện nay. Qua
theo dõi thấy rằng quá trình thực
hiện đã từng bước khắc phục những
hạn chế, yếu kém trước đây. Nề nếp
sinh hoạt của đa số các chi bộ quân
sự được duy trì đúng quy định; nội
dung sinh hoạt phong phú hơn; hình
thức, phương pháp sinh hoạt có
nhiều đổi mới; chất lượng ra nghị
quyết nói riêng, chất lượng sinh
hoạt chi bộ nói chung được nâng
lên rõ rệt. Tinh thần dân chủ, tự phê

bình và phê bình được phát huy, các
nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng
luôn được giữ vững. Các chi bộ và
đảng viên đã nêu cao tinh thần chủ
động, sáng tạo, khắc phục khó khăn
quyết tâm thực hiện và hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao. Từ việc
nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các
chi bộ quân sự, đã góp phần quan
trọng lãnh đạo LLVT huyện hoàn
thành tốt nhiệm vụ quốc phòng,
quân sự địa phương của huyện trong
những năm qua”.
Tìm hiểu kinh nghiệm ở huyện
Đơn Dương, thấy rằng, để nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự,
cần đặc biệt coi trọng ba tính chất
sinh hoạt Đảng trong các chi bộ:
tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính
giáo dục. Ba tính chất trên có mối
quan hệ mật thiết và có sự tác động
qua lại, biện chứng thống nhất, cho

nên, phải thực hiện đồng bộ mới có
kết quả.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ cần thường xuyên cải tiến và đổi
mới nội dung sinh hoạt. Vận dụng
linh hoạt các loại hình thức sinh hoạt
chi bộ như: sinh hoạt chính trị (bàn
và ra các nghị quyết, quyết định lãnh
đạo); sinh hoạt học tập (nghiên cứu,
quán triệt, thảo luận các chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, nghe thông tin,
thời sự trong nước và quốc tế); sinh
hoạt tư tưởng, tự phê bình và phê
bình. Tùy nội dung sinh hoạt mà
lựa chọn hình thức sinh hoạt cho
phù hợp.
Phát huy vai trò của chi ủy, bí
thư chi bộ trong tổ chức, chuẩn bị
và điều hành sinh hoạt chi bộ và
vai trò trách nhiệm của đảng viên
trong đóng góp xây dựng nghị
quyết, trong tự phê bình và phê
bình và trong triển khai thực hiện
nghị quyết. Quán triệt và thực hiện
nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức
xây dựng Đảng, thực hiện đúng
chức năng, nhiệm vụ của chi bộ,
đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục
và tính chiến đấu cao. Sau sinh hoạt
phải có kết luận, phân công nhiệm
vụ cụ thể cho đảng viên; tăng cường
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
nghị quyết, có đánh giá, rút kinh
nghiệm ở kỳ sinh hoạt sau.
Gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ với thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
Chỉ thị 05 của BCT (khóa XII), các
chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng
dẫn của Đảng ủy Quân khu 7, Tỉnh
ủy, Đảng ủy QS tỉnh và Huyện ủy về
công tác xây dựng Đảng; các phong
trào thi đua, các cuộc vận động ở địa
phương, đơn vị...
Đó chính là những giải pháp thiết
thực, là một trong những thành
công trong công tác xây dựng Đảng
của địa phương trong những năm
vừa qua.
ĐÀM TRUNG

TRẠM HÀNH: Phát huy vai trò

của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

C

hỉ tính riêng từ năm
2017 đến nay, ngoài
công trình nâng cấp cải
tạo nhà văn hóa thôn Trạm Hành 2
đang được thực hiện, toàn xã còn
có 5 công trình đường giao thông
ở các thôn khác đã được đổ bê tông
xi măng, với tổng chiều dài trên 3
km, rộng từ 3 - 3,5m. Tại các tuyến
đường này cũng đã có các công
trình điện thắp sáng đường quê do
nhân dân đóng góp xây dựng. Để
hoàn thành các tuyến đường trên,
cùng với nguồn vốn đầu tư của
Nhà nước, Ủy ban MTTQVN xã
Trạm Hành và Ban công tác Mặt
trận các thôn đã có những biện

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, những năm qua,
cùng với cả hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQVN xã Trạm Hành (Đà Lạt)
đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tổ chức tuyên truyền, vận
động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình nông thôn
mới ở địa phương. Nhờ đó, năm 2014, xã Trạm Hành được công nhận
đạt chuẩn xã nông thôn mới.
pháp tuyên truyền, vận động phù
hợp có hiệu quả nên nhân dân đã
tự nguyện đóng góp khoảng 1 tỷ
đồng, trên 2.000 công lao động,
hiến trên 2.500 m2 đất để xây dựng
các tuyến đường. Theo đó, đến
nay, tỷ lệ đường giao thông nông
thôn trên địa bàn xã Trạm Hành
được cứng hóa 100%, đường nội

đồng được cứng hóa trên 80%.
Hiện hệ thống giao thông trên địa
bàn xã đã cơ bản phục vụ tốt nhu
cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa
của nhân dân, đồng thời góp phần
thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa
phương ngày càng phát triển.
Song song với những việc
làm trên, thời gian qua, Ủy ban

MTTQVN xã Trạm Hành còn quan
tâm tổ chức tuyên truyền, vận động
nhân dân ở địa phương chấp hành
nghiêm túc chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước cũng như các quy định
tại địa phương; thực hiện tốt cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư”, tham gia đảm bảo an ninh trật
tự, tích cực lao động sản xuất phát
triển kinh tế gia đình... Nhờ vậy
đến nay, xã Trạm Hành chỉ còn 1
hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, trong
tổng trên 5.000 hộ dân ở 4 thôn.
Có thể nói, nhờ sự quan tâm
đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực

của cả hệ thống chính trị, trong
đó vai trò của Ủy ban MTTQVN
xã Trạm Hành được phát huy, nên
nhân dân đã tích cực tham gia xây
dựng nông thôn mới ở địa phương.
Và, việc người dân tích cực đóng
góp xây dựng các công trình phúc
lợi xã hội cho thấy rất hợp với “ý
Đảng, lòng dân”. Đồng thời, thể
hiện rõ việc chính quyền đã biết
dựa vào dân, huy động sức đóng
góp của nhân dân cho sự phát triển
chung của địa phương. Cũng nhờ
đó, một diện mạo nông thôn mới
đã không ngừng khởi sắc trên vùng
đất Trạm Hành.
ĐAM TRỌNG
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Tìm đường xuất khẩu hoa Đà Lạt
Khởi nghiệp vài triệu
đồng mua bán hoa hồng
Buổi sáng một ngày đầu tháng
11/2018, phóng viên đến cơ sở hoa
tươi Quỳnh Phương ở đầu cổng
Làng hoa Vạn Thành Đà Lạt để gặp
doanh nhân 8X Phạm Minh Khang
theo lời hẹn. Chờ mười mấy phút,
Khang về từ Trung tâm Văn hóa
sau gần nửa buổi sinh hoạt Chi hội
BNI Lâm Đồng trực thuộc tổ chức
BNI toàn cầu. Đây là một tổ chức
kết nối cơ hội kinh doanh, xúc tiến
thương mại đối với doanh nghiệp
Lâm Đồng ra đời hoạt động hơn 4
năm qua. Khang cho biết, trong năm
2018, thông qua hoạt động Chi hội
BNI Lâm Đồng, Khang đã chia sẻ
những thành công ban đầu khi vượt
qua những thử thách, khó khăn khi
tìm đường xuất khẩu các loại hoa Đà
Lạt, trong đó chủ lực là hoa hồng ở
Làng hoa Vạn Thành.
Chuyện bắt đầu từ hơn 8 năm về
trước, nam thanh niên 8X Phạm
Minh Khang quyết định chuyển
công việc giảng dạy từ thành phố
Hồ Chí Minh trở về Làng hoa Vạn
Thành Đà Lạt để nghiên cứu mô
hình liên kết sản xuất, tìm đường
xuất khẩu hoa Đà Lạt. Khang nhớ
lại “Về Làng hoa Vạn Thành được
ba và mẹ giới thiệu vài mối mua hoa
hồng bán ở chợ lớn Đà Lạt. Nguồn
vốn chỉ vài triệu đồng ban đầu làm
quen với việc thu mua và phân phối
trong thị trường địa phương, từ đó
mở rộng quan hệ, tận dụng từng
cơ hội kết nối giao thương với đối
tác tiêu thụ nước ngoài. Kết quả thị
trường Campuchia là thị trường xuất
khẩu hoa hồng chuyến hàng đầu tiên
từ cơ sở hoa tươi Quỳnh Phương của
gia đình chúng tôi...”.
Thực tế cũng phải mất thời gian

Doanh nhân 8X Phạm Minh Khang khởi nghiệp thành công bắt đầu từ hành trình tìm đường xuất
khẩu đa sắc màu hoa hồng ở Làng hoa Vạn Thành, Đà Lạt. Từ đó, Khang liên kết trực tiếp với nhà
nông và nhà doanh nghiệp khác theo hướng chuyên nghiệp hóa trách nhiệm của mỗi bên sản xuất
và bên thương mại, tạo ra giá trị gia tăng sau mỗi mùa thu hoạch hoa hồng nói riêng, các loại hoa
Đà Lạt và vùng phụ cận nói chung.
trải nghiệm hơn 2 năm thành lập
điểm thu mua hoa tươi Quỳnh
Phương tại Làng hoa Vạn Thành, Đà
Lạt, chủ nhân Phạm Minh Khang
mới chính thức ký hợp đồng cung
ứng cho đối tác Campuchia trị giá 10
triệu đồng hoa hồng. Theo Khang,
điều quan trọng với chuyến hàng
xuất khẩu hoa hồng đầu tiên sang
Campuchia là Khang đã tìm thấy
giải pháp nâng cao giá trị hoa Đà
Lạt. Với uy tín đã thực hiện trong
chuyến hàng xuất khẩu 10 triệu
đồng trong tháng đầu tiên, Khang
đã biết cách phát huy, thu hút đối
tác nâng lên khối lượng đơn hàng
hoa hồng gấp 4 lần trong tháng liền
kề sau đó.
Tiếp theo, sau một năm làm ăn với
Campuchia, cơ sở hoa tươi Quỳnh
Phương được kết nối thêm nhiều
đối tác nước ngoài khác tìm đến
trao đổi cơ hội hợp tác, kết quả đã
ký mới hợp đồng 12 tháng tiêu thụ
hoa hồng và các loại hoa khác của
Đà Lạt, mỗi tháng với giá trị một
đơn hàng từ 100 - 200 triệu đồng.
Lúc này quy mô hoạt động liên kết
tiêu thụ hoa tươi Đà Lạt của cơ sở
Quỳnh Phương mở rộng thành Công
ty TNHH Quỳnh Phương.

Doanh thu 7 triệu
cành hoa/năm
Nói về kết quả kinh doanh hoa
tươi ước cả năm 2018, doanh nhân
Phạm Minh Khang thông tin tổng

Giám đốc Phạm Minh Khang cùng công nhân phân loại hoa xuất khẩu
tại Làng hoa Vạn Thành Đà Lạt. Ảnh: V.Việt

“Tính chuyên nghiệp trong liên kết là Công ty Quỳnh Phương
tập trung khai thác thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho
sản phẩm hoa cắt cành Đà Lạt. Và chủ vườn tập trung đầu
tư thâm canh đạt sản lượng và chất lượng hoa cắt cành cao
nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của từng đối
tượng khách hàng trong và ngoài nước…”

Giám đốc Phạm Minh Khang nhấn mạnh

số lượng bán ra khoảng 7 triệu cành
hoa. Trong đó, tiêu thụ trong nước
4 triệu cành và xuất khẩu 3 triệu
cành. Đặc biệt, sản lượng chiếm
từ 45 - 50% là hoa hồng với hơn

40 sắc màu khác nhau. Thị trường
xuất khẩu trong năm 2018 đang
tiếp tục mở rộng sang các nước
Nga, Trung Quốc, Thái Lan…
Và thị trường trong nước đã phân

air roasting” mới nhất. Với mọi nỗ
lực, thương hiệu cà phê Ritachi
đem đến cho khách hàng những
ly cà phê tuyệt hảo mang đậm dấu
ấn của vùng cà phê đặc trưng Lâm
Đồng. Hiện nay, cà phê đã có mặt ở
thị trường thành phố Hồ Chí Minh,
được người dân đón nhận.
Tương tự, Công ty TNHH Chế
biến cà phê Như Tùng (thôn Vinh
Quang, xã Hoài Đức) đầu tư vào
thu mua chế biến sản phẩm cà phê
chất lượng cao để xuất khẩu đồng
thời rang xay cà phê. Ông Nguyễn
Như Tùng, Giám đốc công ty cho
biết, trước đây nông dân chưa chú
trọng sản xuất cà phê sạch theo tiêu
chuẩn thế giới nên hiệu quả chưa
cao và bị thương lái ép giá. Sau khi
liên kết với hơn 300 hộ dân, diện
tích 1.000 ha, Công ty chuyển giao
kỹ thuật và thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc sản xuất cà phê theo
quy trình, tiêu chuẩn của Thương
mại công bằng (Fairtrade) và được
các thành viên thực hiện nghiêm
túc. Việc các nông hộ liên kết với
doanh nghiệp trong sản xuất cà phê
góp phần nâng năng suất, chất lượng
cà phê, tăng thu nhập, bảo vệ môi
trường. Bên cạnh việc xuất bán cà
phê nhân chất lượng cao cho các thị

trường Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Hà
Lan... mỗi năm cà phê Như Tùng
sản xuất rang xay khoảng 40 tấn cà
phê, cung ứng ra thị trường Hà Nội.
Không chỉ có các công ty đầu tư
vào lĩnh vực rang xay, mà còn có
những cá nhân mạnh dạn dấn thân
vào lĩnh vực này. Chị Trần Thị Tâm
(Tổ 14, thị trấn Di Linh), đã tạo dựng
được thương hiệu cà phê Dji Ring’s
Coffee của riêng mình. Chị chia sẻ,
chứng kiến cảnh bấp bênh của cà
phê, đặc biệt là cà phê bẩn trà trộn
vào làm giá trị hạt cà phê giảm, chị
quyết tâm chuyển hướng làm cà phê
rang xay chất lượng cao. Để từng
bước thực hiện thành công với sản
phẩm cà phê cao cấp mang thương
hiệu cà phê Dji Ring’s coffee, chị đã
trải qua không ít khó khăn, bởi để làm
được loại cà phê này, chị phải thuyết
phục người nông dân trồng cà phê
theo tiêu chuẩn hữu cơ, thu hái 95%
trái chín. Sau khi thu mua cà phê của
nông dân chị tiến hành rửa cà phê và
lựa 100% hạt cà phê chín phơi trên
giàn cao, sau khi khô chị đem ủ cà
phê 1 tuần rồi mới đem đi xay ra cà
phê nhân và cuối cùng là rang xay để
cung cấp ra thị trường.
Ông Nguyễn Văn Lục, Chi cục
trưởng Chi cục Quản lý chất lượng

phối hoa tươi Quỳnh Phương đến
cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Toàn
bộ sản lượng hoa này được Công
ty Quỳnh Phương liên kết sản
xuất ổn định với 50 nhà vườn ở
các vùng hoa Vạn Thành, An Sơn,
Thái Phiên, Đa Thiện, Trại Mát,
Xuân Thọ (Đà Lạt); thị trấn Lạc
Dương, xã Đạ Sar, xã Lát (huyện
Lạc Dương). Diện tích liên kết ít
nhất của mỗi nhà vườn là 2.000
m2, nhiều nhất lên đến 2 ha. Hình
thức liên kết thỏa thuận bên Công
ty Quỳnh Phương cung cấp nguồn
giống, ứng trước các nguồn vốn
đầu tư và bao tiêu sản phẩm theo
giá thị trường hoặc chốt giá trước
khi xuống giống trồng.
Trong năm 2019, đơn hàng mua
hoa tươi từ thị trường nước ngoài và
trong nước tiếp tục được đặt hàng
sản lượng và giá cả gia tăng, Công
ty Quỳnh Phương Đà Lạt lại tìm
xuống nhà vườn xây dựng mới các
mô hình liên kết mới, nâng cao thu
nhập ổn định, lâu dài. Doanh nhân
Phạm Minh Khang trao đổi từ thực
tiễn khởi nghiệp hoa hồng và các
loại hoa khác đã gặt hái được thành
công đến nay là: “Để tìm thấy con
đường xuất khẩu hoa tươi bên cạnh
việc xây dựng thị trường trong nước,
chúng tôi nghĩ rằng, không nên đặt
vấn đề doanh nghiệp lớn hay doanh
nghiệp vừa và nhỏ; quan trọng là
doanh nghiệp đó phải có bước đi
phù hợp với xu thế thị trường; đồng
thời tạo ra sự khác biệt trong sản
phẩm hoa tươi cắt cành liên kết sản
xuất của mình như nguồn giống,
hình dáng, màu sắc, chất lượng của
từng loài hoa mang tính đặc trưng
nhất của vùng đất “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành…”.
VĂN VIỆT

Cà phê rang xay Lâm Đồng
Cà phê Lâm Đồng chủ yếu sơ
chế thành cà phê nhân, mà
chưa chú trọng sản xuất ra
sản phẩm rang xay. Những
năm gần đây, nhiều doanh
nghiệp, cá nhân bắt đầu chú
trọng phát triển, làm cho lĩnh
vực này ngày càng sôi động, từ
đấy, tạo ra giá trị cho thương
hiệu cà phê Lâm Đồng.

C

“

ách đây mấy năm, khi ấy
“cà phê sạch” đang là thứ rất
đỗi xa lạ với người yêu thích
thức uống này. Vì thế, nhiều bạn trẻ
trong đó có anh Phạm Khắc Tài (Di
Linh) thấy cơ hội mở ra cho mình.
“Thời điểm ấy tôi nghĩ, nếu cho ra
đời một sản phẩm sạch, đảm bảo chất
lượng sẽ dễ dàng gặt hái thành công
hơn. Tôi lập tức bắt tay vào tìm hiểu
kỹ về nguồn hàng cũng như quy trình
chế biến. Lúc đầu là không tìm được
nơi dạy làm cà phê dù bỏ ra cả tháng
trời tìm kiếm nhưng đều bị từ chối”,
anh Phạm Khắc Tài chia sẻ ngày đầu
đến với nghề rang xay cà phê.
Anh Phạm Khắc Tài quyết định
mở Công ty TNHH Miền Cao

Anh Phạm Khắc Tài xác lập nên
thương hiệu cà phê Ritachi. Ảnh: H.Yên

Nguyên, xác lập thương hiệu cà phê
sạch Ritachi Coffee của mình. Anh
Tài tập trung vào việc hợp tác chặt
chẽ với người nông dân, thiết lập
hệ thống Farm riêng của mình, đầu
tư máy móc trang thiết bị hiện đại
sơ chế, phân loại, đánh bóng theo
tiêu chuẩn xuất khẩu và cuối cùng
là nghiên cứu phát triển sản xuất ra
cà phê rang xay chất lượng. Ritachi
Coffee được làm từ 100% hạt cà
phê nguyên chất, sau quá trình sơ
chế và phân loại, hạt cà phê được
rang trên máy rang công nghệ “hot

nông lâm thủy sản Lâm Đồng cho
biết, hiện nay chế biến cà phê rang
xay, cà phê bột: trên địa bàn toàn
tỉnh có 192 doanh nghiệp, cơ sở chế
biến đã được cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện an toàn thực phẩm với
tổng sản lượng khoảng 6.028 tấn/
năm, cụ thể: doanh nghiệp 109 cơ
sở với sản lượng 5.681,1 tấn/năm
và cơ sở nhỏ lẻ là 83 cơ sở với sản
lượng 357,5 tấn/năm. Trong khi đó,
chế biến cà phê nhân có 33 doanh
nghiệp hoạt động chế biến và trên
250 cơ sở sơ chế nhỏ lẻ quy mô hộ
cá thể với tổng công suất chế biến
khoảng 300.000 - 320.000 tấn cà
phê nhân (chiếm khoảng 80 - 90
tổng sản lượng cà phê), trong đó
có 13 đơn vị tham gia xuất khẩu
trực tiếp.
Như vậy, thị trường rang xay của
Lâm Đồng còn khá khiêm tốn. Trong
thời gian tới, cần phải chú trọng đầu
tư, khuyến khích phát triển ngành cà
phê rang xay, qua đó tạo dựng được
thương hiệu riêng cho ngành cà phê
Lâm Đồng. Để làm được điều này,
Nhà nước cần mở rộng các hình thức
kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các
thành phần kinh tế trong và ngoài
nước vào lĩnh vực rang xay cà phê.
HOÀNG YÊN
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Trang bị kỹ năng chăm sóc
nạn nhân bạo lực gia đình
cho cán bộ cơ sở
Trong 3 ngày (6 - 8/11/2018), Sở
VH-TT-DL tổ chức tập huấn bồi dưỡng
nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực
gia đình và tư vấn về phòng chống bạo
lực gia đình cho hơn 100 cán bộ làm
công tác văn hóa, xã hội, gia đình và
hòa giải của các xã, phường, thị trấn.
Các cán bộ cơ sở đã được trang
bị các kỹ năng thông qua 7 chuyên
đề: Những vấn đề chung về công tác
phòng, chống bạo lực gia đình; Kỹ
năng tư vấn và hòa giải mâu thuẫn,
tranh chấp trong gia đình; kỹ năng can
thiệp, ngăn chặn bạo lực gia đình; kỹ
năng giao tiếp, ứng xử trong gia đình;
kỹ năng ứng xử và giải quyết tình
huống khi các thành viên gia đình có
mâu thuẫn; Kỹ năng sơ cứu nạn nhân
bạo lực gia đình; thống kê, báo cáo về
gia đình và phòng chống bạo lực gia
đình; triển khai thực hiện nhiệm vụ
công tác gia đình và phòng chống bạo
lực gia đình.
Q.UYỂN

“Ngày hội thanh niên
với văn hóa giao thông”
tại Phường 10, Đà Lạt
Trong 2 ngày (4 và 5/11), Đội Cảnh
sát giao thông, Công an TP Đà Lạt
phối hợp với Đoàn Phường 10 và
Công ty Honda Ngọc Anh, TP Đà Lạt
đã tổ chức “Ngày hội thanh niên với
văn hóa giao thông”.
Trên 200 đoàn viên, thanh niên trên
địa bàn Phường 10 và 2.200 học sinh
Trường THCS Phan Chu Trinh được
tìm hiểu về luật an toàn giao thông;
cách thức lái xe an toàn, sử dụng nón
bảo hiểm đúng quy định...
Với chương trình “lái xe an toàn”,
đoàn viên, thanh niên và người dân
ở địa phương được tham gia các thử
thách lái xe an toàn bằng việc thi lái xe
vượt qua ván hẹp.
Dịp này, Công ty Honda Ngọc Anh,
TP Đà Lạt cũng đã tổ chức thay nhớt
miễn phí cho 300 xe mô tô của nhân
dân trên địa bàn Phường 10.
Hoạt động trên được tổ chức nhằm
nâng cao nhận thức cho đoàn viên,
thanh niên và nhân dân trên địa bàn
Phường 10 chấp hành tốt Luật giao
thông đường bộ, nhằm giảm thiểu số
vụ và thiệt hại do tai nạn giao thông
gây ra, nhất là tai nạn giao thông trong
đối tượng đoàn viên, thanh niên và
học sinh.
ĐAM TRỌNG

L’Appel tài trợ dinh dưỡng
cho trẻ vùng sâu
Tổ chức từ thiện L’Appel hiện đang
tài trợ dinh dưỡng cho một số nhà trẻ
ở vùng sâu, vùng xa thuộc các địa bàn
Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm và Đam
Rông. Theo đó, L’Appel thêm tiền vào
bữa ăn của các cháu, giúp bữa ăn đầy
đủ hơn cả về 4 nhóm dinh dưỡng, tăng
cường thể lực để vui chơi và học tập.
Ngoài ra, L’Appel còn trao học bổng
cho một số học sinh khó khăn, tài trợ
chi phí học tập cho các em ở trường
trong suốt quá trình học và ra làm
việc. Được biết, L’Appel là tổ chức
từ thiện có nhiều hoạt động tại Lâm
Đồng từ nhiều năm qua, đặc biệt chú
trọng tới hỗ trợ trẻ em khó khăn vươn
lên trong học tập.
D.Q

Bản lĩnh của nữ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

Đ

ã từng kinh qua nhiều vị
trí công việc, từ kế toán
các đơn vị hành chính
sự nghiệp, hội chữ thập
đỏ, hội phụ nữ đến ban dân vận,
UBKT Huyện ủy, bà Thơm cho
rằng đó là những nền tảng giúp bà
có kiến thức xã hội, kỹ năng công
tác nên thuận lợi hơn khi đảm nhận
vai trò Chủ nhiệm UBKT Huyện
ủy Đạ Huoai từ năm 2014 đến nay.
Nhiều năm làm công tác kiểm tra
Đảng, bà luôn gắn kiến thức công
tác Đảng với công tác xã hội.
Bà chia sẻ: “Để giải quyết một
vụ việc nào đó thì cần phải có cách
nhìn nhận toàn diện, đa chiều mới
nắm bắt được bản chất sự việc và
đưa ra hướng giải quyết thấu tình
đạt lý, có tình đồng chí và nhân
văn. Làm công tác kiểm tra là
đảm nhận vai trò của người cầm
cân nảy mực. Người làm công tác
kiểm tra là vừa làm điều tra, vừa
làm công tố, vừa luận tội, vừa xử
lý. Do đó, nếu không làm cặn kẽ
thì sinh mệnh chính trị của một
người có thể bị ảnh hưởng nghiêm
trọng. Chính vì vậy, bản thân tôi
luôn quan điểm phải làm theo
đúng nguyên tắc, đúng quy định
và đúng nghiệp vụ công tác kiểm
tra nhưng vẫn phải có tâm, có tình
để khi một vụ việc được giải quyết
thì vẫn giữ vững được nguyên tắc
kỷ luật của Đảng và sự đồng thuận
của tổ chức cơ sở đảng hay đảng
viên được kiểm tra”.
Hiện tại, cơ quan UBKT Huyện
ủy Đạ Huoai có 5 người. Đây
đều là những người có thâm niên
trong công tác kiểm tra, giám sát
nên đều có kinh nghiệm xử lý
các vụ việc. Ngoài ra, cả 5 người
trong UBKT Huyện ủy đều tham
gia các tổ công tác của Huyện ủy
nên có điều kiện nắm tình hình
chung của các tổ chức cơ sở đảng
và đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực
hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám
sát. Ngoài các chương trình giám
sát định kỳ hàng năm thì UBKT

“Nghề nghiệp đã tạo cho mình bản lĩnh, nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng thì không
làm được công tác kiểm tra Đảng. Chính bản lĩnh đã giúp mình không bị dao động trước những
khó khăn thử thách”. Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Thơm - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT)
Huyện ủy Đạ Huoai, một trong số những phụ nữ hiếm hoi làm chủ nhiệm UBKT trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Đ.Anh

Những anh em làm công tác kiểm tra thì bản thân càng
phải gương mẫu, chấp hành tốt các quy định, các chủ
trương của Đảng và của cơ quan, đơn vị. Bà Thơm cho
rằng, điều đó không hề tạo áp lực mà càng làm tăng thêm
vốn hiểu biết về công tác Đảng và kiến thức thực tiễn, nhờ
đó xử lý công việc của cơ quan, của gia đình và xây dựng
các mối quan hệ ngày càng tốt hơn. Chính điều này giúp
cho bà cảm thấy công tác kiểm tra Đảng không hề khô
khan mà mang lại ý nghĩa lớn hơn trong cuộc sống của bà.
Huyện ủy còn thường xuyên thực
hiện công tác giám sát các tổ chức
cơ sở đảng về việc thực hiện nghị
quyết của Huyện ủy, kiểm tra các
tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
theo chuyên đề, theo định kỳ và
theo nhiệm vụ của UBKT. Chia
sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm
tra Đảng, bà Thơm cho biết: Để
công tác kiểm tra, giám sát đạt
hiệu quả cao thì UBKT Huyện
ủy luôn tăng cường công tác tham

mưu cho cấp ủy trong công tác chỉ
đạo, điều hành nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát trong toàn Đảng bộ, nhất
là các tổ chức đảng ở cơ sở. Đội
ngũ cán bộ UBKT ở cơ sở phải
luôn được kiện toàn, bồi dưỡng để
nắm vững các kiến thức chuyên
môn, nghiệp vụ, phục vụ tốt cho
công tác kiểm tra, giám sát ngay
từ cơ sở. Đặc biệt, anh em cán bộ
kiểm tra phải luôn sâu sát cơ sở,
được phân công phụ trách từng

địa bàn, từng lĩnh vực để thường
xuyên nắm bắt tình hình, triển
khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
tại cơ sở được tốt hơn.
Đảng bộ Đạ Huoai hiện có 33
tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có
15 đảng bộ và 18 chi bộ cơ sở trực
thuộc. Theo bà Thơm, số lượng tổ
chức cơ sở đảng không nhiều nên
công tác kiểm tra, giám sát luôn
được quán triệt thực hiện khá tốt.
Đặc biệt, chính công tác phòng
ngừa được thực hiện tốt nên cán
bộ, đảng viên hiểu rõ nhiệm vụ
của mình, vì thế khi triển khai công
việc đúng trách nhiệm và phát huy
được những ưu điểm, hạn chế
những khuyết điểm. “Trước đây,
nhiều đảng viên chưa hiểu rõ nên
vô tình vi phạm một số quy định.
Qua công tác kiểm tra, giám sát
hoặc thông qua các buổi giao ban
thì anh em làm công tác kiểm tra
đều nêu rõ các vi phạm đó để các tổ
chức cơ sở đảng và các đảng viên
khác rút kinh nghiệm. Hay như,
đến hiện tại, việc triển khai thực
hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ
chính trị đã được các tổ chức cơ sở
đảng thực hiện sát hơn, phù hợp
hơn với tình hình thực tiễn của các
địa phương” - bà Thơm chia sẻ.
Sinh năm 1966, bà Thơm rời
quê ở Đông Anh (Hà Nội) vào
vùng kinh tế mới Nam Ban (Lâm
Hà) để đi học, sau đó về Đạ Huoai
lập nghiệp cho đến nay. Với bà,
công việc hiện tại và cuộc sống
gia đình khá viên mãn. Các con
đều đã lớn và đã có cuộc sống ổn
định, còn ông xã luôn hiểu, luôn là
hậu phương để bà hoàn thành tốt
công việc. Chính vì vậy, bà luôn
dành toàn tâm toàn ý cho ông việc.
ĐÔNG ANH

Ứng dụng kinh nghiệm Israel trong canh tác nông nghiệp 4.0
Sáng ngày 6/11, tại Đà Lạt, Sở
NN&PTNT Lâm Đồng phối hợp
với Phòng Kinh tế và Thương mại,
Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã
tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vượt
qua thách thức trong nông nghiệp
bằng ứng dụng kinh nghiệm Israel
trong canh tác”.
Tham dự Hội thảo có 13 doanh
nghiệp nông nghiệp 4.0 Israel và
hơn 50 doanh nghiệp, HTX sản

xuất, kinh doanh nông sản tiêu
biểu ở Lâm Đồng.
Theo ông Yaniv Tessel - Tham
tán, Trưởng Phòng Kinh tế và
Thương mại, Đại sứ quán Israel tại
Việt Nam, ngành công nghệ nông
nghiệp Israel từng đoạt nhiều giải
thưởng trong khu vực và quốc tế
nhờ sự đổi mới và chuyên môn
cao, đặc biệt trong các lĩnh vực nhà
kính và thủy canh, phân bón và hạt

giống, thủy lợi và bảo tồn nước,
quản lý trang trại chăn nuôi…
Cụ thể như Công ty TNHH
Aquaculture Production
Technology hơn 40 năm kinh
nghiệm phát triển trang trại nuôi
cá; Công ty Agriance với 38 năm
kinh nghiệm, 10 chuyên gia nông
học hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt,
cung cấp phân bón và hạt giống
cây trồng chất lượng cao; Công ty

Danziger nhân giống và phổ biến
hàng trăm giống hoa dạng cành và
dạng bụi…
Tại Hội thảo, các doanh nghiệp
nông nghiệp Lâm Đồng trực tiếp
tìm hiểu, tham khảo các công
nghệ ứng dụng nông nghiệp 4.0
của Isarel, nhằm nghiên cứu ứng
dụng phù hợp với từng điều kiện
canh tác của mình.
VĂN VIỆT

Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế
phối hợp với các sở, ban, ngành
là thành viên Ban chỉ đạo Phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và
phòng chống AIDS tỉnh triển khai
Tháng Hành động quốc gia phòng
chống HIV/AIDS năm 2018 trên
địa bàn tỉnh nhằm tăng cường các
hoạt động dự phòng, xét nghiệm
phát hiện HIV, thực hiện BHYT
cho người nhiễm HIV; giảm kỳ

thị phân biệt đối xử với người
nhiễm và ảnh hưởng của HIV/
AIDS, tăng cường sự phối hợp
của gia đình và xã hội với người
nhiễm; mở rộng độ bao phủ, nâng
cao chất lượng các dịch vụ dự
phòng, xét nghiệm, BHYT, điều
trị HIV/AIDS.
Tháng Hành động quốc gia
phòng chống HIV/AIDS năm
2018 từ ngày 10/11 - 10/12 được

Bộ Y tế chọn chủ đề: “Hãy hành
động để hướng tới mục tiêu 9090-90 vào năm 2020” (90% người
nhiễm HIV biết được tình trạng
nhiễm HIV của mình; 90% người
chẩn đoán nhiễm HIV được điều
trị bằng thuốc kháng vi rút; 90%
người nhiễm HIV đã được điều
trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm
soát được số lượng vi rút ở mức
thấp để sống khỏe mạnh và làm

giảm nguy cơ lây truyền HIV cho
người khác). Chương trình phối
hợp của Liên hợp quốc về HIV/
AIDS đã phát động mục tiêu 9090-90 ở cấp độ toàn cầu để tiến
tới kết thúc dịch AIDS vào năm
2030. Việt Nam cam kết thực hiện
các mục tiêu này từ năm 2014,
tuy nhiên đến nay các mục tiêu
đạt được còn thấp.
AN NHIÊN
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Để sinh viên hứng thú với phong trào “Sinh viên 5 tốt”
Môi trường phát triển
toàn diện
Phong trào “SV 5 tốt” được Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng bắt đầu đưa vào
thực hiện tại các trường ĐH, CĐ từ
năm 2013, sau Đại hội Đại biểu toàn
quốc Hội SV Việt Nam lần IX diễn
ra tại Hà Nội.
“SV 5 tốt” là danh hiệu dành cho
SV có uy tín, là minh chứng cho sự
nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân
SV để rèn luyện, hoàn thiện bản
thân, được đưa vào hệ thống khen
thưởng cấp Quốc gia, là cơ sở quan
trọng cho việc xét học bổng, du học,
tuyển dụng, xét ở ký túc xá...
Phong trào “SV 5 tốt” là môi
trường hiệu quả để đoàn viên, hội
viên, HSSV rèn luyện, phấn đấu
toàn diện trên các mặt. Đến nay,
phong trào đã được triển khai rộng
rãi tới tất cả các trường ĐH, CĐ,
trung cấp trong toàn tỉnh, thu hút
sự quan tâm, tham gia đông đảo
của đoàn viên, hội viên, HSSV với
những hiệu quả mang lại tích cực.
Phát biểu tại Lễ tuyên dương
“SV 5 tốt” cấp tỉnh năm 2018 vừa
diễn ra vào tháng 10 vừa qua, chị
Trần Thị Chúc Quỳnh - TUV, Bí
thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng khẳng
định: “Chính các gương mặt tiêu
biểu được tuyên dương sẽ là hạt
nhân xuất sắc truyền đi cảm hứng
thi đua sôi nổi trong mỗi HSSV, để
các bạn HSSV tăng cường học tập
nâng cao chuyên môn, rèn luyện đạo
đức, trang bị kỹ năng sống cần thiết
đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực
chất lượng cao trong thời kỳ mới”.
Phong trào “SV 5 tốt” có hiệu quả
thiết thực giúp năng lực SV tăng dần
theo các năm và trở thành phong
trào thi đua trong SV tại tất cả các
trường ĐH, CĐ. Tiêu biểu, từ năm
học 2015 - 2016 đến nay, Trường
ĐH Đà Lạt có 5 SV đạt danh hiệu
“SV 5 tốt” cấp tỉnh và 750 SV đạt

“Sinh viên (SV) 5 tốt” là phong trào lớn được Hội SV Việt Nam phát động, nhằm xây dựng một môi
trường cho SV rèn luyện toàn diện trên 5 tiêu chí: Đạo đức, Học tập, Thể lực, Tình nguyện, Hội nhập.
Sau 5 năm thực hiện, phong trào này đã dần lan tỏa sâu rộng đến các trường ĐH, CĐ trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn khiến SV chưa thật sự hứng thú với
phong trào này.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm xây dựng một thế hệ sinh viên phát triển toàn diện. Ảnh: V.Quỳnh

cấp trường. Trường CĐ Sư phạm
Đà Lạt có 2 SV đạt danh hiệu “SV
5 tốt” cấp tỉnh, 106 SV đạt danh hiệu
“SV 5 tốt” cấp trường, 400 SV đạt
danh hiệu “SV 5 tốt” cấp khoa. Ban
Thư ký Hội SV Trường ĐH Yersin
Đà Lạt cũng đã trao tặng 90 gương
“SV 5 tốt” cấp trường và cấp Liên
chi hội,...
Theo thầy Phan Tuấn Anh - Chủ
tịch Hội SV Trường ĐH Đà Lạt:
“Dựa trên tiêu chí của Trung ương
Hội, Hội SV nhà trường đã chủ động
xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa
các tiêu chí của danh hiệu “SV 5 tốt”
các cấp thành những hoạt động cụ
thể, thiết thực, giúp SV xác định
được mục tiêu, để có hướng phấn
đấu nhằm đạt danh hiệu các cấp”.
Đạt được danh hiệu “SV 5 tốt” là
niềm tự hào mà bất cứ SV nào cũng
mong muốn có được. Nguyễn Thị
Thắm - SV năm 4 Lớp QTKD K12,

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường
ÐH Yersin Ðà Lạt - một trong 7
“SV 5 tốt” cấp tỉnh năm 2018 chia
sẻ: ““SV 5 tốt” là mục tiêu em đặt
ra để nỗ lực, cố gắng trong học tập
và rèn luyện. Điều quan trọng nhất
của một SV là nỗ lực toàn diện để
tạo giá trị và chứng tỏ bản thân
mình, danh hiệu “SV 5 tốt” là một
“tấm vé” chứng nhận cho sự nỗ lực
không ngừng này”.

Gặp khó khăn
về tiêu chí Hội nhập
Mà cụ thể ở đây là ngoại ngữ.
Yêu cầu về tiêu chí Hội nhập của
danh hiệu “SV 5 tốt” là phải đạt từ
điểm 8,0 trở lên (tính theo thang
điểm 10) đối với 1 môn thi ngoại
ngữ gần nhất theo chương trình học
của trường hoặc có chứng chỉ ngoại
ngữ đảm bảo tốt nghiệp đầu ra theo
quy định của nhà trường. Theo chị

Trần Thị Chúc Quỳnh, tiêu chí này
là khó khăn và cản trở lớn nhất của
SV Lâm Đồng. Bởi môi trường học
và thực hành ngoại ngữ còn nhiều
hạn chế khiến không nhiều SV đạt
được số điểm theo yêu cầu.
Đây cũng là lý do mà mặc dù được
triển khai từ năm 2013, nhưng đến 2
năm trở lại đây, Tỉnh Đoàn mới tổ
chức được lễ tuyên dương “SV 5 tốt”
cấp tỉnh bởi các năm trước số lượng
quá ít. Năm 2017, toàn tỉnh cũng chỉ
có 3 SV và năm 2018 là 7 SV được
tuyên dương “SV 5 tốt” cấp tỉnh.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho
rằng, nhìn nhận trên khía cạnh của
SV thì phong trào này chỉ dành cho
các SV khá giỏi, các SV yếu kém
không cảm thấy đủ động lực để vươn
lên đạt danh hiệu này dù phong trào
đặt ra chỉ là mục tiêu để SV hướng
tới hoàn thiện chính mình.
Hạn chế về công tác truyền thông,

công tác tuyên truyền, triển khai
chưa đi vào chiều sâu cũng khiến
nhiều SV chưa thấy được giá trị
của danh hiệu này, từ đó chưa có
động lực mạnh mẽ, chưa có sự đầu
tư hết mình.
Nhằm khắc phục những hạn chế
này, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã ban
hành Hướng dẫn triển khai thực
hiện phong trào “SV 5 tốt” giai đoạn
2018 - 2022. Trong đó đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giới thiệu
phong trào đến hội viên, SV bằng
nhiều hình thức cụ thể, sinh động,
như: Tổ chức tuyên truyền trên
bảng tin, website, fanpage mạng
xã hội, infographic... trong trường
học, tại các địa điểm tập trung nhiều
SV; Xây dựng chuyên mục “SV 5
tốt” trên các tờ thông tin nội bộ, ấn
phẩm, trang tin điện tử, mạng xã hội
của nhà trường; Tuyên truyền lồng
ghép thông qua các hoạt động tình
nguyện, các hội thi, hội diễn văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ
chức. Đồng thời xây dựng các nhóm
giải pháp tạo môi trường cho SV rèn
luyện theo mỗi tiêu chí.
Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ và
phát huy “SV 5 tốt” cũng được đẩy
mạnh, như có các chế độ ưu tiên về
học phí, điều kiện học tập, nơi ở, sử
dụng phòng thí nghiệm, thư viện...
đối với “SV 5 tốt”. Thực hiện các
hoạt động kết nối “SV 5 tốt” với
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ
trong việc tìm học bổng, giới thiệu
việc làm; giới thiệu địa điểm thực
tập, kiến tập, giới thiệu tham gia
các đề tài, dự án nghiên cứu khoa
học... Từ đó tạo điều kiện để SV
có thể khẳng định và thể hiện được
năng lực của chính mình, nhận thấy
ý nghĩa thật sự của danh hiệu “SV 5
tốt” mang lại.
VIỆT QUỲNH

Dấu ấn từ chương trình tình nguyện
Thời gian qua, hoạt động tình
nguyện ở huyện Di Linh rất sôi
nổi, thu hút đông đảo đoàn
viên, thanh niên tham gia. Với
các hoạt động ý nghĩa, thiết
thực, tuổi trẻ huyện Di Linh đã
khẳng định tinh thần xung kích
vì cuộc sống cộng đồng, góp
phần cùng chung tay xây dựng
nông thôn mới tại địa phương.

Đ

ầu tháng 10, Huyện Đoàn
Di Linh đã tổ chức Chương
trình tình nguyện mùa đông
- Tôi yêu Tổ quốc tôi tại xã Tân
Lâm. Đây là chương trình thường
niên do đội hình tình nguyện Kỳ
nghỉ hồng, đội hình tình nguyện
Hành quân xanh (thuộc Đoàn khối
Lực lượng vũ trang, Hành chính sự
nghiệp, Doanh nghiệp) và Nhóm
Những người bạn phối hợp tổ chức.
Theo anh Vũ Thành Công - Bí
thư Huyện Đoàn Di Linh: “Chương
trình tình nguyện mùa đông và Tôi
yêu Tổ quốc tôi là một hoạt động

Thanh niên Di Linh giúp người dân làm sân. Ảnh: L.Phương

có ý nghĩa lớn, tập trung thực hiện
các nội dung như: hỗ trợ vật tư và
ngày công lao động làm sân bê
tông cho đồng bào dân tộc thiểu số,
hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân
ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó
khăn, lắp đặt quạt trần cho các hội
trường thôn, tặng quà cho các gia
đình chính sách, người có uy tín.
Ngoài ra, còn tuyên truyền pháp
luật, tặng học bổng cho học sinh
nghèo vượt khó và trao tặng sân
chơi thiếu nhi...”.

Sau gần một tháng thi công, nhà
nhân ái hỗ trợ cho gia đình anh
K’Broi, nguyên là Bí thư Chi đoàn
Thôn 2 đã hoàn thành đưa vào sử
dụng. Ngày tổ chức lễ bàn giao,
chẳng những gia đình anh K’Broi,
mà bà con hàng xóm trong thôn
cũng mừng vui. “Lập gia đình rồi
ra ở riêng, được bố mẹ chia cho 5
sào vườn cà phê, một năm chỉ thu
khoảng một tấn... Vì vậy, vợ chồng
tôi cũng chưa đủ điều kiện để dựng
căn nhà mới. Rất mừng, vừa qua

được Huyện Đoàn Di Linh hỗ trợ
30 triệu đồng và từ số tiền tích góp,
vay mượn gần 30 triệu đồng, nên
xây dựng căn nhà mới cơ bản đáp
ứng được nhu cầu sinh hoạt của gia
đình”, K’Broi vui vẻ chia sẻ.
Việc xây dựng cổng, hàng rào, sân
phơi, đúng ra là công việc của các hộ
dân. Song với tinh thần xung kích,
lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ nhằm
tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận
thức của người dân nhất là vùng
đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ
tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tích cực
tham gia xây dựng nông thôn mới.
Ngoài việc hỗ trợ một số hộ dân ở
Thôn 1, Thôn 3, xã Tân Thượng,
Huyện Đoàn Di Linh còn hỗ trợ 30
bao xi măng và huy động 40 đoàn
viên, hội viên, thanh niên góp công
làm trên 200 m2 sân xi măng cho hộ
ông K’Tiớt và bà Ka Joi ở Thôn 2,
cùng ở xã Tân Thượng.
Anh K’Bras - Tổng Phụ trách Đội
Trường PTDT nội trú Trung học cơ
sở Di Linh cho biết: “Xác định đây
là hoạt động có ý nghĩa thiết thực,
nên những năm qua, chúng tôi luôn
nhiệt tình tham gia các phong trào,

hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
tại địa phương nhằm đóng góp công
sức của tuổi trẻ huyện nhà trong
việc xây dựng quê hương ngày càng
phát triển”.
Ngoài ra, Chương trình tình
nguyện mùa đông còn tổ chức trao
tặng sân chơi thiếu nhi cho Trường
TH Tân Lâm; tổ chức phiên tòa giả
định tuyên truyền phòng chống bạo
lực học đường, Luật An ninh mạng,
dự thảo Luật Đặc khu kinh tế, cách
sử dựng mạng xã hội đúng pháp luật;
làm thẻ ATM cho học sinh khối 12
Trường THPT Nguyễn Huệ và tổ
chức phiên chợ quần áo 2.000 đồng...
Có thể nói, Chương trình tình
nguyện mùa đông - Tôi yêu Tổ quốc
tôi và các phong trào hoạt động
thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
ở huyện Di Linh rất phong phú, đa
dạng, sôi nổi và đã mang lại hiệu quả
thiết thực. Qua đó, không chỉ giúp
người dân nâng cao ý thức, vượt
qua khó khăn, ổn định đời sống...,
mà còn để lại nhiều ấn tượng tốt
đẹp với người dân và được nhân
dân quý mến.
LAM PHƯƠNG
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Lấn cấn việc hiến đất làm đường ở Madagui
Gia đình ông Ngô Văn Tới ở Tổ
dân phố 11, thị trấn Madagui,
huyện Đạ Huoai hiến đất làm
đường tổng cộng 1.200 m2
từ năm 2013, nhưng đến nay
vẫn chưa hoàn tất được việc
cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho phần đất còn lại,
vì “chưa có quyết định thu hồi
phần đất đã hiến”.

N

ăm 2004, gia đình ông Tới
mua một mảnh đất (5 mx30
m) với giá 72 triệu để tự mở
đường vào khu đất nhà ông - rộng
khoảng 9.000 m2. Đến năm 2013,
khi chính quyền có nhu cầu mở
đường đô thị qua đất nhà ông để nối
với con đường hiện hữu, gia đình
ông đã tự nguyện hiến tổng cộng
hơn 1.000 m2 (rộng 11 m, dài hơn
110 m). Cũng từ đó, ông đi làm lại
giấy tờ đất thì mấy lần đều bị trả
hồ sơ về.
Bà Đỗ Thị Tý - vợ ông Ngô Văn
Tới, bức xúc nói chuyện với chúng
tôi: Nhà khác làm sổ xong, mua bán
đất ầm ầm. Nhà tôi chỉ mong làm sổ
để chia đất cho các con mỗi đứa một
ít. Thế mà cứ chờ mãi! Đến nỗi, con
bé út định cho nó đất ở riêng từ lúc

Đoạn đường đã làm xong nhưng bị chặn vì chưa nghiệm thu. Ảnh: L.H

chưa lấy chồng, bây giờ có bầu sắp
sinh con, vẫn phải ở nhà bố mẹ…
Lúc ông mua mảnh đất ở đầu
đường có đề đạt với tổ dân phố cho
ông tự mở đường vào đất nhà mình.
Đến năm 2013, ông cùng hơn 30 hộ
khác hiến đất để làm đường Trần
Bình Trọng nối từ quốc lộ vào đã
có biên bản xác nhận và ông đã ký
giấy hiến đất cho Nhà nước rồi. Ông
cũng nhờ dịch vụ địa chính vào đo
đạc, chừa phần đất đã hiến, nhưng
chưa được chấp nhận vì “còn mắc

mớ vào con đường”.
Đất này trước đó gia đình ông
làm ruộng một mùa, sau đó trồng
tràm với trồng điều để túc tắc nuôi
con cái ăn học. Đến năm 2007,
đoạn thoát nước bên dưới bị lấp,
mảnh đất nhà ông bị ứ nước, không
còn trồng trọt được… Ông cũng
kiến nghị với chính quyền, nhưng
không có kết quả gì. “Tôi ký giấy
hiến đất rồi mà làm sổ lại lằng
nhằng từ đầu năm đến giờ chẳng
được. Đất thì hơn 10 năm nay

PHẢN HỒI

Lên kế hoạch giải tỏa gần 83 ha rừng nguyên liệu giấy
bị tái lấn chiếm
Liên quan đến vụ “Trồng rừng
nguyên liệu giấy lên… dâu tằm”
mà Báo Lâm Đồng đã có bài phản
ánh trên số báo ra ngày 5/11, ông
Thủy Ngọc Phúc, Giám đốc Xí
nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm
Đồng (trực thuộc Công ty Cổ
phần Tập đoàn Tân Mai) cho
biết: Trong 2 ngày 6 và 7/11, Xí
nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm
Đồng cùng với UBND huyện
Bảo Lâm, Hạt Kiểm lâm huyện
Bảo Lâm tiến hành thẩm tra diện
tích rừng thuộc quản lý của Xí
nghiệp trên địa bàn huyện Bảo
Lâm đang bị tái lấn chiếm để lập
kế hoạch giải tỏa trong thời gian
tới. Trước đó, Xí nghiệp đã xây
dựng các phương án giải tỏa cây
trồng trái phép trên diện tích đất
bị tái lấn chiếm với tổng diện tích
82,98 ha tại các xã B’Lá (2,38
ha), Lộc Quảng (22,6 ha), Lộc
Phú (39,54 ha) và thị trấn Lộc
Thắng (18,46 ha). Cũng theo ông
Phúc, thời gian qua, diện tích đất
lâm nghiệp trồng rừng nguyên
liệu giấy tại huyện Bảo Lâm do
Ban Quản lý rừng Nguyên liệu
giấy Bảo Lâm (trực thuộc Xí
nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm
Đồng) quản lý xảy ra nhiều vụ vi
phạm như phá rừng, lấn chiếm đất
rừng. Nhiều đối tượng manh động
chống người thi hành công vụ
trong công tác giải tỏa cây trồng
trái phép. Từ năm 2008 đến năm
2017, Xí nghiệp đã tổ chức giải
tỏa hơn 151 ha rừng bị phá, bị lấn
chiếm trái phép để trồng lại rừng.

Nhiều diện tích đất trồng rừng
nguyên liệu giấy tại Tiểu khu 450
(xã Lộc Quảng) đã được trồng dâu tằm
và một số loại cây nông nghiệp.

Liên quan đến việc nhiều diện
tích đất lâm nghiệp có hiện tượng
cho thuê hoặc bị thiếu hụt, ông
Thủy Ngọc Phúc cho biết: Tổng
diện tích đất lâm nghiệp liên
doanh liên kết với Ban quản lý
rừng phòng hộ Đạm Bri (huyện
Bảo Lâm) để trồng rừng nguyên
liệu giấy là 761 ha. Đến năm 2007,
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm
Bri đã bàn giao diện tích 635 ha
cho Xí nghiệp Nguyên liệu giấy
Lâm Đồng để tự tổ chức chăm
sóc, quản lý bảo vệ rừng và phòng
cháy chữa cháy theo quy định.
Đến tháng 1/2018, khi tiến hành
kiểm kê thì diện tích rừng trồng
chỉ còn lại 463 ha. Sở dĩ chỉ còn
lại diện tích 463 ha rừng trồng là
do có hơn 100 ha đang trồng rừng
nhưng chưa thành rừng, 76 ha đất
trống do đã trồng rừng nhiều lần
nhưng bị đốt phá và 91 ha đất bị
lấn chiếm trồng cây nông nghiệp.

Diện tích này chủ yếu nằm trong
254 ha đã được Công ty Cổ phần
Tập đoàn Tân Mai tiến hành hợp
tác đầu tư trồng rừng nguyên
liệu giấy với Công ty TNHH
Đông Nương (huyện Bảo Lâm)
từ tháng 5/2015. Do đó, Công ty
Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã
yêu cầu Công ty Đông Nương
tự giải tỏa các cây trồng như bơ,
chè, cà phê, chanh dây tại Tiểu
khu 450 (xã Lộc Quảng) để trồng
rừng nguyên liệu giấy theo đúng
quy định. Công ty Đông Nương
chủ động, khẩn trương trồng lại
76 ha rừng bị phá, bị cháy ngay
trong mùa mưa 2019; đồng thời,
phối hợp với Xí nghiệp Nguyên
liệu giấy Lâm Đồng và các cơ
quan chức năng của huyện để
giải tỏa, thu hồi lại diện tích 91 ha
hiện đang bị người dân lấn chiếm
trồng cây nông nghiệp trái phép.
“Trong thời gian tới, nếu Công
ty Đông Nương trồng rừng không
kịp thời, trồng mang tính chất
chống chế và tiếp tục để đất bị lấn
chiếm, tái lấn chiếm thì Xí nghiệp
sẽ đề xuất Tập đoàn yêu cầu Công
ty Đông Nương bàn giao lại diện
tích đã hợp tác đầu tư theo quy
định. Về hiện tượng cho thuê đất
để trồng dâu và một số loại cây
nông nghiệp khác, trong đợt giải
tỏa sắp tới, Xí nghiệp cũng sẽ
làm rõ vấn đề này. Nếu có việc
cho thuê thì sẽ đề nghị công an
vào cuộc điều tra” - ông Phúc
khẳng định.
ĐÔNG ANH

không trồng cây được” - ông Tới
bức xúc và cho biết, ông cũng đã
đi khắp nơi, gặp từ lãnh đạo thị trấn
đến lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện nhưng đến
nay vẫn chưa được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất?
Con đường làm mới Trần Bình
Trọng thẳng tắp và bằng phẳng, gần
như đã hoàn thiện. Trớ trêu là, ở đầu
đường này, ông Tới mua một mảnh
đất để mở đường, còn đầu đường
kia (đoạn nối từ quốc lộ) trước đây

là Hội trường của Khu phố 5, được
đem bán đấu giá và cho xây dựng
nhà ở, nên giờ còn khoảng mấy chục
mét chiều dài ở đầu con đường chưa
thể làm tới. Do đường chưa làm
xong sợ hư hỏng, đơn vị thi công
cho đổ đá 5-7 chắn ngang lối ra gây
khó khăn trong việc đi lại của người
dân. “Vì chưa nghiệm thu, họ sợ
đường bị hỏng nên chặn đá không
cho xe qua lại. Bà con tự cào đá để
lấy lối cho xe máy qua đó”. Các hộ
dân có đất hai bên đường mới mở
cũng không thể cho xe lớn vào để
đổ đất xây nhà hay trồng trọt được,
đành cứ để đất trống.
Ông Nguyễn Tường Vũ - Tổ
trưởng Tổ dân phố 8, thị trấn
Madagui cho biết: Vấn đề của gia
đình ông Tới là phần đất hiến tổng
cộng chưa xác nhận được để trừ ra
khỏi diện tích đất tổng thể của gia
đình, nên chưa hoàn thiện thủ tục.
Còn đá đổ trên đường là do công
trình chưa nghiệm thu, nên đổ đá
để tránh đường bị hư hỏng, thành
ra, bà con hiến đất làm đường mà
chưa có đường đi.
Cách làm thiếu linh hoạt và chậm
trễ của thị trấn Madagui, huyện Đạ
Huoai đã phần nào làm cho niềm vui
trở nên kém vui, lòng dân nặng nề.
PHẠM LÊ

Phê duyệt đề án Quản lý rừng bền vững
và Chứng chỉ rừng
Theo đó, Chính phủ định
hướng về thực hiện quản lý
rừng bền vững gồm: toàn bộ
các ban quản lý rừng phòng hộ,
rừng đặc dụng, tổ chức kinh tế,
doanh nghiệp hiện đang quản
lý 7.216.889 ha rừng hoàn
thành việc xây dựng và thực
hiện phương án quản lý rừng
bền vững.
Về cấp chứng chỉ quản lý rừng
bền vững: Công nhận nhiều loại
chứng chỉ rừng hợp pháp của
các tổ chức chứng chỉ rừng thế
giới trong hoạt động đánh giá
và cấp chứng chỉ rừng tại Việt
Nam; hình thành được tổ chức
trong nước đáp ứng yêu cầu về
chuyên môn để cấp chứng chỉ
rừng theo quy định của Việt
Nam và của các tổ chức chứng
chỉ rừng thế giới; duy trì toàn bộ
diện tích rừng hiện đã được cấp
chứng chỉ là 235.000 ha (88.000
ha rừng tự nhiên; 147.000 ha
rừng trồng).
Giai đoạn từ năm 2018 - 2020,
xây dựng và tổ chức cấp chứng
chỉ rừng cho 300.000 ha rừng
trồng sản xuất, phòng hộ của
các tổ chức, hộ gia đình và ban
quản lý rừng phòng hộ; giai đoạn
từ năm 2020 - 2030, xây dựng
và tổ chức cấp chứng chỉ rừng
cho 1.000.000 ha rừng trồng sản
xuất, phòng hộ của các tổ chức,
hộ gia đình và ban quản lý rừng
phòng hộ.
Để triển khai các mục tiêu
và định hướng trên, Đề án đặt
ra nhiệm vụ xây dựng văn
bản pháp luật, tài liệu hướng

dẫn thực hiện quản lý rừng
bền vững, xây dựng phương
án quản lý rừng bền vững, tổ
chức tập huấn hướng dẫn xây
dựng phương án quản lý rừng
bền vững cho các công ty lâm
nghiệp, ban quản lý rừng phòng
hộ, ban quản lý rừng đặc dụng
và một số chủ rừng là tổ chức
kinh tế…
Xây dựng mô hình quản lý
rừng bền vững hướng tới cấp
chứng chỉ rừng tại một số địa
phương với mục đích mô hình sẽ
là nơi tham quan, học tập phục vụ
công tác đào tạo, tập huấn nâng
cao năng lực cho các đối tượng
là cán bộ chuyên môn, chủ rừng;
đồng thời là hiện trường để thực
hiện đánh giá thử nghiệm các
tiêu chí quản lý rừng bền vững
của Việt Nam trước khi được
ban hành.
Hỗ trợ chủ rừng xây dựng
phương án quản lý rừng bền
vững trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt; quản lý, sử dụng rừng
đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền
vững; thủ tục đăng ký cấp chứng
chỉ quản lý rừng bền vững và thực
hiện liên kết sản xuất theo chuỗi.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ trì xây dựng văn bản
hướng dẫn các địa phương thực
hiện quản lý rừng bền vững và
chứng chỉ rừng; chủ trì, phối
hợp với các bộ, ngành liên
quan, UBND các tỉnh, thành
phố tổ chức triển khai thực
hiện Đề án.
NGUYÊN THI

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Xe cứu thương “chui” ngang nhiên
hoạt động trong bệnh viện
Hoạt động
không phép
Theo phản ánh, hơn 2 năm
qua, tại Bệnh viện II Lâm Đồng
thường xuyên xuất hiện 2 xe
ô tô cứu thương của tư nhân
không được Sở Y tế Lâm Đồng
cấp phép để vận chuyển cấp
cứu nhưng vẫn “qua mặt” cơ
quan chức năng, ngang nhiên ra
vào đưa đón bệnh nhân chuyển
viện. Sau khi tiếp nhận thông
tin, phóng viên Báo Lâm Đồng
đã vào cuộc tìm hiểu thực hư sự
việc. Qua trao đổi, ông Huỳnh
Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh
viện II Lâm Đồng cho biết:
“Đến hiện tại, Bệnh viện có tất
cả 8 xe cứu thương đủ điều kiện
vận chuyển cấp cứu bệnh nhân
chuyển tuyến. Trong đó, Bệnh
viện có 3 xe cứu thương phục
vụ công tác vận chuyển bệnh
nhân chuyển tuyến theo chuyên
môn, 5 xe cứu thương còn lại
là xe hợp đồng của các đơn vị
với Bệnh viện, có nhiệm vụ
vận chuyển bệnh nhân chuyển
tuyến theo yêu cầu, gồm 2 xe
của Công ty trà Thiên Hương
và 3 xe 115 (thuộc Công ty
TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây
dựng Vân Thịnh, trụ sở chính
tại TP Đà Lạt). Ngoài 8 xe cứu
thương này, Bệnh viện không
ký kết hợp đồng vận chuyển
cấp cứu bệnh nhân với cá nhân,
tổ chức nào khác”.
2 xe cứu thương “chui” thường
xuyên ra vào Bệnh viện đưa đón
bệnh nhân, đó là 2 xe cứu thương
mang BS: 51B - 119.04 và 86H
- 3636. Sau nhiều ngày theo dõi
cho thấy, trung bình mỗi ngày,
2 xe cứu thương này thay nhau
vào Bệnh viện II đón bệnh nhân
chuyển tuyến từ Bảo Lộc đi TP
Hồ Chí Minh 3 - 4 lần. Mỗi lần
tiếp nhận bệnh nhân, 2 xe cứu
thương này đều ngang nhiên vào
tận các khoa trong Bệnh viện.
Song không có bất kỳ sự kiểm
tra, thắc mắc nào của các đơn
vị nghiệp vụ và những người
có chức trách trong Bệnh viện.
Đặc biệt, kể cả những ngày các
xe cứu thương của các đơn vị đã
ký kết hợp đồng với Bệnh viện
nằm “án binh bất động”, thì 2
xe cứu thương này vẫn liên tục
hoạt động.
Liên quan đến những vấn đề
nêu trên, chúng tôi đã liên lạc
qua số điện thoại 0913.666.940
được gắn trên 2 xe thì có người
đàn ông cầm máy. Người này
xưng tên Lưu, chủ 2 xe cứu
thương BS: 51B - 119.04 và
86H - 3636. Qua xác minh của
chúng tôi, người đàn ông xưng
tên Lưu chính là ông Trần Đức
Lưu (điều dưỡng Khoa Nhiễm,
Bệnh viện II Lâm Đồng). Sở dĩ
gọi đây là những chiếc xe cứu
thương vận chuyển cấp cứu
không phép vì cả 2 xe này đều
có đèn và còi ụ gắn trên nóc xe;
hai bên thành xe in lô gô chữ
thập màu đỏ. Thậm chí, cả 2 xe

Hỗ trợ đồng bào dân tộc
thiểu số trồng rừng sản xuất
10 triệu đồng/ha

Không được cơ quan chức năng cấp phép, không có hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển viện
theo yêu cầu với bệnh viện, nhưng thời gian qua có 2 xe cứu thương vẫn vô tư vào Bệnh viện
II Lâm Đồng nhận bệnh nhân chuyển tuyến. Điều đáng nói, 2 xe cứu thương này do một nhân
viên điều dưỡng trong Bệnh viện II Lâm Đồng làm chủ.

Xe cứu thương không phép BS: 86H - 3636 ngang nhiên vào Bệnh viện II Lâm Đồng đưa đón bệnh nhân chuyển viện
cấp cứu. Ảnh: H.Đ

cứu thương này còn đề rõ chữ
“Cấp cứu ngoại viện” màu đỏ
bên ngoài xe và công khai đầy
đủ số điện thoại cá nhân của ông
Trần Đức Lưu để người bệnh dễ
liên hệ khi có nhu cầu.
Bà Vũ Thanh Hương, Trưởng
Phòng Hành chính - Quản trị
Bệnh viện II Lâm Đồng xác
nhận: “Hiện tại, chúng tôi đã
tiếp nhận thông tin 2 xe cứu
thương do ông Trần Đức Lưu
làm chủ hoạt động vận chuyển
bệnh nhân không phép trong
Bệnh viện. Tuy nhiên, để làm
rõ vấn đề 2 xe cứu thương này
có đủ điều kiện hoạt động hay
không thì chúng tôi cần có thời
gian để xác minh. Còn thời
điểm hiện tại, chúng tôi chưa
thể cung cấp được thông tin gì
cho báo chí”.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro
Liên quan đến vấn đề này,
chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông Trần Đức Lưu và được
ông cho biết, 2 xe cứu thương
này được ông mua lại ở TP Hồ
Chí Minh và Bình Thuận. “Hiện
tại, tôi chưa ký hợp đồng cung
cấp dịch vụ chuyển viện theo
yêu cầu với Bệnh viện II. Đây
là 2 xe cứu thương của cá nhân
tôi, nên chưa được Sở Y tế cấp
phép vận chuyển cấp cứu. Tuy
nhiên, xe của tôi cũng chỉ ra vào
Bệnh viện đưa đón những bệnh
nhân quen biết. Tới đây, tôi sẽ
bổ sung giấy phép để đủ điều
kiện hoạt động vận chuyển cấp
cứu bệnh nhân”.
Ông Nguyễn Hữu Thiện,
Trưởng đội xe cứu thương 115
(Công ty Vân Thịnh) cho biết:
“Công ty chúng tôi ký kết hợp
đồng với Bệnh viện II Lâm
Đồng để đưa đón bệnh nhân
chuyển viện theo yêu cầu. Khi
tiếp nhận mỗi ca chuyển viện,
chúng tôi phải tuân thủ các điều
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khoản mà Công ty đã ký kết
với Bệnh viện; đồng thời, phải
có hợp đồng vận chuyển với
bệnh nhân nhằm đảm bảo mọi
điều kiện và quyền lợi tốt nhất
cho người bệnh. Tất cả các ca
chuyển viện mà chúng tôi tiếp
nhận đều do Bệnh viện sắp xếp.
Ngoài ra, chúng tôi không được
phép tự ý hợp đồng với bệnh
nhân để chuyển viện”. Qua tìm
hiểu chúng tôi được biết, để
“hợp thức hóa” thủ tục chuyển
viện, bệnh nhân và người nhà
bệnh nhân đã ký cam kết với
Bệnh viện để chuyển viện theo
hình thức “tự túc”. Trước sự
thắc mắc của chúng tôi, ông
Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc
Bệnh viện II đã giới thiệu để
chúng tôi gặp ông Phạm Ngọc
Thi, Phó Giám đốc Bệnh viện
để nắm thêm thông tin. Tuy
nhiên, khi chúng tôi liên hệ qua
điện thoại và đặt vấn đề làm
việc thì ông Thi từ chối: “Vấn
đề này là điều hành chung của
Ban lãnh đạo, không phải riêng
mình tôi và tôi không liên quan
gì. Đây là trường hợp người ta
yêu cầu chuyển viện “tự túc”,
nên họ muốn điều xe ôm cho
đến máy bay là việc của người
ta. Chúng tôi không có quyền
can thiệp. Vậy đi”. Rồi ông Thi
cúp máy.
Trong khi đó, bà Vũ Thanh
Hương, Trưởng Phòng Hành
chính - Quản trị Bệnh viện II
Lâm Đồng cho hay: “Khi bệnh
nhân và người nhà bệnh nhân
đã ký cam kết với Bệnh viện để
chuyển viện “tự túc” thì mọi điều
khoản ràng buộc giữa bệnh nhân
và Bệnh viện không còn hiệu lực.
Có nghĩa lúc này, Bệnh viện đã
hết trách nhiệm với bệnh nhân. Vì
vậy, mọi rủi ro sau này bệnh nhân
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Theo Luật Khám chữa bệnh
và Quyết định số 01 ngày

21/1/2008 của Bộ Y tế về qui
chế cấp cứu, hồi sức tích cực và
chống độc thì xe cứu thương vận
chuyển người bệnh là hoạt động
nghề nghiệp có điều kiện. Công
ty hoạt động phải có trụ sở, Y,
bác sĩ và cán bộ y tế vận chuyển
trên xe phải có giấy phép hành
nghề. Mỗi xe cứu thương vận
chuyển người bệnh phải có một
bác sĩ, một điều dưỡng và một
lái xe. Tuy nhiên, xe cứu thương
của ông Lưu không hề có bác sĩ,
điều dưỡng riêng, mà khi tiếp
nhận bệnh nhân chuyển viện
phải “thuê” bác sĩ, điều dưỡng
ngoài giờ ngay trong Bệnh viện
II Lâm Đồng. Đó là chưa nói
đến các trang thiết bị y tế trên
2 xe cứu thương này có đảm
bảo điều kiện, chất lượng quy
định của Bộ Y tế hay không; có
được kiểm tra, thanh tra thường
xuyên theo định kỳ hay không?
Như vậy, việc để cho nhân
viên bệnh viện thực hiện vận
chuyển bệnh nhân cấp cứu
chuyển viện tạo ra sự cạnh tranh
không lành mạnh với các đơn vị
được cấp phép khác đang hoạt
động tại bệnh viện cũng có phần
trách nhiệm của lãnh đạo Bệnh
viện II, tạo hình ảnh xấu, làm
mất uy tín của Bệnh viện. Điều
đáng bàn nữa là việc 2 xe cứu
thương này hoạt động đưa đón
bệnh nhân chuyển viện đang
tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với bệnh
nhân khi di chuyển trên đường
cấp cứu. Việc cần làm lúc này
của các cơ quan chức năng tỉnh
Lâm Đồng là khẩn trương xác
minh, điều tra làm rõ 2 xe cứu
thương này; đồng thời, kiểm
tra tất cả các phương tiện vận
chuyển cấp cứu trên địa bàn để
sàng lọc, xử lý nghiêm những
xe không phép nhưng lén lút
đưa đón bệnh nhân vi phạm qui
định của pháp luật.
HẢI ĐƯỜNG

Đây là Quyết định của UBND tỉnh
Lâm Đồng vừa ban hành để trồng rừng
thay thế trên địa bàn tỉnh. Đối tượng
được hỗ trợ là các hộ đồng bào dân tộc
thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo
đang sinh sống ổn định tại các xã có
điều kiện khó khăn thuộc khu vực 2, 3
vùng dân tộc và miền núi, có tham gia
trồng rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ
trên đất rừng sản xuất được Nhà nước
giao khoán đất lâm nghiệp ổn định để
trồng rừng theo quy định của Chính
phủ về khoán rừng, vườn cây và diện
tích mặt nước tại Bản quản lý rừng đặc
dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH
MTV nông, lâm nghiệp nhà nước.
Hộ trồng rừng trên phải cam kết các
yêu cầu sau: không khai thác cây trồng
trước thời gian hoặc cây chưa đạt các
tiêu chuẩn quy định; chủ động trồng
dặm khi có tỷ lệ cây trồng sinh trưởng
không đạt yêu cầu; bồi hoàn kinh phí
hỗ trợ cây giống khi nghiệm thu không
đạt yêu cầu. Kinh phí hỗ trợ ưu tiên chi
phí cây giống và một phần chi phí nhân
công trồng rừng. Khuyến khích trồng
cây bản địa có hiệu quả về kinh tế, sinh
thái, môi trường, cảnh quan; áp dụng
mô hình trồng rừng tập trung thuần
loài cây gỗ lớn; kết hợp lồng ghép các
chương trình khuyến nông, dự án để
nâng cao nhận và chất lượng rừng trồng
sản xuất…
M.ĐẠO

11 gói thầu tôn tạo di tích
Cát Tiên
Với tổng dự toán gần 18 tỷ đồng
nguồn vốn ngân sách phân bổ từ trung
ương, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết
định bổ sung 11 gói thầu đầu tư bảo tồn,
tôn tạo di tích Cát Tiên.
Theo đó, trong quý 4/2018, cơ quan
chức năng Lâm Đồng tổ chức triển
khai 8 gói thầu bằng hình thức chỉ định
thầu và đấu thầu rộng rãi. Thời gian
thực hiện hợp đồng nhiều nhất với 480
ngày hoặc theo tiến độ thực hiện dự án.
Giá gói thầu thấp nhất là 3 triệu đồng
(bảo hiểm gói thầu xử lý và gia cố Gò
II, Gò IV); gói thầu cao nhất hơn 1,5 tỷ
đồng (xử lý và gia cố Gò II, Gò IV).
3 gói thầu còn lại được triển khai
trong quý 3/2019, theo hình thức đấu
thầu rộng rãi trong nước và chỉ định
thầu, thời gian thực hiện theo tiến độ thi
công hoặc thời hạn đến 400 ngày.
MẠC KHẢI

Xây dựng 95 căn nhà
tình nghĩa
Thông tin từ Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội tỉnh cho biết, hết tháng
10/2018, đã có 95 căn nhà tình nghĩa
được xây dựng mới và sửa chữa dành
cho các gia đình chính sách có khó
khăn về nhà ở. Tổng kinh phí để xây
dựng và sửa chữa 95 căn nhà là 3
tỷ 310 triệu đồng được vận động từ
cộng đồng. Đây là nghĩa cử giúp các
gia đình chính sách có được chỗ ở ổn
định, thể hiện tinh thần “đền ơn đáp
nghĩa” của cộng đồng. Trong thời gian
tới, vận động xây nhà tình nghĩa tiếp
tục được thực hiện với mục tiêu các
gia đình chính sách được sống trong
những ngôi nhà khang trang sạch sẽ.
D.Q
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HÀHÀ
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ĐẤU
GIÁ
CỔ
PHẦN
CỦA
CÔNG
TNHH
MTV
NHÀ
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GIÁO
DỤC
VIỆT
NAM
TẠI
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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
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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
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thực
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cổcổ
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thực
góp
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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.
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chức
vàphổ
cá
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giá
cổ
phần
của
NXBGDVN
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Công
ty
cổ
phần Tân Mai Lâm Đồng
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10.200
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10.10.Giá
khởi
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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
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cácá
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giágiá
cổcổ
phần
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Công
phần
Tân
Mai
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Đồng
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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
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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
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phần
ngày 26/11/ 2018
Thời
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đăng
mua
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phút
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16/11/2018
Gửi
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chậm nhất
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phút ngày
23/11/2018
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Thời
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phiếu
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phút
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26/11/
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15.15.Thời
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nộp
phiếu
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trực
tiếp
vào
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phiếu
chậm
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phút
ngày
26/11/
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Địa điểm tổ chức bán đấuGửi
giá:
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chậm
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23/11/2018
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
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Địa
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tổ tổ
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PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
RỒNG
VIỆT
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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
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Tôn
Thất
Tùng,
Phường
Trung
Tự,Tự,
Quận
Đống
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Tp.Hà
đấu
giá.
Thời
gian
chức
bán
đấu
giá:
phút
ngày
tháng
năm
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Thời
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tổ tổ
chức
bán
đấu
giá:
1414
giờgiờ
0000
phút
ngày
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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
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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 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.
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THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo.
Hộ: Phạm Văn Sự được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu T 276582 ngày
7/5/2002 do UBND huyện Di Linh cấp tại:
Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 17, diện tích 4.000 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), xã Hòa Nam.
Thời hạn sử dụng: Đến năm 2052.
Năm 2007, hộ: Phạm Văn Sự chuyển nhượng QSDĐ thửa đất 28 (17) cho Trần Phi Khanh,
thường trú tại Thôn 1, xã Hòa Nam, 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: Phạm Văn Sự đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Trần Phi Khanh.
Hiện nay, hộ: Phạm Văn Sự ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Nam 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 Trần Phi Khanh 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.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo.
Ông (bà): Phạm Văn Minh được cấp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất số hiệu G462682
ngày 22/1/1997 do UBND huyện Di Linh cấp tại:
Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 17, diện tích 3.236 m2 đất trồng cây hàng năm khác (HNK),
xã Hòa Nam.
Thời hạn sử dụng: Đến tháng 10/2043.
Năm 2007, ông (bà): Phạm Văn Minh chuyển nhượng QSDĐ thửa đất 20 (17) cho Hoàng
Mai Cường, thường trú tại Thôn 5, xã Hòa Nam, 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 ông Phạm Văn Minh đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Hoàng Mai Cường.

Hiện nay, ông (bà) Phạm Văn Minh ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Nam 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 (bà) Hoàng Mai Cường 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.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo.
Hộ: Phạm Văn Truyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu T 276581
ngày 7/5/2002 do UBND huyện Di Linh cấp tại:
Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 17, diện tích 5.510 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), xã Hòa Nam.
Thời hạn sử dụng: Đến năm 2052.
Năm 2007, hộ: Phạm Văn Truyền chuyển nhượng QSDĐ thửa đất 47 (17) cho Trần
Phi Khanh, thường trú tại Thôn 1, xã Hòa Nam, 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: Phạm Văn Truyền đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông
Trần Phi Khanh.
Hiện nay, hộ: Phạm Văn Truyền ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Nam 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 Trần Phi Khanh 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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