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Đức Trọng, Đam Rông tổ chức đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã
* Ngày 30/11, Đại hội đại
biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(MTTQVN) xã Phú Hội, huyện
Đức Trọng, lần thứ X, nhiệm kỳ
2019-2024 đã diễn ra với sự tham
gia của hơn 100 đại biểu. Đây là
điểm chỉ đạo đại hội điểm MTTQ
cấp xã của Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ huyện Đức Trọng.
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ
tịch UBMTTQVN tỉnh đã tham

dự đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2013-2018,
công tác Mặt trận và khối đại đoàn
kết toàn dân tộc trên địa bàn xã
Phú Hội không ngừng được củng
cố và phát triển. Ủy ban MTTQ
xã Phú Hội đã làm tốt công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân
tham gia phát triển kinh tế; tham
gia thực hiện các phong trào, các
cuộc vận động của Mặt trận, trọng

tâm là cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”. Nổi bật như xây
dựng được 6 mô hình tại các thôn;
huy động được từ nhân dân trên 4
tỷ đồng, xây dựng được 22 tuyến
đường bê tông xi măng với tổng
chiều dài trên 10 km; vận động xây
dựng “Quỹ Vì người nghèo” 187
triệu đồng, cùng nguồn huy động
trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

đã xây dựng mới 10 căn nhà đại
đoàn kết, 3 căn nhà tình thương với
tổng kinh phí hỗ trợ trên 350 triệu
đồng; tổng số tiền thực hiện công
tác đền ơn đáp nghĩa là trên 2 tỷ
đồng, phối hợp vận động xây dựng
được 2 căn nhà tình nghĩa với tổng
số tiền trên 150 triệu đồng; phối
hợp vận động các cơ quan, doanh
nghiệp tặng trên 17.000 suất quà
cho hộ nghèo,... XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Dạy dần dần từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó,
từ thấp đến cao. Không tham nhiều, không nhồi
sọ. Dạy một cách thiết thực. Lý luận gắn chặt
với thực hành”
ĐÓ LÀ LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIÁO DỤC
CHI BỘ VÀ CỐT CÁN Ở NÔNG THÔN, NGÀY 9/5/1954.

Bảo Lộc: Kết quả bước đầu thực hiện
cải cách hành chính, tinh giản biên chế

“Tăng cường đoàn kết,
hữu nghị chung tay xây dựng
và phát triển”
Những năm qua, được sự nhất trí
của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thường
trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS
tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp triển
khai nhiều hoạt động, nhiều chương
trình giao lưu mang ý nghĩa sâu sắc,
góp phần tô thắm thêm tình đoàn
kết hữu nghị, cùng hội nhập, cùng
phát triển với Tiểu khu Quân sự tỉnh
Siem Reap (Campuchia).
TRANG 2

Khởi nghiệp
online
TRANG 6

KINH TẾ

Cơ cấu kinh tế
chuyển dịch tích cực
TRANG 3
Đô thị Bảo Lộc. Ảnh: Đ.Anh

TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

“Yêu thương cho đi là yêu thương được giữ mãi”
Đó là suy nghĩ của chàng thanh niên vừa qua tuổi 30
và có cái tên rất con gái Trần Thanh Lan Anh, là Chủ
nhiệm Câu lạc bộ từ thiện “Thắp sáng trái tim” (thôn Tân
Tiến, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà), đã huy động nhiều nguồn
lực xã hội tổ chức các chương trình thiện nguyện hằng năm,
giúp đỡ trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với
tổng trị giá lên tới cả tỷ đồng/năm.

Vai trò của Hội CCB trong phát triển kinh tế,
giảm nghèo

Bể bơi di động - Giải pháp
phòng chống đuối nước
cho thiếu nhi
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Hoàn cảnh đáng thương
của 2 đứa trẻ mồ côi
TRANG 7
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“Tăng cường đoàn kết, hữu nghị chung tay xây dựng
và phát triển”
Những năm qua, được sự nhất
trí của Bộ Tư lệnh Quân khu
7, Thường trực Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng
đã phối hợp triển khai nhiều
hoạt động, nhiều chương trình
giao lưu mang ý nghĩa sâu sắc,
góp phần tô thắm thêm tình
đoàn kết hữu nghị, cùng hội
nhập, cùng phát triển với Tiểu
khu Quân sự tỉnh Siem Reap
(Campuchia).
ới đây nhất (ngày
22/11), Bộ CHQS
tỉnh Lâm Đồng phối
hợp với Tiểu khu
Quân sự tỉnh Siem Reap đã tổ
chức thành công buổi giao lưu với
chủ đề “Sĩ quan trẻ Bộ CHQS tỉnh
Lâm Đồng và Sĩ quan trẻ Tiểu khu
Quân sự tỉnh Siem Reap, đoàn kết,
hữu nghị chung tay xây dựng và
phát triển”. Chương trình giao lưu
được đánh giá cao, có sức lan tỏa
tốt, góp phần thúc đẩy mối quan
hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn
diện, bền vững lâu dài giữa Quân
đội và nhân dân hai nước Việt
Nam - Campuchia.
Trong chuyến thăm, giao lưu
giữa lực lượng vũ trang hai tỉnh
Siem Reap và Lâm Đồng, Trung
tướng Sin Phoat, Phó Tư lệnh
Quân khu 4, Chỉ huy trưởng Tiểu
khu Quân sự tỉnh Siem Reap bày
tỏ niềm phấn khởi vui mừng.
Ông chia sẻ: “Sĩ quan trẻ Tiểu
khu Quân sự tỉnh Siem Reap và
nhân danh cá nhân, tôi rất vui và
xúc động trước sự đón tiếp trọng

Sĩ quan trẻ
Tiểu khu Quân sự
tỉnh Siem Reap
và Bộ CHQS tỉnh
Lâm Đồng
giao lưu thể thao
ngày 22/11/2018.

M

Ảnh: C.Phong

thị của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng
dành cho cá nhân tôi trong chuyến
thăm chính thức và dự Giao lưu sĩ
quan trẻ giữa hai bên nhằm thắt
chặt tình đoàn kết giữa Campuchia
- Việt Nam nói chung và giữa Tiểu
khu Quân sự Siem Reap với Bộ
CHQS tỉnh Lâm Đồng. Hy vọng
mối quan hệ này ngày càng bền
chặt, nhất là trên cơ sở quan hệ
hợp tác, kết nghĩa giữa 2 đơn vị,
tạo điều kiện giúp đỡ nhau lâu dài
vì lợi ích chung trong cả thời điểm
hiện tại và tương lai”.
Theo Trung tướng Sin Phoat,
tỉnh Siem Reap là tỉnh du lịch lịch
sử, được Chính phủ Campuchia
xác định là vùng trọng điểm du
lịch trong chiến lược phát triển du
lịch của quốc gia do địa phương
có nhiều danh lam thắng cảnh, đền

Đức Trọng, Đam Rông...
... cận nghèo, hộ khó khăn với
tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng...
Đại hội đã hiệp thương cử ra 41
vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Phú
Hội khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ xã khóa IX tái cử
giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã
khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại
hội cũng cử 8 đại biểu chính thức và
2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội
đại biểu MTTQ huyện Đức Trọng.
Ghi nhận những thành tích của
Ban Công tác Mặt trận ở các thôn,
các cá nhân trong nhiệm kỳ qua,
UBMTTQVN huyện đã tặng giấy
khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân;
UBND xã tặng giấy khen cho 4 tập
thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ
2013-2018.
Ngay sau đại hội kết thúc, lãnh
đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện đã
họp với lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban
MTTQ các xã, thị trấn nhằm đánh
giá và rút kinh nghiệm đại hội điểm

đài thu hút du khách trong nước và
quốc tế. Theo thống kê, năm 2017,
tổng số du khách trong nước, quốc
tế đến tham quan Siem Reap là hơn
5,5 triệu lượt người; riêng trong 8
tháng đầu năm 2018 con số này là
gần 4,2 triệu lượt người. Hiện nay,
tỉnh Siem Reap có 1 thành phố,
11 huyện, 13 phường, 87 xã với
dân số hơn 1 triệu dân. Tỷ lệ xóa
đói, giảm nghèo từ 32,40% (năm
2009) giảm xuống còn 21,16%
(năm 2018). Siem Reap được xếp
là địa phương nghèo đứng thứ 2/25
tỉnh, thành vào năm 2001 đã vượt
lên xếp thứ 9 trong năm 2018. Về
cơ cấu tổ chức của Tiểu khu Quân
sự Siem Reap gồm: 1 Bộ Chỉ huy
Tiểu khu, 3 Tiểu đoàn và 12 Chi
khu Quân sự trực thuộc.
“Với danh nghĩa đơn vị kết

nghĩa, tôi hy vọng buổi giao lưu
thể thao, trao đổi tình hình, tìm
hiểu về văn hóa, tập quán của địa
phương sẽ giúp đơn vị học hỏi
được nhiều kinh nghiệm và qua
đây cũng thúc đẩy quan hệ giữa
hai đơn vị ngày càng gắn bó, bền
chặt lâu dài” - Trung tướng Sin
Phoat nhấn mạnh.
Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh Lâm Đồng khẳng định,
Nhân dân Việt Nam và Nhân dân
Campuchia có truyền thống đoàn
kết hữu nghị từ lâu đời. Ngày 24
tháng 6 năm 1967, Việt Nam và
Campuchia thiết lập quan hệ ngoại
giao. Mối quan hệ này được Chủ
tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân
Norodom Shianouk cùng nhiều

thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai
nước dày công vun đắp, là tài sản
vô cùng quý giá của hai dân tộc.
Đối với lực lượng vũ trang tỉnh
Siem Reap và Lâm Đồng, được sự
cho phép của hai Bộ Quốc phòng,
các cấp lãnh đạo địa phương hai
bên, vào ngày 26/8/2015, tại tỉnh
Lâm Đồng, Tiểu khu Quân sự tỉnh
Siem Reap đã hợp tác, kết nghĩa
với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Từ
đó đến nay, hai đơn vị tiếp tục duy
trì tốt quan hệ hợp tác ngày càng
gắn bó, đồng thời tích cực hỗ trợ
nhau phát triển. Cụ thể vừa qua,
Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã 2
lần hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh
Siem Reap với tổng số tiền 800
triệu đồng để xây Doanh trại Tiểu
đoàn 2.
“Phát huy truyền thống đoàn
kết, hữu nghị giữa Việt Nam và
Campuchia theo phương châm
“Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị
truyền thống, hợp tác toàn diện,
bền vững lâu dài”, trong những năm
qua, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và
Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap
đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp
tác mang lại hiệu quả thiết thực. Hai
bên thường xuyên cử đoàn sang
thăm, học tập kinh nghiệm, động
viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát
triển. Việc này đã góp phần củng
cố mối quan hệ đoàn kết nghĩa tình
giữa hai dân tộc chúng ta. Trên cơ
sở đó, tiếp tục kế thừa và phát huy
truyền thống đoàn kết, hữu nghị,
gắn bó của thế hệ cha anh đi trước
và cũng là dịp để cán bộ, sĩ quan trẻ
Tiểu khu quân sự tỉnh Siem Reap
tham quan, tìm hiểu về đất và con
người Lâm Đồng chân thành, mến
khách, nghĩa tình” - Đại tá Nguyễn
Bình Sơn chia sẻ.
C.PHONG

TIẾP TRANG 1

để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công
tác Đại hội MTTQVN cấp xã trong
toàn huyện Đức Trọng.
* Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Rô
Men vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần
thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây
là địa phương được Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Đam Rông chọn
làm đại hội điểm để đánh giá rút
kinh nghiệm.
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Rô Men và các tổ
chức thành viên đã đổi mới và đa
dạng trong các hình thức tuyên
truyền, giáo dục, triển khai các
cuộc vận động, phong trào thi đua
yêu nước, củng cố tổ chức, phát
triển đoàn viên, hội viên. Các
phong trào thi đua, các cuộc vận
động của MTTQ Việt Nam và các
tổ chức thành viên đã tác động đến
mọi mặt đời sống xã hội, góp phần
to lớn cổ vũ, động viên nhân dân
đoàn kết giúp nhau phát triển kinh
tế. Hiện nay, trên địa bàn xã có

UBMTTQVN huyện Đức Trọng tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

220 mô hình phát triển kinh tế, 258
điển hình cá nhân tiên tiến. Trong
xây dựng mô hình khu dân cư, đến
nay, MTTQ và các đoàn thể trong
xã đã có 22/31 mô hình điển hình
tiên tiến được các cấp công nhận
như: mô hình khu dân cư tự giúp
nhau phát triển kinh tế, mô hình

sáng - xanh - sạch - đẹp, mô hình
khu dân cư bảo vệ môi trường...
Cùng đó, công tác giám sát và
phản biện xã hội từng bước được đổi
mới và có những chuyển biến tích
cực, đặc biệt là các cuộc giám sát
theo chuyên đề, nội dung giám sát
chủ yếu lựa chọn các vụ việc phức

tạp, có tính bức xúc trong nhân dân,
nhờ vậy đã được dư luận nhân dân
đồng tình ủng hộ.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ
Việt Nam xã Rô Men cũng bộc lộ
những khuyết điểm, hạn chế đó là:
Cơ chế phối hợp giữa MTTQ và các
tổ chức thành viên trong triển khai
các phong trào thi đua yêu nước, các
cuộc vận động có việc còn chồng
chéo; công tác giám sát, phản biện
xã hội còn nhiều lúng túng; hoạt
động của Ủy ban MTTQ xã và Ban
công tác Mặt trận các thôn còn chậm
đổi mới.
Với tinh thần dân chủ, trách
nhiệm, Đại hội đại biểu MTTQ
Việt Nam xã Rô Men đã bầu ông
Nguyễn Văn Quynh tái đắc cử chức
vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ. Đồng
thời, bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội
đại biểu MTTQ Việt Nam huyện
Đam Rông lần thứ IV sẽ diễn ra
trong thời gian tới.
THY VŨ - LÊ TUẤN
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Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực
ục tiêu Đảng
bộ huyện Đơn
Dương đặt ra
trong phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn
2015 - 2020, đó là “huy động
mọi nguồn lực xây dựng Đơn
Dương phát triển nhanh và bền
vững”. Các nguồn lực đầu tư
trên địa bàn huyện được huy
động để xây dựng bao gồm,
nguồn vốn đầu tư của nhà nước
đối với các chương trình mục
tiêu, vốn xây dựng hạ tầng cơ
sở, vốn vay và huy động từ xã
hội hóa. Theo đó, Đơn Dương
tiến hành thực hiện “5 công
trình trọng điểm” mang tính
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội lâu dài ở địa phương. Cụ
thể, công trình thủy lợi Kazam
với tổng vốn đầu tư 496 tỷ
đồng, xây dựng hạ tầng kỹ
thuật Cụm công nghiệp Ka Đô
với tổng mức đầu tư hơn 52,6
tỷ đồng, đường nội bộ thị trấn
D’ran có tổng vốn đầu tư 64
tỷ đồng, cầu Ka Đô được phê
duyệt đầu tư 80 tỷ đồng và công
trình đường 729 với tổng vốn
đầu tư 662 tỷ đồng. Các công
trình trọng điểm trên được xác
định thời gian đầu tư và hoàn
thành trước và vào năm 2020
cũng như những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, Đơn Dương cũng
đẩy mạnh thu hút đầu tư vào
các dự án sản xuất, chế biến
các sản phẩm phục vụ phát
triển nông nghiệp công nghệ
cao; hỗ trợ các ngành nghề sản
xuất phụ trợ và chế biến có sử
dụng sản phẩm, nguyên liệu tại
địa phương, đi đôi với việc duy
trì hoạt động của các cơ sở sản
xuất công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp. Theo Huyện ủy Đơn
Dương, giá trị sản xuất ngành
công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp trong năm 2018, ước
thực hiện đạt 517 tỷ đồng, tăng
bình quân hàng năm 12,3%.
Đồng thời, chú trọng phát triển
dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ hỗ
trợ phát triển nông nghiệp, nên
trong năm 2018, giá trị sản xuất
ngành dịch vụ ước thực hiện đạt
gần 1.665 tỷ đồng, tăng bình
quân hàng năm 13,9%. Dự kiến
đến năm 2020, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp sẽ đóng
góp một lượng giá trị vào nền
kinh tế huyện khoảng 581 tỷ
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Đánh giá của Huyện ủy Đơn Dương sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
có những điểm nổi bật: Các chương trình mục tiêu, chương trình trọng tâm và các công trình
trọng điểm đang triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Qua đó, cơ cấu kinh tế
tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần quan trọng vào sự “phát triển nhanh
và bền vững” của huyện.

Di Linh có trên 500
doanh nghiệp
Theo UBND huyện Di Linh, tính đến
cuối năm 2018, trên địa bàn huyện có
509 doanh nghiệp hoạt động trên các
lĩnh vực với tổng vốn đăng ký sản xuất,
kinh doanh 967 tỷ đồng. Trong đó, bao
gồm 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, còn lại 505 doanh nghiệp vừa và
nhỏ. Bên cạnh đó, toàn huyện hiện có
2.800 hộ được cấp giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh đang hoạt động cùng với
14 hợp tác xã, 17 tổ hợp tác, 5 quỹ tín
dụng và 218 trang trại đóng trên địa bàn
huyện. Đồng thời, thông qua rà soát các
dự án đầu tư, huyện đã đề xuất thu hồi 5
dự án đầu tư do không triển khai hoặc có
vi phạm.
Được biết, trong vòng 3 năm qua, lĩnh
vực công nghiệp - xây dựng của huyện
có mức tăng 10,03% và lĩnh vực thương
mại - dịch vụ tăng 10,98%.
KHẢI NHIÊN

Xác định gần 90,3%
cây cà chua rita “khác biệt”
Chế biến rau sấy khô tại Công ty Thực phẩm Asuzac Đà Lạt - Cụm công nghiệp Ka Đô (Đơn Dương). Ảnh: Hải Phong

đồng và giá trị sản xuất từ dịch
vụ khoảng 2.074 tỷ đồng.
Trong quá trình chuyển dịch
cơ cấu kinh tế ở Đơn Dương,
một trong những chương trình
trọng tâm đó là tái cơ cấu kinh
tế ngành nông nghiệp được
huyện định hướng thông qua
việc quy hoạch phát triển sản
xuất ở các vùng “có tính toàn
diện, bền vững, hiện đại”. Qua
đó, xác định quy hoạch phát
triển 3 vùng bao gồm: Vùng
1, thị trấn D’ran và Thạnh Mỹ
để tiến hành chỉnh trang đô thị,
hoàn thiện kết cấu hạ tầng thị
trấn D’ran, xây dựng thị trấn
Thạnh Mỹ trở thành đô thị loại
IV và tập trung phát triển công
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
thương mại - dịch vụ tại đây;
còn vùng 2, khu vực các xã Lạc
Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô, Quảng
Lập là vùng phát triển rau hoa
công nghệ cao. Cuối cùng là
vùng 3, gồm xã Tu Tra, Ka Đơn,
Đạ Ròn, Próh được xác định tập
trung vào phát triển chăn nuôi
bò sữa theo hướng nông nghiệp
công nghệ cao và công nghiệp
chế biến sữa...
Với “kịch bản” và các bước
thực hiện nêu trên, theo đánh
giá của Huyện ủy Đơn Dương,

sau 3 năm triển khai Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ
XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến
nay nền kinh tế huyện tiếp tục
tăng trưởng khá với tộc độ tăng
GDP bình quân hàng năm đạt
8,7% so với chỉ tiêu nghị quyết
đề ra là 8,5%. Trong đó, nông lâm - thủy sản tăng 7,5%, công
nghiệp - xây dựng 10,8% và
dịch vụ tăng 12,5% trong năm
2018. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có
sự chuyển dịch theo hướng tích
cực, hiện tại, ngành nông - lâm
- thủy sản chiếm tỷ trọng 52,1%,
ngành công nghiệp - xây dựng
chiếm 14,6% và ngành dịch vụ
chiếm 33,3%, cơ bản đạt chỉ tiêu
mà nghị quyết đề ra.
Cùng với tăng trưởng kinh tế
trải đều trên các khu vực nông
nghiệp, công nghiệp và dịch
vụ, tỷ trọng giữa các ngành phù
hợp với lộ trình phát triển mà
nghị quyết đề ra nên có thể nói
rằng, kinh tế Đơn Dương đã có
bước phát triển nhanh, hướng
tới sự bền vững của nền kinh
tế. Cũng theo Huyện ủy Đơn
Dương, tổng đầu tư phát triển
xã hội của huyện đạt trên 2.124
tỷ đồng trong năm 2018, so với
phần trăm GRDP chiếm tỷ lệ
31,8% và đạt chỉ tiêu đề ra.

Đáng nói hơn thu nhập
bình quân đầu người đạt
63,4%, vượt so với chỉ tiêu
kế hoạch năm.
Cần biết rằng, dự báo về dân
số Đơn Dương cuối năm 2018,
toàn huyện có khoảng 105.725
người, trong đó độ tuổi lao động
chiếm 57.354 người, chiếm
khoảng 54,25%, đây được xem
là nguồn lực cho sự phát triển
trong thời gian tới. Điểm nổi bật
khác là kết quả thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn huyện
hàng năm đều đạt và vượt so
với chỉ tiêu. Nếu như năm 2016,
tổng thu ngân sách của huyện
thực hiện gần 102,6 tỷ đồng,
đến năm 2018 thực hiện thu hơn
139,4 tỷ đồng, tăng 18% so với
chỉ tiêu nghị quyết.
Với kết quả đạt được từ sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
huyện Đơn Dương trong 3 năm
qua, dự kiến đến năm 2020, cơ
cấu ngành công nghiệp - xây
dựng chiếm 14,4%, ngành dịch
vụ chiếm 33% trong nền kinh tế
huyện, đảm bảo đạt và vượt chỉ
tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ huyện đề ra. 
XUÂN TRUNG

HTX cà phê hỗ trợ cộng đồng từ chi phí tăng thêm
Ông Võ Khanh, Giám đốc
HTX Cà phê và Nông sản thương
mại công bằng Cầu Đất, Đà Lạt
cho biết, thông qua mạng lưới cà
phê Fairtrade (cà phê thương mại
công bằng), ông cung cấp cho
nhiều nhà rang xay lẻ của Nhật
Bản, Hàn Quốc cà phê nhân của
thành viên HTX. Với mỗi tấn cà
phê Fairtrade, nhà rang xay cộng
thêm cho HTX 450 USD và số
tiền này được dành ra 50% để
tham gia các hoạt động hỗ trợ
cộng đồng như sửa đường, tặng
học bổng cho học sinh..., 50% còn
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lại hỗ trợ thành viên sản xuất bền
vững như mua phân hữu cơ, men
vi sinh. Hệ thống cà phê Fairtrade
hướng tới xây dựng ngành nông
nghiệp cà phê bền vững, đảm
bảo thu nhập cho mọi thành viên
trong chuỗi sản xuất, đồng thời
chú trọng tới phát triển toàn diện
của cộng đồng dân cư. Hiện Lâm
Đồng mới chỉ có HTX Cà phê và
Nông sản thương mại công bằng
Cầu Đất đạt chứng chỉ và tham
gia hệ thống Cà phê Fairtrade
thế giới.
D.Q

Lựa cà phê trước khi rang xay tại HTX cà phê công bằng Cầu Đất.

Sở NN&PTNT Lâm Đồng vừa phối
hợp với Công ty TNHH Hạt giống và
nông sản Phù Sa (đơn vị nhập khẩu và
cung cấp giống cà chua rita) kiểm tra,
xác định trên tất cả 86.000 cây cà chua
ở Tổ 13, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng thì
chiếm đến gần 90,3% đang thu hoạch
quả có hình dáng khác biệt so với mẫu
quả của đơn vị nhập khẩu cung cấp.
Theo chủ nhân Trang trại Năm Sao,
tổng số cây cà chua ở đây mua từ Vườn
ươm Hiệp Hiếu (thôn Quảng Lợi, xã
Quảng Lập, Đơn Dương) về trồng trên
diện tích hơn 2,2 ha ở Trang trại Năm
Sao với 4 đợt mua từ ngày 29/7/2018 đến
ngày 25/8/2018.
Cụ thể đến gần cuối tháng 10/2018,
phát hiện những đặc điểm hình thái khác
biệt so với mẫu quả cà chua giống rita do
đơn vị nhập khẩu cung cấp là: chùm quả
ngắn, không đồng đều; quả có hình tròn
dẹp, mềm; mỗi quả có tới 3 - 4 ngăn hạt;
tai lá dài…
Ước tính sơ bộ, trên diện tích 2,2 ha
cà chua giống rita “khác biệt” ở Trang
trại Năm Sao nói trên thất thu rất lớn do
giá bán chỉ bằng 25% - 30% giá cà chua
đúng giống rita.
VĂN VIỆT

Thêm 2 vườn sầu riêng
và bơ đầu dòng ở Bảo Lâm
Hai vườn sầu riêng và bơ ở 2 xã Tân
Lạc, Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm đã được
Sở NN&PTNT Lâm Đồng công nhận đạt
tiêu chuẩn sản xuất cây đầu dòng, diện
tích lần lượt gần 12.000 m2 và 10.000 m2.
Trong đó, vườn sầu riêng của Cơ sở
Sản xuất và dịch vụ cây giống Trung
Thành với 100 cây đầu dòng (50 cây
RI6 và 50 cây MonThong), được trồng,
chăm sóc từ tháng 10/2010 đến nay. Năm
2018, tổng số 50.000 mầm sầu riêng đầu
dòng của cơ sở được khai thác để ghép
nhân giống. Con số này đến năm 2019 và
2020 từ 52 - 54.000 mầm/năm.
Còn vườn bơ Mỹ đầu dòng được công
nhận thuộc về Công ty TNHH Xuất nhập
khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia, gồm 170 cây
giống Pinkerton, Zutano, Reed, Hass,
được trồng từ năm 2013. Tổng mức cho
phép khai thác nhân giống tối đa hàng
năm gần 95.000 mầm.
Thời hạn công nhận 2 vườn sầu riêng
và bơ đầu dòng nói trên là 5 năm.
VĂN VIỆT
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Trên 3 ngàn tỷ đồng
dành cho đầu tư
công trong năm 2018

Số tiền trên phần lớn được
lấy từ nguồn vốn ngân sách
địa phương với trên 1.919 tỷ
đồng; hơn 1.120 tỷ đồng từ các
nguồn vốn do trung ương quản
lý và chỉ khoảng 165 tỷ đồng
là từ nguồn vốn nước ngoài.
Từ nguồn kinh phí này, tính
đến thời điểm hiện tại, Lâm
Đồng đã tăng thêm được 154,8
km đường các cấp; thêm 520
ha diện tích tưới từ hệ thống
thủy lợi; 200 phòng học mới
cho học sinh các cấp; sắm mới
toàn bộ thiết bị y tế cho 5 trung
tâm y tế và 1 bệnh viện phục
hồi chức năng.
Ngoài ra, đã đưa vào sử
dụng 2 trụ sở làm việc; 2 công
trình văn hóa - thể thao phục
vụ cộng đồng; 5 công trình
phục vụ công tác bảo vệ quốc
phòng - an ninh; 2 công trình
khoa học công nghệ và 9 km
đường dây hạ thế cấp điện...
Riêng với Chương trình
mục tiêu Quốc gia giảm nghèo
bền vững, gồm các cơ sở hạ
tầng được xây dựng mới của
Chương trình 30a, có 9 km
đường giao thông, trồng gần
72 ha rừng, 9,7 km đường
điện, 1 trường học và 1 công
trình nước sạch.
Chương trình 135 cũng đã
xây mới gần 32 km đường
giao thông; 6 công trình thiết
chế văn hóa và 3 công trình
nước sạch...
ĐĂNG LỘ

Bàn giao nhà
nghĩa tình đồng đội

Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội
cho anh Nông Văn Ngôn
(huyện Đạ Tẻh).

Sáng 30/11, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ
chức bàn giao nhà nghĩa tình
đồng đội cho quân nhân đang
công tác trên địa bàn huyện
Đạ Tẻh. Đó là trường hợp
anh Nông Văn Ngôn (ngụ tại
tổ 4B, thị trấn Đạ Tẻh), hiện
đang công tác tại Ban Chỉ huy
Quân sự huyện Đạ Tẻh. Căn
nhà có diện tích xây dựng 60
m2 với trị giá trên 200 triệu
đồng; trong đó, Quân khu 7 và
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm
Đồng hỗ trợ 70 triệu đồng, còn
lại do gia đình anh Ngôn đóng
góp. Căn nhà được xây mới
khang trang, sạch đẹp giúp
gia đình anh Ngôn ổn định
cuộc sống, vượt lên khó khăn
để phát triển kinh tế gia đình.

ĐÔNG ANH

Bảo Lộc: Kết quả bước đầu thực hiện
cải cách hành chính, tinh giản biên chế
Thời gian qua, TP Bảo Lộc đã
có nhiều nỗ lực trong tinh gọn
bộ máy, tinh giản biên chế,
cùng với đó, công tác cải cách
hành chính (CCHC), nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức được tăng
cường nhằm đảm bảo hoạt
động hiệu lực, hiệu quả.

T

ừ năm 2015 đến hết tháng
11/2018, thực hiện Nghị
quyết số 39-NQ/TW của
Bộ Chính trị về tinh giản
biên chế (TGBC) và cơ cấu lại đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
đến nay, TP Bảo Lộc đã thực hiện
tinh giản được 28 biên chế, trong đó
biên chế công chức giảm 6, biên chế
sự nghiệp giảm 22.
Qua sắp xếp, theo lộ trình đến
năm 2020, TP Bảo Lộc sẽ tiến hành
sáp nhập 10 đơn vị trường học,
Đài Truyền thanh - Truyền hình và
Trung tâm Văn hóa thể thao. Trong
năm 2018, hiện có 2 đề án được
trình các cơ quan có thẩm quyền
xem xét, thẩm định, bao gồm: đề
án sáp nhập Trường TH Đam Bri
vào Trường THCS Trần Quốc Toản
thành Trường TH&THCS Trần
Quốc Toản và đề án thành lập Trung
tâm Văn hóa - Thông tin và Thể
thao từ Đài Truyền thanh - Truyền
hình và Trung tâm Văn hóa - Thể
thao Bảo Lộc. Còn lại năm 2019
và 2020, mỗi năm sáp nhập 4 đơn
vị thành 2 đơn vị.
Song song với việc thu gọn bộ máy,
TGBC thì TP Bảo Lộc cũng đồng
thời nâng cao năng lực cán bộ, công
chức (CBCC), viên chức thông qua
công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong
năm 2018, UBND TP đã cử 73 cán
bộ, công chức (CBCC) tham gia các
lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp
vụ do các sở, ban, ngành của tỉnh tổ
chức; phối hợp với Thành ủy mở 1
lớp Trung cấp lý luận chính trị với 84
học viên; mở 2 lớp Quản lý nhà nước
ngạch chuyên viên cho 133 CBCC,
viên chức và 1 lớp chức danh nghề
nghiệp giáo viên cho 329 công chức,
viên chức. Từ đó góp phần nâng cao
chất lượng CBCC tại các phòng, ban
chuyên môn. Cụ thể tỉ lệ CBCC có
trình độ sau đại học là 13%, trình độ
đại học, cao đẳng là 81,4%; 26%
CBCC có trình độ lý luận chính trị
cao cấp, 15% có trình độ trung cấp
và quản lý nhà nước là 88%.

Đô thị Bảo Lộc. Ảnh: Đ.Anh

Đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa
nền hành chính, 100% cơ quan
Đảng, Nhà nước và các tổ chức
chính trị, xã hội được trang bị máy
tính có kết nối internet, mạng Lan
để phục vụ công tác chuyên môn.
Hệ thống một cửa điện tử được
triển khai tại UBND TP và 9 UBND
phường, xã trên địa bàn thành phố.
Tuy mới bắt đầu triển khai giải
quyết thủ tục hành chính (TTHC)
qua mạng nhưng đã đạt kết quả cao.
Hệ thống văn bản điện tử EOffice
được áp dụng tại 21 cơ quan, đơn vị
và 11 phường, xã. Các phần mềm
chữ ký số, phần mềm quản lý hộ
tịch, quản lý đất đai, kế toán… cũng
được đảm bảo nhất quán dữ liệu,
xuyên suốt và tập trung.
Qua thực tế triển khai áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015, các
quy trình xử lý công việc được tiêu
chuẩn hóa theo hướng khoa học,
hợp lý, đúng luật. TTHC được minh
bạch và công khai hóa quy trình xử
lý công việc cho tổ chức và công
dân được biết; lãnh đạo UBND
thành phố kiểm soát được quy trình
giải quyết công việc trong nội bộ cơ
quan để có những chỉ đạo kịp thời;
đánh giá được hiệu lực, tác dụng
của chủ trương, chính sách và các
văn bản pháp lý được thi hành trong
thực tế để đề xuất với cơ quan chủ
quản có các biện pháp cải tiến hay
đổi mới phù hợp với tình hình phát
triển; hiệu lực, hiệu quả của công tác
quản lý và cung cấp dịch vụ công

Giải quyết thủ tục hành chính cấp xã,
đạt 99,9% đúng hạn
UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, trong năm 2018, công tác CCHC
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; việc công bố, cập
nhật các thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện một cách đầy đủ,
công khai, minh bạch; các cơ quan, đơn vị thành phố thường xuyên rà
soát các TTHC để cải tiến, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải
quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến giao dịch.
Theo đó, thành phố Bảo Lộc đã cập nhật 295 TTHC cấp huyện và 105
TTHC cấp xã. Và tính đến thời điểm này, đã tiếp nhận 7.737 hồ sơ trên
các lĩnh vực, giải quyết 6.477 hồ sơ, đạt tỷ lệ 83,7%. Trong đó, giải quyết
đúng hạn 6.476 hồ sơ, trễ hạn 46 hồ sơ, đang giải quyết 229 hồ sơ. Đối
với cấp xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết 79.148 hồ sơ; trong đó,
giải quyết đúng hạn 79.136 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%. Bên cạnh đó, thực
hiện kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018, UBND thành phố đã thành
lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại 4 đơn vị bao gồm, UBND
phường B’Lao, UBND Phường 2, UBND phường Lộc Phát và UBND
xã ĐamBri. Thông qua đó, đã kịp thời phát hiện thiếu sót và nhắc nhở
để các đơn vị thực hiện tốt hơn.
KHẢI NHIÊN

được nâng cao theo yêu cầu của tiêu
chuẩn. Hệ thống hồ sơ, tài liệu được
sắp xếp, kiểm soát chặt chẽ giúp
việc sử dụng được thuận tiện, nhanh
chóng, khắc phục những thiếu sót
trong quá trình giải quyết công việc.
Riêng đối với cấp xã, UBND TP đã
phối hợp với Sở Khoa học và Công
nghệ thực hiện thí điểm hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO tại 2 đơn vị là UBND Phường
1 và phường Lộc Tiến.
Theo đánh giá của lãnh đạo
UBND TP Bảo Lộc, việc kiểm tra
công tác CCHC đã kịp thời khắc
phục những hạn chế, tồn tại, đồng

thời tiếp tục thực hiện tuyên truyền,
gặp gỡ và giải quyết những yêu cầu,
kiến nghị của người dân về các lĩnh
vực thuộc thẩm quyền của thành
phố. Cùng với đó, quá trình phối
hợp với Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh thực hiện phóng sự về
hoạt động CCHC tại địa phương
đạt hiệu quả cao, nâng cao ý thức
của người dân trong việc tham gia
vào lĩnh vực CCHC, từ đó góp phần
tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh
thần, thái độ làm việc và phục vụ
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố.
HỒNG THẮM

Đào tạo hướng dẫn viên, huấn luyện viên Yoga tỉnh Lâm Đồng
Đã có 20 học viên tham gia lớp
đào tạo hướng dẫn viên, huấn luyện
viên Yoga tỉnh Lâm Đồng - 2018
do Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch Lâm Đồng phối hợp với Liên
đoàn Yoga Lâm Đồng tổ chức vừa
diễn ra tại thành phố Đà Lạt trong
ngày 29/11.
Bên cạnh các học viên tại Đà Lạt,
còn có nhiều thành viên đến từ các
huyện thành phố trong tỉnh như Đơn

Dương, Đạ Tẻh, Bảo Lộc, Di Linh...
Trong 7 ngày, từ 29/11 đến 5/12,
các học viên được học về lịch sử
Yoga, những nguyên tác cơ bản
trong luyện tập Yoga, các phương
pháp thở, các ứng dụng của Yoga
trong thực tiễn, dinh dưỡng cho
người tập Yoga, trách nhiệm của
các hướng dẫn viên, huấn luyện viên
tại các lớp tập Yoga... Cùng đó, các
học viên sẽ tham dự các buổi thực

hành tại lớp.
Dù mới du nhập vào Lâm Đồng
những năm gần đây nhưng các Câu
lạc bộ Yoga vì sức khỏe cộng đồng
hiện đã phát triển rất nhanh tại các
vùng đô thị như Đà Lạt, Bảo Lộc
và các vùng trung tâm của nhiều
huyện với gần nghìn người tập luyện
trong tỉnh.
Lớp được mở nhằm đào tạo thêm
các huấn luyện viên, hướng dẫn

viên cho mục tiêu đưa phong trào
Yoga đến nhiều hơn với các huyện
thành trong tỉnh, nhất là các huyện
vùng sâu vùng xa; phát triển thêm
các câu lạc bộ, đáp ứng nhu cầu tập
luyện cho người dân trong các cộng
đồng dân cư.
Các học viên khi hoàn thành
chương trình đào tạo sẽ được cấp
giấy chứng nhận.
VIẾT TRỌNG
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“Yêu thương cho đi là yêu thương được giữ mãi”
Đó là suy nghĩ của chàng thanh niên vừa qua tuổi 30 và có cái tên rất con gái Trần
Thanh Lan Anh, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ từ thiện “Thắp sáng trái tim” (thôn Tân
Tiến, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà), đã huy động nhiều nguồn lực xã hội tổ chức các
chương trình thiện nguyện hằng năm, giúp đỡ trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn với tổng trị giá lên tới cả tỷ đồng/năm.

Trần Thanh Lan Anh - chàng trai có trái tim
thiện nguyện. Ảnh: N.Quân

an Anh cùng bạn thành lập câu lạc
bộ (CLB) từ đầu năm 2014. Với
suy nghĩ “Yêu thương cho đi là yêu
thương được giữ mãi”, “của cho
không bằng cách cho”, mỗi lần có chương trình
từ thiện, CLB đều kết hợp với Hội Liên hiệp
Thanh niên, hoặc các em học sinh tham gia
múa hát và giao lưu... Dần dần có tiếng, hoạt
động dễ hơn, CLB thực hiện nhiều chương
trình như: “Nghĩa tình mùa đông”, “Kết nối
yêu thương” vào dịp xuân, hay “Trung thu
yêu thương” vào rằm tháng tám, góp tiền xây
nhà ủng hộ gia đình nghèo khó, nấu cơm trong
bệnh viện... Mỗi năm làm được khoảng 3-4
chương trình.
Lan Anh kể: Trước, không bao giờ nghĩ
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đến việc làm từ thiện và rất nghịch. Đầu năm
2013, tôi bị viêm tụy, chữa trị tại Đà Lạt, Sài
Gòn rất tốn kém mà không đỡ, bệnh đã nặng
đến 9 phần chết. May mắn, được phẫu thuật
kịp thời! Nhưng, chính trong thời gian điều
trị bệnh, được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân,
gặp được nhiều hoàn cảnh. Có trường hợp,
bệnh nhân to cao, đẹp trai, bệnh viện trả về
vì tiểu đường tuyp 4 rồi, dù nhà có điều kiện
chữa trị. Hoặc, có người cứ chờ mổ mãi vì
không có tiền...
Khi đang nằm viện, Lan Anh gặp một
trường hợp cũng ở Lâm Hà, ông chồng bị
gan, bà vợ đi chăm thấy rất lóng ngóng, thì ra
bà cũng mới mổ sỏi mật. Ra viện, Lan Anh
quyên góp được 6 triệu đồng mang đến nhà,
thấy trên tường treo đầy giấy khen của con gái
là Ka Hoạch từ lớp 1 đến lớp 8 (lúc bấy giờ),
nên kết nối làm Chương trình Hoa Cúc Trắng
rất thành công, được 162 triệu đồng hỗ trợ cho
gia đình bé... Năm ngoái, nhóm quyên góp
được 1 tấn gạo, 20 thùng mì cho 120 em học
sinh nội trú ở Trường Tiểu học Liêng Srônh.
Trở lại câu chuyện thành lập CLB làm từ
thiện, Lan Anh tâm sự: Cuối 2013, bệnh tình
ổn định. Người bạn cùng chơi tên là Nguyễn
Công Danh, có lần hỏi bâng quơ: Hay là đi làm
từ thiện? Lúc đó Lan Anh nghĩ, chỉ có người

giàu mới làm từ thiện?... Sau một thời gian “rủ
rê”, offline được 9 người, đa số là thanh niên,
ban đầu gặp nhau ở quán cà phê, sau mượn
hội trường thôn, khu phố... Thời điểm đó, mỗi
tháng CLB làm 1 chương trình khoảng 1 triệu
đồng, cao điểm làm được chương trình trung
thu (năm 2014) khoảng 14 triệu đồng, tổ chức
ở thôn Buôn Chuối của xã Mê Linh.
Cái “duyên” đưa đẩy, các chương trình từ
thiện của Lan Anh được nhiều người biết đến
và ủng hộ. Mỗi khi có kế hoạch làm chương
trình, Lan Anh đều đưa thông tin lên facebook.
Bạn bè tham gia bình luận, bạn của bạn biết
cũng tham gia, mỗi người một chút mà thành.
Như chương trình Trung thu năm 2014, CLB
dự tính chi phí khoảng 14 triệu đồng. Nhưng,
vận động mãi mới được 11 triệu đồng. Gần
tới ngày tổ chức, may sao, các cô ở Trường
Tiểu học Đinh Văn 5 có 50 suất quà, nhưng
chương trình cần tới 67 suất. Anh em trong
CLB tính chia 50 thành 67, nhưng các cô giáo
lại bảo, “để các cô ráng thêm chút nữa”! Và,
cuối cùng đã có được 67 suất.
Chị Thanh Thủy - Thẩm mỹ viện Thanh
Thủy ở Đức Trọng, cũng kết nối với CLB trên
facebook. Từ người chưa quen biết bao giờ,
khi CLB phát động Chương trình Trung thu,
chị nhắn tin riêng hỏi thăm tình hình quyên

góp, rồi hỏi chị có thể góp gì... Sau, chị góp
250 phần bánh trung thu, rồi thêm 300 phần
bánh nữa. Từ năm 2015 đến nay, chị đã ủng
hộ trên 250 triệu đồng cho riêng CLB và còn
tham gia nhiều chương trình từ thiện khác...
Lan Anh cho biết, khi làm từ thiện đã kết
nối với những tấm lòng hảo tâm khắp nơi, mở
rộng mối quan hệ. Như năm ngoái, CLB đã
giao lưu, kết hợp cùng tổ chức chương trình
với 3 CLB từ thiện khác ở Hà Nội, Cần Thơ,
Đà Nẵng. “Trong đời ai cũng có niềm vui,
niềm vui của chúng tôi là nhìn thấy người
khác vui từ sự giúp đỡ của mình” - Lan Anh
nghĩ như vậy. Và, không cần giàu mới đi làm
thiện nguyện mà chỉ cần có thời gian để tìm
hiểu vận động, nhưng quan trọng là nhiệt tình,
kết nối và chia sẻ.
Lan Anh từng làm dân quân, bí thư chi đoàn,
rồi chữ thập đỏ của xã, nhưng chuyển sang
chạy dịch vụ xe gần 2 năm nay. Theo Lan Anh,
cái khó của làm từ thiện rất nhiều, nhưng từ
các mối quan hệ có sẵn, CLB vận động để họ
giúp đỡ tự nguyện chứ không phải gõ cửa từng
nhà. Thời gian qua, nhóm đã quyên góp được
nhiều tỷ đồng. Một thành công nữa của CLB
là các bạn từng là thành viên có thể tự mình
làm các chương trình thiện nguyện khác. Bên
cạnh đó, CLB được Hội Liên hiệp thanh niên
tỉnh và huyện, UBND huyện Lâm Hà, Đức
Trọng hỗ trợ rất nhiều trong hoạt động. Riêng
Lan Anh, được nhận Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích
đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng Khuyến học
của tỉnh năm 2016.
NHẬT QUÂN

Bể bơi di động - Giải pháp phòng chống đuối nước cho thiếu nhi
Là địa phương có nhiều sông, suối, ao,
hồ, lại có mực nước khá cao vào mùa
mưa và lũ quét, hàng năm, Lâm Đồng
đều đứng trước nguy cơ xảy ra các tình
trạng đuối nước thương tâm, nhất là
ở trẻ em. Đứng trước điều này, đoàn
thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã
xây dựng mô hình Bể bơi di động nhằm
trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh
đuối nước cho thiếu nhi.
ùa mưa này, bố mẹ Ka Nhi (10
tuổi, thôn Đạ Hiồng, xã Gia Bắc,
huyện Di Linh) đã có thể yên tâm
hơn khi cho con cùng bạn bè ra con suối gần
nhà chơi mỗi lần bận việc nương rẫy. Bởi
con suối vẫn vậy, nhưng cô bé Ka Nhi thì
nay đã biết bơi rất giỏi sau lớp dạy bơi dài
2 tháng do Huyện Đoàn tổ chức trong mùa
hè vừa rồi. Và quan trọng hơn, cô bé - cũng
như những đứa trẻ trong thôn, nay đã biết
tự giữ an toàn cho mình, tự biết lúc nào là
không nên chơi đùa, và chỗ nước nào là
nguy hiểm không nên đến gần. Đây cũng
chính là mục đích của đoàn thanh niên khi
tổ chức các lớp học bơi di động này cho các
em thiếu nhi.
Cùng với Ka Nhi, còn có hơn 180 bạn nhỏ
khác tại huyện Di Linh cũng được trang bị
kỹ năng bơi trong mùa hè vừa rồi. Anh Vũ
Thành Công - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh
cho biết: Hè năm 2018, Huyện Đoàn, Hội
đồng Đội huyện đã phối hợp với Hội đồng
Bảo trợ trẻ em huyện trang bị 2 bể bơi di động
(kích thước 5 m x 15 m x 1,3 m) trị giá 80
triệu đồng để tổ chức các lớp trang bị kiến
thức, kỹ năng bơi lội cho thanh thiếu nhi tại
các xã trên địa bàn huyện. Mô hình đã triển
khai thực hiện tại 4 cụm xã, tổ chức được 10

M

Mô hình Bể bơi di động có nhiều ưu điểm phù hợp với điều kiện của Lâm Đồng. Ảnh: V.Quỳnh

lớp với 187 thiếu nhi từ 8 xã tham gia lớp học.
Cùng với huyện Di Linh, mùa hè năm
2018, chương trình Bể bơi di động cũng
được triển khai tại 5 huyện khác (huyện
Đạ Tẻh, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đam Rông,
Cát Tiên). Năm 2016, toàn tỉnh chỉ có 2 bể
bơi di động thí điểm ở huyện Đạ Tẻh. Mô
hình thí điểm đã đem lại hiệu quả tích cực
nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của đông
đảo thiếu nhi trên địa bàn, Tỉnh Đoàn Lâm
Đồng đã tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình.
Hiện tại, toàn tỉnh đã có 6/12 đơn vị với 12
bể bơi di động dạy bơi miễn phí cho thiếu
nhi vào dịp hè.
Theo anh Hồ Ngọc Phong Hải - Phó Bí thư
Tỉnh Đoàn, bể bơi di động có nhiều ưu điểm
như: Được làm bằng bạt nên tránh được tình
trạng va đập gây thương tích như các bể bơi
thông thường, bể sử dụng 100% nước giếng
khoan, với diện tích 50 m3, chiều cao 1 m.
Hàng ngày, sau khi nước được thay mới đều

có chuyên viên y tế đến pha flour với tỉ lệ
chuẩn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Ngoài
giáo viên thể dục giảng dạy thì mỗi giờ học
đều có 4 bạn đoàn viên túc trực để đảm bảo
an toàn tuyệt đối cho các em thiếu nhi.
Bên cạnh đó, mô hình bể bơi di động dễ lắp
đặt, dễ di chuyển, không cầu kì diện tích và
đặc biệt là an toàn và chi phí lại rất thấp, chỉ
khoảng 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng /1
bể tùy thuộc vào yêu cầu lắp đặt, giúp dễ dàng
di chuyển tới những vị trí mong muốn. Bể
bơi di động được luân phiên lắp đặt ở các xã,
thị trấn, tận dụng những khoảng trống có sẵn
ở sân trường học hoặc ủy ban nhân dân xã...
Kết quả, riêng trong hè 2018, mô hình đã
dạy bơi cho 1.817 em thiếu nhi tại các huyện.
Tại hồ bơi thông minh, các em học sinh, thiếu
nhi đã được làm quen và được đào tạo về các
kỹ thuật bơi... Đồng thời, các em được trang bị
các kỹ năng, kiến thức về phòng, chống tai nạn
đuối nước cho bản thân. “Bên cạnh việc tiện

lợi là có thể tháo lắp, di động thì hồ bơi thông
minh là một trong những mô hình phòng,
chống đuối nước sáng tạo. Hồ bơi thông minh
phù hợp với điều kiện ở tỉnh Lâm Đồng và có
thể mang lại hiệu quả tốt giúp cho các em có
chỗ vui chơi giải trí lành mạnh an toàn trong
những ngày hè” - anh Hải chia sẻ thêm.
Tuy nhiên, các đơn vị đoàn vẫn còn gặp
một số khó khăn khi triển khai mô hình này.
Cụ thể, tại huyện Di Linh, theo kế hoạch, mô
hình sẽ triển khai tại 9 cụm xã trong huyện
để đáp ứng đủ nhu cầu học và vui chơi của
thiếu nhi trong dịp hè. Tuy nhiên, vì điều
kiện thời tiết bất lợi, trời lạnh và mưa kéo
dài đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực
hiện. Bên cạnh đó, địa bàn các xã cách xa
nhau và yếu tố nguồn nước cũng là những
thách thức mà mô hình cần phải có giải pháp
để khắc phục trong những năm tiếp theo.
“Mô hình Bể bơi di động phù hợp với tình
hình thực tế của hầu hết các huyện trong
tỉnh ở giai đoạn hiện nay vì giá thành vừa
phải so với việc đầu tư xây dựng bể bơi cố
định, cơ động trong quá trình vận chuyển,
tháo lắp dễ dàng, mức độ tiếp cận với đông
đảo thanh thiếu nhi trên toàn địa bàn huyện.
Trong thời gian tới, Huyện Đoàn Di Linh
sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp ủy đảng,
chính quyền và các nguồn xã hội hóa khác
để có sự quan tâm, đầu tư nguồn ngân sách,
tiếp tục trang bị thêm các bể bơi di động
để đáp ứng kịp thời nhu cầu bơi lội và vui
chơi của thanh thiếu nhi, đặc biệt trong
dịp hè. Kết thúc các lớp dạy bơi trong dịp
hè, các bể bơi di động sẽ tiếp tục phát huy
công năng sử dụng bằng việc thống nhất với
Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, đưa về
các trường trên địa bàn huyện để đưa nội
dung dạy bơi vào chương trình giảng dạy
hàng năm của trường” - Bí thư Huyện Đoàn
Di Linh cho biết.
VIỆT QUỲNH

6

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ HAI 3 - 12 - 2018

Vai trò của Hội CCB trong phát triển kinh tế, giảm nghèo
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh
(CCB) tỉnh Lâm Đồng luôn bám sát chủ
trương của Trung ương Hội CCB Việt
Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương
trong việc thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và
bền vững, tham gia xây dựng nông
thôn mới.

N

ăm 2017, Hội CCB tỉnh đã vận
động thành lập mới 3 HTX, 17
THT, 5 câu lạc bộ do CCB làm
chủ, vận động hỗ trợ xóa 18 nhà
tạm (trị giá 690 triệu đồng) và 10 dự án giảm
nghèo cho hội viên trị giá 230 triệu đồng.
Tính đến tháng 12 năm 2017, Hội CCB
tỉnh còn 391 hộ nghèo (chiếm 1,42%), hộ
cần nghèo còn 537 hộ (chiếm 1,92%) trong
tổng số hội viên.
Để thực hiện việc phát triển kinh tế,
giảm nghèo nhanh và bền vững, Hội CCB
tỉnh Lâm Đồng đã đề ra 6 chỉ tiêu cụ thể
cho giai đoạn 2018 - 2020, trong đó, hàng
năm mỗi hội CCB huyện, thành phố vận
động hội viên có điều kiện thành lập 2 đến
3 DN, HTX, THT sản xuất, kinh doanh.
Giảm 1% - 1,5% hộ hội viên CCB là hộ
nghèo, phấn đấu đến năm 2020 không còn
hội viên là hộ nghèo, xóa cơ bản số nhà
tạm. Xây dựng và phát triển các mô hình
trong giảm nghèo và phát triển kinh tế,
tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kỹ
năng làm kinh tế, khuyến nông, khuyến
công, khuyến lâm…
Giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu

CCB xã Đạ Ròn (Đơn Dương) chuyển đổi từ nuôi bò vàng lấy thịt sang nuôi bò sữa
giúp nâng cao thu nhập. Ảnh: Đ.T

trên được Hội CCB tỉnh cụ thể hóa bằng các
hình thức như: chủ động phát triển kinh tế
theo hướng hàng hóa, đa ngành nghề; nhân
rộng các mô hình gia trại, trang trại, THT,
HTX, DN. Tích cực thực hiện phong trào
CCB giúp nhau giảm nghèo, các tổ chức
hội tập trung chăm lo, cải thiện, đời sống
hội viên…
Đến vùng đất Hiệp An (Đức Trọng),
được chứng kiến nghị lực của CCB Phạm
Ngọc Tổng (sinh năm 1961), mới thấy
rõ sự quyết tâm thoát nghèo, phát triển
kinh tế để xây dựng quê hương đất nước
giàu, đẹp.

Bằng số tiền tích cóp và các nguồn vốn
vay, CCB Phạm Ngọc Tổng đã đầu tư
0,5 ha nhà kính và sau đó nâng dần lên
1 ha để trồng các loại rau, hoa và thành
lập vườn ươm tạo việc làm cho khoảng
20 lao động tại địa phương.
Ông Tổng cho biết: Với đặc điểm của địa
phương là vùng có đông đồng bào dân tộc
thiểu số sinh sống, phần lớn trình độ dân trí
thấp nên khó có khả năng ra bên ngoài xin
việc làm. Vì vậy, tôi đã tạo điều kiện để họ
làm việc cho gia đình mình để giúp đỡ bà

con từng bước ổn định cuộc sống.
Hay, Hội CCB xã Đạ Ròn (Đơn Dương)
đã tích cực vận động hội viên và người dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và
phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vận
động hội viên chuyển đổi từ nuôi bò vàng
lấy thịt sang nuôi bò sữa. Qua đó giúp số hội
viên khá, giàu tăng lên 60%, nhiều hội viên
có nhà cửa khang trang, sắm được nhiều vật
dụng và phương tiện hiện đại, là gương sáng
cho người dân học hỏi.
Mặt khác, để giảm nghèo nhanh và
bền vững; Hội CCB tỉnh và các cấp Hội
đã chủ động tổ chức điều tra, phân loại,
làm rõ nguyên nhân các hộ nghèo, cận
nghèo để có hướng tháo gỡ, giúp đỡ các
hội viên. Đặc biệt là các hội viên hội CCB
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu,
vùng xa để có biện pháp giúp đỡ cụ thể về
nguồn vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, tư liệu
sản xuất hay vấn đề dạy nghề cho con em.
Ông Phạm Duy Bình - Phó Chủ tịch Hội
CCB tỉnh cho biết: Thực hiện việc phát triển
kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững được
Hội CCB tỉnh xác định là một nhiệm vụ chính
trị quan trọng. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ
tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể
để tư vấn hội viên Hội CCB có điều kiện thành
lập DN, HTX, THT sản xuất - kinh doanh,
tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ
trợ về cơ chế chính sách cho HTX, THT, DN
do CCB làm chủ. Bên cạnh đó, các cấp hội,
hội viên phải nhận thức sâu sắc, gương mẫu
thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,
CCB gương mẫu; đoàn kết, tương trợ, giúp
đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, góp phần giảm
nghèo nhanh và bền vững.
ĐỨC TÚ

Khởi nghiệp online
Vào trung tuần tháng 11/2018, Diễn đàn
khởi nghiệp online 2018 (do Hiệp hội
Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức) đã
diễn ra và nhận được nhiều sự quan tâm
của giới trẻ. Khởi nghiệp online không
còn quá xa lạ, ngay tại Lâm Đồng hoạt
động này cũng diễn ra khá sôi nổi và gặt
hái nhiều thành công.

C

ùng với sự phát triển và bùng nổ
của mạng xã hội và tận dụng tính
kết nối của nó, nhiều bạn trẻ đã
bắt đầu các hoạt động kinh doanh
trên mạng xã hội, từ bán quần áo, thức ăn,
mỹ phẩm, đồ gia dụng, cung cấp dịch vụ…
Chỉ cần vào Facebook, Zalo, Instagram
người dùng đều bắt gặp các hoạt động
kinh doanh trên các trang mạng này mà
chủ yếu là giới trẻ. Thực tế tại Lâm Đồng,
các trang mạng raovatdalat, mua bán đồ
Đà Lạt… có lượng người tham gia lên đến
hàng trăm ngàn người mỗi trang, các hoạt
động mua bán của giới trẻ, sinh viên diễn
ra khá sôi nổi tại các trang mạng này. Điều
này chứng tỏ, giới trẻ Lâm Đồng cũng bắt
kịp xu hướng và kinh doanh online không
còn là điều quá mới mẻ. Bạn Võ Vân Anh
(sinh năm 1991, Đơn Dương, Lâm Đồng)
kinh doanh mỹ phẩm và thời trang chia sẻ:
“Thật ra các hoạt động của shop em hay các
bạn shop khác đều chủ yếu rao bán trên các
trang mạng xã hội và bán online. Bây giờ
các bạn trẻ kinh doanh đều tìm kiếm khách
hàng trên mạng xã hội là nhiều, kinh doanh
online em thấy dễ dàng hơn so với các hình
thức kinh doanh khác cho các bạn trẻ”. Vậy

Các hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội
đem lại nhiều thành công. Ảnh: D.T

khởi nghiệp online và “chìa khóa” thành
công của nó đã được nhận thức đúng?
Theo chị Nguyễn Thị Trúc Mai - Giám
đốc Công ty Nông sản Trúc Mai, chuyên
cung cấp các sản phẩm nông sản, đặc sản
Đà Lạt chia sẻ: Tại công ty của chúng tôi

thì cùng với việc xúc tiến, giới thiệu quảng
bá sản phẩm tới các địa phương, doanh
nghiệp khác, kênh bán hàng điện tử cũng
góp phần đem lại nhiều thành công, vì sự
phát triển của công nghệ, bán hàng trực
tuyến giúp cho các sản phẩm được giới
thiệu đến người tiêu dùng nhanh chóng,
tiện lợi hơn. Khởi nghiệp online cũng chính
là cách khi công ty bắt đầu hoạt động và
thành công bước đầu, dần dần khi thương
hiệu được biết đến chúng tôi lại tiếp tục bắt
đầu các hoạt động xúc tiến thị trường, kết
nối thị trường với các địa phương. Để bắt
đầu thành công theo tôi cần phải xác định
được thị phần, uy tín sản phẩm, tiếp đến
là việc tư vấn khách hàng và “ship” hàng
đến tay người tiêu dùng.
Đánh giá về các hoạt động khởi nghiệp
online, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó
Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến
Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng,
đơn vị chủ trì Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh
Lâm Đồng cho rằng: Rất nhiều bạn trẻ
đang tìm đến kinh doanh online như là một
cơ hội để mở đường cho hành trình làm
giàu của mình. Kinh doanh online được
đánh giá là giải pháp tốt nhất hiện nay cho
doanh nghiệp khi mà người dùng internet
ở Việt Nam đã tăng vọt từ con số 1,8 triệu
người dùng năm 2003 lên con số 31 triệu
người dùng năm 2012, chiếm 35,49% dân
số và nằm trong top 20 nước có người dân
sử dụng internet nhiều nhất thế giới. Đến
thời điểm hiện tại, 50% dân số đã sử dụng
mạng internet, trong đó khoảng 30% số
người dùng internet để mua sắm trực tuyến,
toàn thị trường bán lẻ Việt Nam khoảng 4
tỷ USD, nhưng thương mại điện tử mới
chiếm khoảng 3-4%. Do đó, cơ hội cho

doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực
này còn rất lớn.
Trong 10 ý tưởng vừa được UBND tỉnh
Lâm Đồng trao giải Ý tưởng khởi nghiệp
và mô hình khởi nghiệp sáng tạo lần thứ
I - 2018, có một ý tưởng “mạng xã hội cho
sinh viên” mang tính khởi nghiệp online
được trao giải khuyến khích.
Tuy hoạt động này khá sôi nổi, nhưng các
bạn trẻ ở tỉnh ta vẫn chủ yếu tự phát, quy mô
nhỏ, ít dự án lớn, chưa có nhiều kiến thức
sâu về khởi nghiệp online 4.0.
Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Lâm
Đồng - Phạm Minh Đăng - Giám đốc Công
ty Mỹ phẩm Xuân Trang cho hay: Ngay
tại doanh nghiệp chúng tôi thì thương mại
điện tử chiếm thị phần quan trọng, việc tận
dụng kênh thương mại điện tử là điều mà
các doanh nghiệp Lâm Đồng đang triển khai
rất tích cực. Tuy nhiên với các bạn trẻ bắt
đầu kinh doanh thì vẫn còn thiếu các khóa
tập huấn để các bạn trẻ đam mê kinh doanh
có đầy đủ kiến thức về khởi nghiệp online.
Trong đó là các cách hiểu đúng về ý tưởng,
thực tế, mục tiêu ngắn hạn và trung hạn, thị
hiếu tiêu dùng và cách đưa sản phẩm đến
người tiêu dùng một cách nhanh chóng và
khiến họ hài lòng nhất, người tiêu dùng
cũng cần công cụ tìm các sản phẩm có nhu
cầu, so sánh giá, tìm kiếm sản phẩm chất
lượng qua thương mại điện tử được đáp ứng
nhanh nhất, thanh toán tài chính trên thương
mại điện tử...
Cùng với đó là làn sóng khởi nghiệp cũng
được phát động và phát triển sôi nổi trên cả
nước, khởi nghiệp online chắc chắn chính
là cơ hội lớn, mở ra thành công cho các bạn
trẻ đam mê kinh doanh.
DIỄM THƯƠNG

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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ĐỊA CHỈ CẦN GIÚP ĐỠ

ĐAM RÔNG:

Hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ mồ côi
ột buổi chiều cuối
tháng 11, chúng tôi
tìm đến thôn Đức
Giang 2 (xã Lộc Đức, huyện
Bảo Lâm) thăm 2 cháu Nguyệt
Sương và Ngọc Mai. Đi sâu
vào cuối con hẻm nhỏ heo hút
là căn nhà tạm bợ che bằng ván
gỗ khiến gió vẫn lùa vào những
khe hở càng thêm lạnh lẽo. Thấy
chúng tôi, 2 cháu bé lễ phép ra
chào, rồi cất tiếng gọi bà nội
đang hái cà phê sau vườn về tiếp
chuyện. Nghe tiếng gọi của cháu,
bà Mai Thị Ơn (67 tuổi, bà nội
của 2 cháu - PV) với bộ quần
áo lao động lấm len bùn đất đầy
khắc khổ từ trong vườn cà phê
vội chạy về tiếp chuyện. Theo
như lời bà Ơn, cách đây hơn 4
năm do cuộc sống khó khăn, vợ
chồng bất hòa nên mẹ 2 cháu là
chị T.T.T.P đã bỏ nhà ra đi không
lời từ biệt. Và rồi 1 năm sau, chị
P quay về thông báo với chồng
là mình đã tìm được người đàn
ông mới rồi làm thủ tục ly hôn,
cắt đứt tình nghĩa vợ chồng và
giao 2 con lại cho anh chồng là
anh Phan Văn Thể nuôi dưỡng.
Vợ bỏ nhà ra đi, cảnh “gà trống
nuôi con” buộc anh Thể phải lao
lực hơn để lo cho cuộc sống và
nuôi 2 con ăn học. Tưởng rằng,
sự cố gắng lao lực của anh Thể sẽ
bù đắp lại tình thương cho 2 đứa
trẻ. Ai ngờ, vào một ngày cuối
tháng 11/2017, trong lúc đi làm
vườn anh Thể bị té ngã, từ đó trở
thành gánh nặng cho 2 đứa con
thơ và bố mẹ già yếu.
Từ lúc anh Thể bị tai nạn cho
đến nay đã trải qua 7 lần phẫu
thuật. Để có tiền chạy chữa thuốc
men, tài sản duy nhất là 5 sao cà
phê cũng đành phải bán. Ngoài
ra, vợ chồng bà Mai Thị Ơn còn
vay thêm ngân hàng, bà con hàng
xóm hơn 300 triệu đồng lo cho
anh chữa bệnh với hy vọng “còn
nước còn tát”.
Sau những lần phẫu thuật
phải cắt bỏ nhiều bộ phận bên

M

Hơn 4 năm trước, mẹ 2 cháu “dứt áo” ra đi theo người đàn ông khác không một lời từ biệt. Và rồi,
vì căn bệnh hiểm nghèo, người bố cũng ra đi vĩnh viễn, các cháu đang phải sống nương tựa vào
ông bà nội đã già yếu. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 2 cháu Phan Thị Nguyệt Sương (11 tuổi)
và Phan Ngọc Mai (7 tuổi) ngụ tại thôn Đức Giang 2, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm.

Giải quyết việc làm cho gần
400 lao động nông thôn
Từ đầu năm đến nay, huyện Đam
Rông đã tổ chức tuyển sinh và mở
17 lớp đào tạo nghề, qua đó đã giải
quyết việc làm ổn định cho gần 400
lao động tại địa phương. Số lao động
có việc làm mới chủ yếu tập trung vào
các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.
Qua việc học nghề, nhiều lao động
đã áp dụng vào sản xuất, tăng gia,
phát triển kinh tế hộ gia đình cho
thu nhập ổn định. Ngoài ra, UBND
huyện còn chỉ đạo Trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
huyện tổ chức 45 lớp dạy nghề phổ
thông cho gần 1.500 học sinh, tuyển
sinh mở 4 khóa đào tạo lái xe hạng
A1 cho gần 1.000 lượt người, đào tạo
58 học viên lái xe ô tô hạng B2 và tổ
chức 6 lớp giáo dục kỹ năng sống cho
225 học sinh.
LÊ TUẤN

Nguyệt Sương và Ngọc Mai
bên bà nội trong căn nhà
tạm bợ che bằng ván gỗ.

trong cơ thể khiến việc tiểu
tiện, đại tiện của anh Thể đều
phải sử dụng bọc gắn thường
xuyên vào người. Tuy phải
gánh chịu nỗi đau bệnh tật,
nhưng những lúc cảm thấy có
sức khỏe anh Thể vẫn đạp xe đi
khắp nơi để mua ve chai kiếm
thêm thu nhập lo cho 2 con ăn
học. Cũng vì quá gắng gượng
để mưu sinh nên trong lúc đi
mua ve chai vào đầu tháng 11
vừa qua, anh Thể bị kiệt sức
ngất xỉu trên đường và được
người dân phát hiện đưa đi
cấp cứu. Song, do bệnh tình
quá nặng không thể cứu chữa,
nên ngày 13/11/2018, anh Thể
đã ra đi vĩnh viễn để lại 2 đứa
con thơ phải chịu cảnh mồ côi.
Ngồi bên góc sân, ông Phan
Văn Tào (ông nội 2 cháu - PV)
mếu máo: “Từ ngày bố chúng
mất, bà con hàng xóm thương
tình qua cho ít tiền, gạo… Cũng

có nhiều người đến xin 2 cháu
về nuôi nhưng vợ chồng tôi
không đồng ý. Vợ chồng tôi đã
già, lại nợ nần chồng chất nhưng
sẽ cố gắng bươn chải để lo cho
chúng ăn học. Giờ cả 2 đứa đi
học đều được nhà trường miễn
phí tất cả các khoản. Nhưng
nhìn 2 cháu còi cọc, yếu ớt vì
thiếu thốn đủ thứ mà vợ chồng
già chúng tôi như xé từng khúc
ruột gan…”.
Ông Nguyễn Quang Hưng
- Phó Chủ tịch UBND xã Lộc
Đức cho biết: “Vì bệnh tật nên
trước đây gia đình anh Thể
thuộc diện hộ nghèo nhiều năm,
nhưng không thể thoát nghèo.
Giờ anh ấy mất đi, gánh nặng lại
đè lên vai ông Tào và bà Ơn, mà
hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn
là bao. Để giúp 2 cháu Sương và
Mai, địa phương đang làm các
thủ tục để các cháu được hưởng
các chế độ trợ cấp; đồng thời,

giúp đỡ một phần kinh phí và
kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh
thường quân hỗ trợ thêm cho 2
cháu. Hiện cháu Sương đang
học lớp 5, còn cháu Mai học lớp
2 và đều chăm ngoan học giỏi.
Trước hoàn cảnh của 2 cháu,
chúng tôi mong rằng nhận được
sự chung tay, giúp đỡ của các
mạnh thường quân để các cháu
có điều kiện được đến trường và
giảm một phần gánh nặng cho
ông bà nội đã già yếu”.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ
qua bà Mai Thị Ơn, số SĐT
0346.708.423 hoặc Tòa soạn
Báo Lâm Đồng (số 38, Quang
Trung, Phường 9, TP Đà
Lạt, Lâm Đồng), SĐT: 0633
811383. Tên tài khoản: Báo
Lâm Đồng. Số tài khoản:
3713.0.9032880.00000 - Kho
bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Liên kết sản xuất, tiêu thụ
80 tấn mật ong/năm
Dự án sản xuất, tiêu thụ tổng sản
lượng khoảng 80 tấn mật ong/năm
trên vùng nông nghiệp huyện Đức
Trọng và thành phố Bảo Lộc đã
được đưa vào danh mục phát triển
chuỗi liên kết giá trị sản phẩm của
ngành nông nghiệp Lâm Đồng đến
năm 2020.
Đây là Dự án liên kết giữa Công
ty TNHH Mật ong Thái Dương (thị
trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) với 40
hộ sản xuất giống ong chúa, nuôi ong
lấy mật đạt tiêu chuẩn VietGAHP,
chế biến mật ong sạch theo quy trình
HACCP… Tất cả sản phẩm từ nghề
nuôi ong mật ở đây đều được dán
tem nhãn, tem truy xuất nguồn gốc
trước khi đưa ra thị trường. Đặc biệt
còn xây dựng một khu vực dành
riêng cho khách tham quan, trải
nghiệm về nghề nuôi ong mật của
vùng Nam Tây Nguyên.
Dự án còn tổ chức đào tạo, tập
huấn, chuyển giao kỹ thuật và nhân
rộng mô hình phát triển nghề nuôi
ong mật cho nông dân trên địa bàn.
VŨ VĂN

KHÁNH PHÚC

Trồng thông 3 lá trên đường
cao tốc Liên Khương- Prenn

ĐƠN DƯƠNG:

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS
Hưởng ứng tháng hành động
Quốc gia phòng, chống HIV/
AIDS và Ngày thế giới phòng,
chống HIV/AIDS (1/12), vừa
qua, UBND huyện Đơn Dương
đã tổ chức lễ mit tinh và diễu hành
hưởng ứng Ngày thế giới phòng,
chống HIV/AIDS. Tham gia lễ
mít tinh có các đồng chí lãnh
đạo UBND huyện, đại diện các
cơ quan, ban, ngành của huyện
và trên 350 em học sinh Trường
THCS Thạnh Mỹ….
Theo số liệu của các cơ quan
chức năng cho biết, đến cuối
tháng 10/2018, toàn tỉnh đã có
1.271 trường hợp bị nhiễm HIV/
AIDS, trong đó, huyện Đơn
Dương có 60 trường hợp bị nhiễm
HIV/AIDS. Nguyên nhân dẫn
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đến bị nhiễm HIV/AIDS là do sử
dụng tiêm chích ma túy và quan
hệ tình dục bừa bãi.
Tại buổi lễ mít tinh, ông Lê
Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND
huyện Đơn Dương đã kêu gọi
các cấp, ngành, đoàn thể, UBND
các xã, thị trấn, nhất là các cấp
hội phụ nữ, đoàn thanh niên cần
chủ động phối hợp tích cực truyên
truyền, vận động nhân dân chủ
động phòng chống các tệ nạn xã
hội như ma túy, mại dâm.
Ngay sau lễ phát động, trên 350
em học sinh Trường THCS Thạnh
Mỹ đã cầm cờ Tổ quốc và băng
rôn diễu hành dọc theo đường
Quốc lộ 27 từ trung tâm huyện
đến chợ Thạnh Mỹ.
NGỌC THANH

Ra quân mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS.

Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng
vừa được giao làm chủ đầu tư dự
án trồng thông 3 lá dọc theo hai bên
đường cao tốc Liên Khương - Prenn,
tổng kinh phí gần 860 triệu đồng. Đây
là khoản kinh phí được trích từ nguồn
vốn trồng rừng, trồng cây phân tán
năm 2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng Lâm Đồng.
Được biết, đến cuối tháng 11/2018,
dự án đã triển khai phần việc thẩm định
giá với tổng chi phí hơn 8 triệu đồng.
Còn lại gần 852 triệu đồng chi phí
mua cây giống thông 3 lá, chi phí vận
chuyển, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng với
trách nhiệm tổ chức chọn nhà thầu hoàn
thành trong tháng 12/2018.
Cụ thể với hình thức chỉ định thầu rút
gọn, nhà thầu được ký hợp đồng cung
cấp trọn gói số lượng cây giống thông
3 lá, thời gian thực hiện hợp đồng trong
60 ngày.
MẠC KHẢI
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Danh sách công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ỳ
(Danh sách kèm theo Thông báo 5636/TB-CT ngày 21/11/2018)

ĐVT: Triệu đồng
ST
T

Tên Đơn Vị

Mã số thuế

Địa chỉ

Số tiền
thuế nợ,
tiền phạt
VPHC và
tiền chậm
nộp đến
31/10/2018

Nội dung/Ghi chú

Tổng cộng
1

Công ty TNHH
Tâm Châu

5800234888

Số 11 Kim Đồng, Bảo
Lộc, Lâm Đồng

1.442

QĐ số 3414/QĐ-CT
ngày 11/7/2018 v/v
cưỡng chế bằng
biện pháp trích tiền
từ tài khoản.

2

Chi nhánh Công ty
TNHH Tâm Châu,
Nhà hàng Tâm Châu

5800234888001

Số 249A Trần Phú, Bảo
Lộc, Lâm Đồng

818

QĐ số 3416/QĐ-CT
ngày 11/7/2018 v/v
cưỡng chế bằng
biện pháp trích tiền
từ tài khoản.

Chi nhánh Công ty
TNHH
Tâm Châu - Di Linh

5800234888003

Số 521 Hùng Vương,
TT Di Linh, huyện Di
Linh, Lâm Đồng

269

Chi nhánh Công ty
TNHH
Tâm Châu - Lộc An

5800234888004

Lộc An, Bảo Lâm, Lâm
Đồng

1.226

5

Công ty TNHH
Bá Thiên

5800003369

Số 74 Huỳnh Thúc
Kháng, Phuờng 2, Bảo
Lộc, Lâm Đồng

3.177

5440/CT-QLN ngày
09/11/2018 Đề nghị
thu hồi giấy phép
kinh doanh

6

Công Ty TNHH
SX-CB Nông Sản
Địa cầu

5800586199

Số 28/3, Lê Hồng
Phong, P4, Đà Lạt

23

QĐ số 2921/QĐ-CT
ngày 11/7/2017 v/v
áp dụng biện pháp
cưỡng chế thông
báo hóa đơn không
còn giá trị sử dụng.

3

4

7

8

Công ty TNHH
Nam Tiến

CN Miền Nam Cty
TNHH
MTV Sông Đà 10.1

5800456270

5900320001002

16/1 Nguyễn Đình
Chiểu, Phường 9
TP Đà lạt

Thôn 1, xã Lộc Tân,
huyện Bảo Lâm, tỉnh
Lâm Đồng

300

1.130

QĐ số 3415/QĐ-CT
ngày 11/7/2018 v/v
cưỡng chế bằng
biện pháp trích tiền
từ tài khoản.
QĐ số 3413/QĐ-CT
ngày 11/7/2018 v/v
cưỡng chế bằng
biện pháp trích tiền
từ tài khoản.

QĐ số 2012/QĐ-CT
ngày 14/5/2018 v/v
áp dụng biện pháp
cưỡng chế thông
báo hóa đơn không
còn sử dụng
QĐ số 538/QĐ-CT
ngày 06/02/2018
v/v áp dụng biện
pháp
cưỡng chế thông
báo hóa đơn không
còn giá trị sử dụng.

9

Cty TNHH Tư vấn
Đầu tư và Xây dựng
Nam Lâm

5800496097

Số 439 QL 20, TT Liên
Nghĩa, Đức Trọng, Lâm
Đồng

62

QĐ số 1033/QĐ-CT
ngày 23/3/2017 v/v
áp dụng biện pháp
cưỡng chế thông
báo hóa đơn không
còn giá trị sử dụng.

10

Công ty CP
Hoàng Huy
Lâm Đồng

5801183611

Số 104 Bạch Đằng,
Phường 7, thành phố
Đà Lạt

233

QĐ số 4107/QĐ-CT
ngày 28/8/2018 v/v
áp dụng biện pháp
cưỡng chế thông
báo hóa đơn không
còn giá trị sử dụng.

11

Công ty TNHH
Hoàng Hậu Phố

5800894549

Thôn 2, xã Lộc Thành,
huyện Bảo Lâm, Lâm
Đồng

15.589

QĐ số 3555/QĐ-CT
ngày 20/7/2018 v/v
áp dụng biện pháp
cưỡng chế thông
báo hóa đơn không
còn giá trị sử dụng.

12

Công ty TNHH
Xây lắp Thưong Mại
Hoàng Long Phát

5801208979

33, Đồng Tâm, thị trấn
Lạc Dương, huyện Lạc
Dương, Lâm Đồng

50

QĐ số 4327/QĐ-CT
ngày 11/10/2017
v/v cưỡng chế
bằng biện pháp Đề
nghị thu hồi GPKD

13

Công ty TNHH TM &
TT Tuấn Thiện

0302637236

855 Quốc lộ 20, xã Lộc
Châu, TP. Bảo Lộc,
Lâm Đồng

3.310

QĐ số 5072/QĐ-CT
ngày 23/10/2018
v/v cưỡng chế
bằng biện pháp
thông báo hóa đơn
không có giá trị sử
dụng

14

Ty TNHH
Đá Hóa An 1

3600436763

Số 002-003- Khu
Chung cư 5 tầng,
Đường Nguyễn Aí
Quốc, xã Hóa An,
TP Biên Hòa tỉnh Đồng
Nai

1.342

QĐ Số 4345/QĐCT ngày 12/9/2018
v/v cưỡng chế
bằng biện pháp
trích tiền từ tài
khoản.

15

Công ty
TNHH Kiến trúc
và Xây dựng
Nhà đẹp

5800593326

Lô 90- Thị trấm Liên
Nghĩa, Đức Trọng, Lâm

386

QĐ Số 4705/
QĐ-CT ngày
01/10/2018 v/v
cưỡng chế bằng
biện pháp trích tiền
từ tài khoản.

16

DNTN Tia Nắng

5800462482

Thôn 2, xã Tà Hine,
huyện Đức Trọng, Lâm
Đồng

114

QĐ số 4438/QĐ-CT
ngày 18/9/2018 v/v
cưỡng chế bằng
biện pháp thông
báo hóa đơn không
còn sử dụng

17

Cty CP Sông Đà
Thăng Long

102093571

353/8 Nguyễn Trọng
Tuyển - Phường 1,
quận Tân Bình, TP Hồ
Chí Minh

1.581

QĐ số 5105/QĐ-CT
ngày 24/10/2018 v/v
áp dụng biện pháp
cưỡng chế trích tiền
từ tài khoản.

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai có nhận được đơn xin cấp
GCN của ông Đinh Văn Quân cùng vợ là bà Phạm Thị Hoa, thường trú tại Thôn 5,
xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng về việc nhận chuyển nhượng QSD đất
nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng.
Cụ thể như sau:
Hộ ông Nguyễn Văn Hành, được UBND huyện Đạ Huoai cấp giấy chứng nhận QSDĐ
số R 235782 vào sổ cấp GCN số 01146 do UBND huyện Đạ Huoai cấp ngày 9/7/2001.
Thửa đất số 598a; 98; 97; 96 TBĐ 3, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai.
Diện tích: 6.196 m2, trong đó (đất LUK 2.148 m2 đất CLN 4.048m2).
Năm 2002, hộ ông Nguyễn Văn Hành chuyển nhượng QSDĐ cho ông Đinh Văn
Quân và bà Phạm Thị Hoa, thường trú tại Thôn 5, xã Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh
Lâm Đồng thửa đất nói trên, trong quá trình chuyển nhượng các bên chưa thực hiện
việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy trình của pháp luật và hộ ông Nguyễn Văn Hành
đã giao GCN quyền sử dụng đất cho ông Đinh Văn Quân và bà Phạm Thị Hoa quản lý.
Hiện nay, hộ ông Nguyễn Văn Hành và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
ở đâu liên hệ với UBND xã Mađaguôi, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ
Huoai 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 Đạ Huoai sẽ chỉnh lý biến
động hồ sơ, tham mưu cho cấp có thẩm quyền lập thủ tục hủy GCN nói trên và cấp lại
GCNQSDĐ cho ông Đinh Văn Quân và bà Phạm Thị Hoa theo quy định của pháp
luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai sẽ
không chịu trách nhiệm giải quyết.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Ông: Nguyễn Tiến Thành cùng bà: Nguyễn Thị Hiền được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số AC 155280 ngày 19/4/2005 do UBND huyện Di Linh cấp tại:
Thửa đất số 201, tờ bản đồ số 20, diện tích 623m2 (100m2 đất ở tại nông thôn (ONT)
và 423m2 đất trồng cây lâu năm (CLN), xã Gung Ré (nay thuộc thị trấn Di Linh).
Thời hạn sử dụng: Lâu dài: đối với ONT (nay là đất ODT) và đến tháng 3/2055 đối
với đất CLN.
Năm 2007, ông: Nguyễn Tiến Thành cùng bà: Nguyễn Thị Hiền chuyển nhượng QSDĐ
thửa đất 201 (20) cho ông: Mai Trọng Vụ cùng vợ là bà: Đào Thị Thúy, thường trú tại
Tổ dân phố 9, thị trấn Di Linh, 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: Nguyễn Tiến Thành cùng bà: Nguyễn Thị Hiền đã giao giấy chứng nhận QSDĐ
cho ông: Mai Trọng Vụ cùng vợ là bà: Đào Thị Thúy.
Hiện nay, ông: Nguyễn Tiến Thành cùng bà: Nguyễn Thị Hiền ở đâu liên hệ với UBND
thị trấn Di Linh 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: Mai
Trọng Vụ cùng vợ là bà: Đào Thị Thúy 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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