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Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11
Theo Văn phòng Chính phủ, ngày 3/12,
dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ
tháng 11 trong thời điểm còn chưa đầy 1 tháng
nữa là kết thúc năm 2018.
Phiên họp diễn ra trong 1 ngày với 5 nội
dung, trong đó trọng tâm là thảo luận tình
hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm
2018; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát
được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng tháng
11 giảm 0,29% (mức giảm thấp nhất trong 9

năm), bình quân tăng 3,59%.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ ở mức
cao, 11 tháng tăng hơn 10%. Ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục tăng
trưởng ấn tượng 12,2%. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11
tháng tăng 11,5%. Khách quốc tế 11 tháng
đạt hơn 14 triệu lượt, tăng 21,3%.
Xuất siêu ở mức kỷ lục 6,8 tỷ USD. Thành
lập mới doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. 11
tháng có trên 121.000 doanh nghiệp đăng ký
thành lập mới với vốn đăng ký tăng 9,1%;
tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt trên
3,4 triệu tỷ đồng. Gần 32.000 doanh nghiệp

trở lại hoạt động.
Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
kinh tế trong nước tháng 12 tiếp tục diễn biến
tích cực. Thương mại, tiêu dùng, du lịch dự
báo sẽ tăng cao do là tháng cuối cùng của năm
và có các kỳ nghỉ lễ lớn của quốc tế. Các tổ
chức quốc tế cũng đánh giá tích cực về ổn
định kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng
kinh tế của Việt Nam, theo dự báo mới nhất
của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền
tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế Việt
Nam năm 2018 đạt mức 6,6-6,8%, lạm phát
khoảng 4%.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Chúng ta phải nhớ rằng: người tài ai cũng có
chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người
và giúp người chữa chỗ dở. Tư tưởng hẹp hòi
thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn.
Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà
hẹp hòi thì không thể phát triển”
(BÁO CỨU QUỐC, 6/1949)
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Đối thoại và hành động

Lực lượng vũ trang
huyện Đạ Tẻh chung sức
xây dựng nông thôn mới
Nhiều năm nay, Ban Chỉ huy
Quân sự huyện Đạ Tẻh đã thường
xuyên làm công tác dân vận, công
tác xây dựng nông thôn mới tại
một số thôn có đông đồng bào dân
tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn
huyện. Nhờ đó, đời sống của bà
con nơi đây đã dần được cải thiện
và các tiêu chí nông thôn mới ngày
càng được nâng cao.
TRANG 2

Học ở “miền đất hứa” để tìm
cơ hội khởi nghiệp
TRANG 3

KINH TẾ

HTX Cà phê Trường Sơn
vì cà phê sạch
TRANG 3

Bà con DTTS kiến nghị với lãnh đạo tỉnh tại cuộc đối thoại. Ảnh: N.Ngà

TRANG 7

BẢO LỘC: Hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu
tư xây dựng cơ bản năm 2018
trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cho
thấy, khối lượng thực hiện ước đạt 105%
kế hoạch vốn; giải ngân ước đạt gần
97% kế hoạch vốn.

TRANG 6

Người cựu chiến binh tiên phong
hiến đất làm đường

TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Nâng cao hiệu quả
tuyên truyền pháp luật
trong đoàn viên, thanh niên
TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Thực trạng các công trình
nước sinh hoạt ở Di Linh
TRANG 6
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ĐẢNG BỘ BAN CHQS HUYỆN LẠC DƯƠNG:

Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh
Nhận thức đúng về xây dựng tổ chức
Đảng trong sạch vững mạnh có vị trí,
vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định
trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện
thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, thời
gian qua, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự
(CHQS) huyện Lạc Dương đã tập trung
xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch
vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan,
đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng
yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

H

iện nay, Đảng bộ Ban CHQS
huyện Lạc Dương có 3 chi bộ trực
thuộc với 30 đảng viên. Thời gian
qua, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã quán
triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm,
chủ trương, nghị quyết của đảng ủy cấp trên.
Từ đó, cụ thể hóa để xây dựng Nghị quyết
chuyên đề lãnh đạo công tác tư tưởng; triển
khai, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý
tư tưởng cán bộ, đảng viên, nắm chắc diễn
biến tình hình tư tưởng của nhân dân và dư
luận xã hội trên địa bàn huyện.

B

Thượng tá Lê Minh Tiến - Chính trị viên
Ban CHQS huyện Lạc Dương cho biết:
“Đảng bộ Ban CHQS huyện Lạc Dương
thường xuyên chăm lo công tác giáo dục
chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ
động làm tốt công tác ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp việc tự tu
dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên với
thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng,
Nhà nước, Quân đội và của địa phương”.
Đặc biệt, việc thực hiện tốt Chỉ thỉ 05 của
Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền
thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội
Cụ Hồ” đã giúp cán bộ, đảng viên phát huy
vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững
mạnh, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm
vụ, Đảng ủy Ban CHQS huyện thường xuyên
quan tâm tới việc quản lý, nắm chắc số lượng,
chất lượng của đội ngũ cán bộ trong cơ quan,
đơn vị theo phân cấp; qua đó, kịp thời đề nghị

bổ nhiệm, luân chuyển vị trí công tác đối
với đội ngũ cán bộ theo đúng chuyên môn,
sở trường công tác và năng khiếu, năng lực
thực tiễn.
Cùng với đó, việc tập trung nâng cao chất
lượng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch
vững mạnh, nhất là việc đổi mới ra nghị quyết
và tổ chức thực hiện nghị quyết là vấn đề cốt
lõi và hết sức quan trọng trong công tác xây
dựng Đảng mà Đảng ủy Ban CHQS huyện
Lạc Dương xác định.
Để thực hiện điều đó, các chi bộ khi xây
dựng nghị quyết phải bám sát chức năng,
nhiệm vụ; có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu
giải quyết những mặt yếu, khâu yếu. Trong
sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân
chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình,
thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ
luật, kỷ cương được các chi bộ nghiêm túc
thực hiện.
Trong sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc,
Đảng ủy Ban CHQS huyện còn cử các đồng
chí là Đảng ủy viên dự sinh hoạt để kịp thời
nắm bắt, hướng dẫn, uốn nắn các chi bộ chưa
thực hiện tốt. Đồng thời, tiến hành kiểm tra
từ 1 đến 2 đảng viên về việc thực hiện các chỉ

thị, nghị quyết, bài học rút ra từ việc “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” áp dụng thực tế
cho nhiệm vụ của chính cá nhân mình.
Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát
đã được Đảng ủy Ban CHQS huyện Lạc
Dương thực hiện đúng phương hướng,
phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy
trình, quy định và chương trình, kế hoạch
đề ra. Nhờ đó, đã giúp các chi bộ, đảng viên
phát huy ưu điểm, nhận thức đúng và sửa
chữa khuyết điểm kịp thời, tạo sự chuyển
biến tích cực.
Nhờ chú trọng công tác nâng cao chất
lượng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch,
vững mạnh nên trong ba năm liền (2015,
2016, 2017), Đảng bộ Ban CHQS huyện Lạc
Dương đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch,
vững mạnh tiêu biểu”. Cũng từ đó, Đảng bộ
BCHQ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi
bộ, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác củng
cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc
phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng
thủ huyện vững chắc, đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
ĐỨC TÚ

Lực lượng vũ trang huyện Đạ Tẻh chung sức
xây dựng nông thôn mới

uôn Tố Lan (xã An Nhơn, huyện
Đạ Tẻh) hiện có 68 hộ với hơn
250 khẩu là người Châu Mạ sinh
sống. Trước đây, người dân nơi đây quen
với tập tục du canh du cư, phát nương làm
rẫy. Từ khi có chương trình định canh, định
cư của Chính phủ, bà con đã tụ họp lại tạo
thành buôn Tố Lan. Trong nhiều năm qua,
bà con buôn Tố Lan đã được đầu tư nhiều
chương trình, dự án nên đời sống kinh tế,
văn hóa, xã hội của người dân từng bước
được nâng lên. Theo ông Phương Ngọc
Tuyên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An
Nhơn, trước khi có chương trình xây dựng
NTM thì hàng năm Ban CHQS huyện cùng
với cấp ủy, chính quyền đều làm nhiều đợt
dân vận. Các đợt dân vận này tập trung
tuyên truyền, vận động để bà con giữ gìn
vệ sinh từ cách ăn ở hợp vệ sinh, bảo vệ
môi trường xung quanh đến việc chăn nuôi
gia súc tập trung, làm các công trình phụ để
đảm bảo vệ sinh hàng ngày, phòng chống
dịch bệnh. “Từ năm 2010, xã An Nhơn
được chọn làm điểm của tỉnh về thực hiện
chương trình xây dựng NTM. Ban CHQS
từ cấp huyện đến xã xác định lực lượng
vũ trang (LLVT) phải góp sức vào chương
trình này. Từ đó đến nay, đơn vị thực hiện
bằng nhiều chương trình thiết thực như
giúp người dân trồng và chăm sóc 20 ha
tre tầm vông, nạo vét kênh mương, tuyên
truyền giúp bà con áp dụng các tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, LLVT
còn tuyên truyền về pháp luật, giúp bà
con phát huy những giá trị văn hóa truyền
thống, xóa bỏ những hủ tục như tảo hôn,
kết hôn cận huyết thống, thách cưới… Nhờ
đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong
vùng đồng bào buôn Tố Lan. Nhận thức
của bà con đã được nâng lên rất nhiều so
với trước. Một số hộ đã mạnh dạn chuyển
đổi sang trồng dâu nuôi tằm cho thu nhập
khá. Bộ mặt nông thôn buôn Tố Lan có
nhiều khởi sắc, cuộc sống của người dân

Nhiều năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đạ Tẻh đã thường xuyên làm công tác
dân vận, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại một số thôn có đông đồng bào dân tộc
thiểu số sinh sống trên địa bàn huyện. Nhờ đó, đời sống của bà con nơi đây đã dần được cải
thiện và các tiêu chí nông thôn mới ngày càng được nâng cao.

LLVT huyện Đạ Tẻh giúp bà con buôn Tố Lan (xã An Nhơn) chăm sóc tre tầm vông. Ảnh: Đ. Anh

từng bước ổn định, đời sống văn hóa tinh
thần ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, người
dân buôn Tố Lan luôn chấp hành tốt chính
sách, pháp luật của Nhà nước, không còn
tình trạng phát nương làm rẫy” - ông Tuyên
cho biết thêm.
Năm 2015, xã An Nhơn được công nhận
xã NTM. Tuy nhiên, riêng buôn Tố Lan
so với mặt bằng chung của toàn xã thì vẫn
còn nhiều khó khăn. Chính vì điều đó, Ban
CHQS huyện Đạ Tẻh tiếp tục giúp sức cho
buôn Tố Lan trong việc xây dựng chương
trình ý nghĩa này. Nếu như năm 2016, LLVT
huyện đã làm giếng nước tập trung cho bà
con trong buôn Tố Lan sinh hoạt thì sang
năm 2017, Ban CHQS huyện lại tập trung

sơn sửa hội trường thôn, làm cột cờ để cán
bộ, đảng viên và bà con nhân dân chào cờ
vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Bước sang
năm 2018, 100 m đường trong buôn Tố lan
cũng đã được LLVT thực hiện.
Không riêng buôn Tố Lan, năm 2018,
LLVT huyện Đạ Tẻh triển khai thực hiện
phong trào thi đua “LLVT chung sức xây
dựng NTM” trên địa bàn toàn huyện. Theo
đó, Ban CHQS huyện Đạ Tẻh đã tham mưu
cho Ban chỉ đạo 855 tổ chức làm công tác
dân vận trong huấn luyện cho dân quân năm
thứ nhất, dân quân cơ động huyện, dân quân
binh chủng. Qua các đợt huấn luyện, có 313
ngày công chung sức làm 100 m đường
giao thông nông thôn ở buôn Tố Lan, phát

quang 1,2 ha, nạo vét 15 km kênh mương
trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh. Ngoài ra, dân
quân huấn luyện của 11 xã, thị trấn còn góp
186 ngày công để làm 1 cây cầu gỗ ở buôn
Tôn K’Long (xã Đạ Pal), sửa 2 căn nhà,
nạo vét và trồng cây ven bờ mương được
1,2 km, phát quang 6,5 km đường giao
thông nông thôn. Riêng đợt làm công tác
dân vận tại buôn Tôn K’Long, Ban CHQS
huyện là trung tâm phối hợp hiệp đồng các
lực lượng liên quan để thực hiện tốt các nội
dung công việc. Kết quả, đã có 13 căn nhà
được xây cho bà con, đào và khoan 7 giếng
nước, làm cầu qua suối; làm sân trường học,
sân bóng chuyền, thiết bị vui chơi, sơn sửa
phân hiệu trường tiểu học; lắp bồn nước,
hệ thống nước sạch, nước uống cho trường
học; tặng 11 xe đạp cho học sinh, may đồ
đồng phục cho 26 học sinh, tặng 40 suất
học bổng, tặng 20 phần quà cho già làng,
người uy tín và nhiều hoạt động khác. Tổng
số tiền cho đợt làm công tác dân vận này
là hơn 700 triệu đồng, chưa kể kinh phí địa
phương xây dựng nhà văn hóa cộng đồng trị
giá 720 triệu đồng và Hội nông dân hỗ trợ
phân bón trồng cà phê trị giá 80 triệu đồng.
Đại úy Hoàng Trọng Quế, Chính trị viên
phó Ban CHQS huyện Đạ Tẻh, cho biết:
Điểm mạnh trong thực hiện phong trào thi
đua “LLVT chung sức xây dựng NTM” là
Đảng ủy, Ban CHQS huyện và cấp ủy, chỉ
huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
phong trào chặt chẽ. Đặc biệt, LLVT đã phối
hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa
phương thực hiện các phong trào đạt được
kết quả toàn diện. Bước sang năm 2019,
LLVT huyện tiếp tục xác định chung sức
xây dựng NTM là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm. Ngoài việc tăng cường giúp
các xã hoàn thành và nâng cao chất lượng
các tiêu chí NTM thì tiếp tục thực hiện một
công trình giúp đỡ bà con tại buôn Tố Lan”.

ĐÔNG ANH
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HTX Cà phê Trường Sơn vì cà phê sạch
Giữa những đồi cà phê bát
ngát một màu xanh, những
thành viên của Hợp tác xã
(HTX) Cà phê Trường Sơn, xã
Xuân Trường, thành phố Đà
Lạt đang bước vào một vụ
thu hoạch mới. Đi chậm, tiến
chắc, nhưng tựu trung để
khẳng định chất lượng của
hạt cà phê Arabica với mục
tiêu mang lại thu nhập tốt
cho người nông dân.

N

guyễn Song Vũ, người
con của đất Xuân
Trường đồng thời là
thành viên Ban quản trị
HTX Trường Sơn chia sẻ, HTX mới
ra đời năm 2017 với 26 thành viên
và gần 70 ha cà phê sản xuất khá tập
trung. Đặt tên là HTX Trường Sơn
vì tất cả thành viên đều cư trú tại
thôn Trường Sơn, mảnh đất chuyên
trồng những cây cà phê Arabica nổi
tiếng. Vũ bảo, thành viên của HTX
đã làm quen với trồng cà phê bền
vững và việc của HTX là giúp bà
con duy trì thói quen tốt đồng thời
tìm được người mua hợp lý, giá cao
để nâng giá trị hạt cà phê, xứng đáng
với sự chăm chút của người nông
dân dành cho cây cà phê.
Dẫn khách tới thăm xưởng chế
biến với dàn máy đa năng vừa được
đặt làm, đón niên vụ cà phê 2018,
Nguyễn Song Vũ giới thiệu về dàn
máy lừng lững. Mang cà phê tươi
về đổ vào một đầu, cái máy sẽ tự
động rửa, chà dập, rửa sạch hạt và
tự động đẩy hạt theo đường ống

Sân phơi cà phê của HTX Cà phê Trường Sơn. Ảnh: D.Quỳnh

xuống sân phơi cách đó 40 m. Vỏ
cũng theo ống tự chảy vào thùng
xe tải đưa xuống bể ủ phân hữu cơ
vi sinh. Đặc biệt, để tránh ô nhiễm
môi trường, chiếc máy có hệ thống
luân chuyển nước tái sử dụng, rất
tiết kiệm và hạn chế thải nước ra
môi trường. Với công suất 6-8 tấn
cà phê tươi/h, chiếc máy sẽ đáp ứng
đủ nhu cầu chế biến ướt hạt cà phê
arabica của HTX.
Không chỉ mua máy, HTX còn
đang xây dựng 2 ngàn mét vuông
sân phơi bên cạnh 2 ngàn mét
vuông đã sử dụng từ niên vụ trước.
Trong giàn nhà kính cao vút, những
sàn phơi cà phê được làm 3 tầng,
tiết kiệm diện tích và tăng khả
năng phơi. Trong nhà phơi có đủ
máy móc đo ẩm độ, nhiệt độ, có
thể đáp ứng nhu cầu phơi 150 tấn
nhân cà phê.

Năm 2017, HTX đã chế biến
và xuất bán 80 tấn nhân,
còn niên vụ 2018 ước tính
sản lượng đạt 150 tấn nhân.
Anh Vũ bảo, muốn làm ăn lâu
dài, giữ giá cho hạt cà phê thì phải
giữ chữ tín. Vì vậy, hạt cà phê của
HTX Trường Sơn được trồng theo
hướng bền vững, sử dụng nhiều
phân hữu cơ và hái chín 100%.
Để nông dân gắn bó và chịu canh
tác, thu hoạch theo quy định, HTX
thu mua cà phê tươi của nông dân
cao hơn giá thị trường từ 3-5 ngàn
đồng/kg. Cà phê chín, quy trình
chế biến và bảo quản phù hợp, hạt
cà phê nhân của HTX được cung
cấp trên thị trường với giá tốt, size
18 giá 120 ngàn đồng/kg và size
16 là 100 ngàn đồng/kg, con số
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35 doanh nghiệp chưa
có quyết định thuê rừng

rất cao so với giá cà phê bấp bênh
trên thị trường.
Nguyễn Song Vũ chia sẻ, sản
xuất hạt cà phê theo chuẩn bền
vững không dễ, nhất là công đoạn
hái chín 100% vì hạt cà phê arabica
thường chín rất rải rác, công hái
cao. Nhiều công ty đã đặt hàng
cà phê theo giá thường, độ chín
chỉ cần 70-80%, giá tuy thấp hơn
nhưng số lượng đặt hàng lớn, lại
nhàn công cho người nông dân.
Nhưng muốn giữ thương hiệu,
danh tiếng cho hạt cà phê Arabica
thì không thể để cái lợi trước mắt
mà làm ảnh hưởng tới thương hiệu.
Chỉ cần đáp ứng làm một vài lần cà
phê chất lượng thấp, danh tiếng của
HTX sẽ bị tổn hại ghê gớm. Bởi
vậy, dù vất vả nhưng thành viên
HTX xác định phải đảm bảo đúng
quy trình sản xuất với những hạt cà
phê chín đỏ.
Ngoài sản phẩm chính là cà phê
nhân, HTX Trường Sơn còn làm
thêm một số sản phẩm phụ trợ như
chế biến trái hồng sấy từ những
cây hồng mọc xen trong vườn cà
phê, chế biến trà từ vỏ cà phê... để
cung cấp cho thị trường. Ông Mai
Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT HTX
Trường Sơn chia sẻ, HTX là tập
thể những người nông dân vùng cà
phê và mục tiêu là xây dựng một
thương hiệu cà phê uy tín, cung cấp
cho người tiêu dùng những hạt cà
phê nguyên chất, ngon, sạch. Và
để thực hiện mục tiêu ấy, những
người nông dân sẵn sàng thay đổi
thói quen sản xuất, vượt qua vất vả
để giữ thương hiệu cho hạt cà phê
Arabica quê hương.
DIỆP QUỲNH

Mới đây, Chi cục Kiểm lâm
tỉnh cho biết, có 35 doanh nghiệp
chưa có quyết định thuê rừng của
UBND tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh
đã có 329 dự án với 312 doanh
nghiệp đang đầu tư triển khai dự
án, với tổng diện tích là 54.340 ha.
Ngoài 35 doanh nghiệp nêu trên,
227 doanh nghiệp đã có quyết
định thuê rừng, tổng diện tích là
18.389 ha còn lại 50 doanh nghiệp
không phải thuê rừng.
Toàn tỉnh Lâm Đồng đã thu
hồi 191 dự án với 28.420 ha với
những lý do sau: không triển khai
thực hiện dự án hoặc triển khai
chậm tiến độ đã được phê duyệt,
không tổ chức, bố trí lực lượng
quản lý bảo vệ rừng...
M.ĐẠO

210 tỷ đồng tái cơ cấu
cây trồng, vật nuôi
Sau 5 năm tái cơ cấu cây trồng
và vật nuôi, huyện Đam Rông
đã triển khai các nguồn vốn lồng
ghép khoảng 210 tỷ đồng.
Theo đó, huyện Đam Rông đã
tái canh 1.700 ha cà phê, năng suất
đạt 3 - 4 tấn nhân/ha; trồng mới
gần 240 ha bơ, sầu riêng, bưởi,
130 ha mắc ca xen canh với cà
phê và 100 ha dâu tằm ven suối;
chuyển đổi 70 ha cà phê già cỗi
sang trồng chuối Laba, cây rau
ứng dụng công nghệ cao.
Đồng thời, huyện Đam Rông
đã tăng đàn bò lai sind, bò thịt cao
sản hơn 1.700 con, đàn heo phát
triển gần 14.700 con, đàn gia cầm
hơn 80.000 con, tăng lần lượt so
với 3 năm trước đó là 3% và 2%.
VŨ VĂN

Học ở “miền đất hứa” để tìm cơ hội khởi nghiệp
Cát là giá thể
Đó là bài học đầu tiên của bạn Lê
Hồng Nhân (cựu sinh viên ngành
Nông học K37, khoa Nông Lâm)
khi vừa đặt chân đến Israel. Trang
trại thực tập của Nhân nằm trong
một sa mạc, hầu như bốn bề chỉ có
cát nóng ran. Khác hẳn vùng đất Đà
Lạt màu mỡ, Nhân rất ngạc nhiên
khi thấy người dân bản địa sử dụng
cát để trồng cây và những vườn cà
chua, dưa leo, ớt... vẫn lên xanh tốt
bình thường. Sau thời gian học hỏi,
chàng kỹ sư trẻ nhận ra: “Ở đây họ
dùng cát làm giá thể, điều mà hoàn
toàn chưa thấy ở Đà Lạt. Chất dinh
dưỡng được hòa vào nước và bơm
tưới cho cây hấp thụ bằng hệ thống
hoàn toàn tự động”.
Gần 1 năm “du học” ở Israel là
quãng thời gian nhanh như chớp đối
với Nhân và các bạn. Mỗi ngày, thời
gian ở Farm lên đến gần 12 tiếng
đồng hồ để hoàn thành các công
việc gồm chăm sóc vườn cà chua,
ớt, dưa leo rồi thu hoạch, đóng gói
sản phẩm. Công việc nhiều áp lực
nhưng bù lại những kiến thức mà
chàng cựu sinh viên ngành Nông
học thu thập được hoàn toàn từ thực
tế, khác hẳn với những gì đã học ở
giảng đường. “Giáo viên họ truyền
đạt kiến thức rất sát với thực tiễn,
70% môn học của tụi mình đều thực

Nhiều sinh viên khoa Nông Lâm, Trường Đại học Đà Lạt khi vừa tốt nghiệp đã đăng ký sang Israel thủ đô nông nghiệp công nghệ cao để học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp cho chính
bản thân mình ở miền đất hứa.
hành ngay tại Farm và được chủ
trang trại hướng dẫn rất nhiệt tình,
cụ thể” - Lê Hồng Nhân chia sẻ.
Trong năm học 2017 - 2018 vừa
qua, cùng đi với Nhân còn có 13 sinh
viên khác và cả nhóm đã hoàn thành
khóa học tập, nghiên cứu ở Israel.
Sau khi về nước, tất cả các bạn đều
được nhận chứng chỉ hoàn tất môn
học về kinh tế nông nghiệp, sản xuất
nông nghiệp ogranic. Thời gian học
tập tại đây, ngoài thực hành trong
Farm, những sinh viên người Việt
còn được đưa đến tham gia những
hội thảo về nông nghiệp công nghệ
cao, hay trình diễn máy móc, công
nghệ mới khá bổ ích cho việc tích
lũy kiến thức. Bạn Lê Hồng Nhân
cho hay: “Suốt thời gian học tập
hoàn toàn giao tiếp bằng tiếng Anh
nên trình độ ngoại ngữ của tụi mình
cũng được nâng lên rõ rệt. Khi trở
về nước thấy tinh thần làm việc thay
đổi nhiều và có trách nhiệm hơn”.

Cơ hội tốt
để khởi nghiệp
Chương trình Thực tập sinh tại
Israel được khoa Nông Lâm (Trường

Một thực tập sinh tham gia hoạt động sản xuất trong trang trại nông nghiệp tại Israel.
Ảnh: N.Dũng

Đại học Đà Lạt) hợp tác với Trung
tâm Đào tạo quốc tế Agrostudies
(Israel) thực hiện từ năm 2012. Khi
đủ điều kiện đi thực tập, các sinh viên
được phía Israel hỗ trợ chi phí đi lại,
ăn ở trong thời gian suốt khóa học.
Tính đến nay đã có 77 sinh viên đi
thực tập sinh và trở về nước. Thời
gian toàn khóa học vào khoảng 11
tháng với 16 môn học chuyên về

nông nghiệp công nghệ cao. Không
chỉ học tập mà các bạn sinh viên
còn được thực hành, làm việc ngay
tại vườn và được trả lương khá cao
so với mặt bằng chung trong nước.

Riêng năm học 2018 - 2019
này có 22 bạn xuất ngoại tìm
cơ hội học tập, khởi nghiệp.

Theo bạn Võ Đức Việt (cựu sinh
viên ngành Công nghệ sau thu
hoạch K36), chương trình thực
tập tại Israel đã được Việt quan
tâm đến ngay từ khi còn ngồi trên
giảng đường. Năm học này, Việt
quyết định nghỉ việc ở một công
ty sản xuất nông nghiệp tại Đà Lạt
để đăng ký đi tu nghiệp ở Israel.
“Trên thực tế về nông nghiệp công
nghệ cao giữa Israel và Đà Lạt
sẽ có những điều rất khác nhau.
Mục tiêu của em chủ yếu để học
hỏi kinh nghiệm và rèn luyện bản
thân, trau dồi những kỹ năng, kiến
thức để trang bị cho hành trình
khởi nghiệp của bản thân” - Việt
hào hứng nói.
Thạc sĩ Cao Thị Làn, Trưởng
khoa Nông Lâm (Trường Đại học
Đà Lạt) cho biết, mục tiêu của
chương trình Thực tập sinh tại
Israel nhằm giúp các bạn sinh viên
trang bị kỹ năng làm việc ở môi
trường chuyên nghiệp hơn và có
nhận thức về lĩnh vực nông nghiệp
có tầm nhìn hơn. Thực tế nhiều bạn
sinh viên khi về nước được một số
doanh nghiệp nông nghiệp ở Đà Lạt
sẵn sàng tiếp nhận đến làm việc,
thậm chí có em còn về tự mở trang
trại nông nghiệp công nghệ cao để
khởi nghiệp ngay tại quê nhà.
NGUYỄN DŨNG
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Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật
trong đoàn viên, thanh niên
Bằng việc đổi mới hình thức
ngày càng phong phú, hấp
dẫn, đặc biệt là dựng lại tình
huống giả định, sân khấu
hóa…; Tỉnh Đoàn đã và đang
phối hợp với các địa phương
đẩy mạnh tuyên truyền pháp
luật trong đoàn viên, thanh
niên với các nội dung có chọn
lọc, phù hợp.

N

ăm nay là năm thứ 2
Huyện Đoàn Lâm Hà
phối hợp với Đoàn cơ
sở Công an huyện, Chi
đoàn Tòa án và Chi đoàn Viện Kiểm
sát nhân dân tổ chức chương trình
Phiên tòa giả định. Theo Bí thư
Huyện Đoàn Phan Tiến Dũng, đây
là dịp để nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật trong thanh niên. Tình
huống giả định về vi phạm Luật An
toàn giao thông - một trong những
quy định của pháp luật còn bị xem
nhẹ, đặc biệt là ở đối tượng thanh
niên nông thôn, vùng sâu vùng xa.
Bởi khi tham gia giao thông, nếu
không ý thức được hành vi của
mình thì có thể gây hậu quả nghiêm
trọng, không chỉ cho người khác
mà đôi khi là cho chính bản thân
mình. Hiện tượng không đội mũ
bảo hiểm, điều khiển phương tiện
sau khi sử dụng rượu bia... vẫn còn
diễn ra. Năm nay, với việc tổ chức
xoay vòng tại 5 trường THPT trên

Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Lâm Hà) hào hứng khi tham gia tìm hiểu
về phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh: H.Thắm

địa bàn huyện, đã có hơn 3.000 học
sinh, phụ huynh được tiếp cận với
những nội dung bổ ích.
Năm 2018, Tỉnh Đoàn đã chọn
Lâm Hà, Di Linh và TP Đà Lạt
để xây dựng điểm, đăng cai hoạt
động cấp tỉnh và mở rộng Phiên tòa
giả định. Theo chị Trần Thị Chúc
Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn, đây là
mô hình mới, hiệu quả, nhiều nội
dung sinh động, phù hợp với thực
tiễn, phản ánh rõ vấn đề vi phạm phổ
biến trong môi trường học đường
và xã hội hiện nay. Thay vì phương
pháp truyền miệng hay đọc báo
cáo thì với hình thức hấp dẫn, thu
hút sẽ lan tỏa đến nhiều đối tượng
tiếp cận, không chỉ riêng thanh niên
mà còn tác động tới nhiều tầng lớp
nhân dân.

Mô hình này giúp công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật trở nên trực
quan, sinh động đối với đông
đảo đoàn viên, thanh thiếu
niên, từ đó hình thành chuẩn
mực ứng xử văn minh, phù
hợp với các quy định của
pháp luật
Theo chị Trần Thị Chúc Quỳnh
Bí thư Tỉnh Đoàn

Theo đó, việc tổ chức tuyên truyền
lưu động, mô hình Phiên tòa giả định,
phát tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích,
infographic... được thực hiện theo
các chủ đề khác nhau tại các khu
đông dân cư (như: khu du lịch, bến

xe, trường học, bệnh viện, siêu thị,
chợ...). Đây là những cách làm tạo
nên hiệu quả trong công tác thực thi,
bảo vệ pháp luật, xây dựng ý thức
tuân thủ pháp luật; quán triệt, truyền
thông, phổ biến nội dung, chính sách,
quy định mới, thi hành pháp luật
trong thanh thiếu niên. Thông qua
hoạt động của đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên các cấp để khuyến
khích đoàn viên, thanh niên tuyên
truyền, phổ biến pháp luật trên các
trang thông tin điện tử, trang mạng
xã hội của đơn vị và cá nhân.
Đối với thanh niên vi phạm pháp
luật tại cộng đồng, Đoàn các cấp đã
phối hợp với hệ thống chính trị tại
khu dân cư, qua đó phân công trách
nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ tạo
điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Trong năm, các cấp, các ngành đã
cảm hóa được 78 thanh thiếu niên
tiến bộ và các thanh thiếu niên này
được kết nạp vào đoàn. Bên cạnh
đó, tổ chức Đoàn còn liên hệ với các
doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trên
địa bàn để tạo công ăn việc làm ổn
định cho thiếu niên vi phạm pháp
luật sau khi được cảm hóa. Việc giáo
dục ý thức và lợi ích của việc tuân
thủ, chấp hành pháp luật được gắn
liền với nội dung giáo dục tư tưởng,
chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức
tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ
trong thanh thiếu niên. Quá trình xây
dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen
thưởng, tôn vinh gương người tốt,
việc tốt, điển hình tiên tiến trong
tuân thủ, chấp hành pháp luật trong

thanh thiếu niên cũng liên tục được
nhân rộng.
Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ
biến, giúp nâng cao nhận thức, ý
thức tôn trọng, chấp hành pháp luật
trong đoàn viên, tổ chức đoàn các
cấp tiếp tục thực hiện đề án “Tăng
cường công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật tại một số địa phương trên
địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp
luật đến năm 2021”. Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các huyện,
thành đoàn tiếp tục duy trì và nâng
cao chất lượng hoạt động các tổ, đội
thanh niên xung kích tham gia giữ
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, mô hình CLB Tuổi trẻ với
pháp luật, Thắp sáng niềm tin, Tuổi
trẻ phòng chống tội phạm...
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.750 đội
thanh niên xung kích với 24.400 đội
viên tham gia. Tỉnh Đoàn đã chủ
động phối hợp với các ngành hữu
quan nhằm tận dụng và khơi thông
các nguồn lực, tạo sức mạnh tổng
hợp trong công tác tuyên truyền, giáo
dục pháp luật; phối hợp với Sở Tư
pháp xây dựng, mở rộng hoạt động
của 202 CLB Tuổi trẻ với pháp luật,
Tuổi trẻ phòng chống tội phạm và
thành lập mới 48 CLB Phòng chống
bạo lực học đường tại các trường
THPT trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Đoàn
cũng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các
cấp bộ Đoàn nghiên cứu, triển khai
nhân rộng để công tác tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật càng hiệu
quả hơn trong thời gian tới.
HỒNG THẮM

Người cựu chiến binh tiên phong hiến đất làm đường
Anh dũng
trong chiến tranh
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, gia
tài quý báu được ông Nguyễn Văn
Dần và vợ - bà Trần Thị Túy nâng
niu nhất chính là Huân chương
Kháng chiến hạng Ba của bà, Huy
chương Kháng chiến hạng Nhất
của ông và những tấm ảnh khi hai
ông bà còn là bộ đội. Cùng với đó,
trên bốn vách tường có hàng chục
bằng khen, giấy khen của các cấp,
các ngành khen tặng từ khi ông bà
còn làm việc cho đến tận bây giờ.
Đều ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”,
nhưng khi kể về những ngày tham
gia kháng chiến, đôi mắt ông bà
đều sáng ngời và câu chuyện dường
như mãi không có hồi kết...
Những năm 70 của thế kỷ trước,
ông Dần là bộ đội ngoài Bắc tăng
cường vào tham gia tại đơn vị 870
Tỉnh Đội Tuyên Đức. Những năm
tháng chiến đấu cầm chân các đại
đội của địch khi chốt tại quốc lộ
20, 21 để bảo vệ bộ đội, ông đã mất
đi một chân trong một lần bị địch
bắn. Cũng trong lần bị thương này,
duyên số đã khiến ông gặp bà - khi
ấy là cô y tá trong rừng vùng căn cứ
cách mạng. Vốn sinh ra trong gia
đình có truyền thống cách mạng tại
thôn Xuân Sơn (xã Xuân Trường,
Đà Lạt), 14 tuổi bà Túy đã theo

Cả gia đình sinh sống bằng nghề nông nghiệp nhưng ông Nguyễn Văn Dần - tổ dân phố Đồng Tâm
(thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) sẵn sàng hiến hơn 1.100 m2 đất làm đường. Bởi theo ông,
“vì cả hai vợ chồng đều tham gia kháng chiến nên thấm thía tình cảm đồng đội khi gian khó, giờ sẻ
chia với mọi người cũng là điều bình thường...”.
chân cha mẹ vào rừng tiếp tế cho bộ
đội. Khi bị địch phát hiện, bà không
hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục vào rừng
làm công tác y tế. Và trong chiến
tranh ác liệt, “cây” tình yêu vẫn nở
“hoa” khi câu chuyện của ông bà
kết thúc có hậu.

Tấm lòng
trong thời bình
Sau giải phóng, cả ông và bà về
công tác tại Lạc Dương khi ông
làm Đài Truyền thanh huyện, bà
làm công tác y tế. Cuộc sống vất
vả khi 8 người con lần lượt ra đời,
ông bà phải làm thêm ruộng vườn
để nuôi con khôn lớn. Ông bà luôn
động viên các con siêng năng lao
động sản xuất, đến nay, cả 8 người
con đều có cuộc sống ổn định.
Riêng bản thân ông, là một cựu
chiến binh, một đảng viên gương
mẫu trong Chi bộ tổ dân phố Đồng
Tâm, nên khi có chủ trương hiến
đất làm đường giao thông thị trấn
Lạc Dương, ông là người đầu tiên
xung phong hiến đất. Nhiều người
hồ nghi, vì tuổi già ông đã chia hết

Vợ chồng bác Dần vui vẻ kể về những năm tháng tham gia kháng chiến
và chuyện hiến đất làm đường. Ảnh: T.Hương

đất đai cho con cái sản xuất? Tuy
nhiên, gia đình ông vẫn bàn giao
mặt bằng sớm nhất. Chia sẻ về điều
này, ông Dần cho hay: “Đây là một
chủ trương đúng đắn, vì mọi người,
trong đó có cả gia đình mình sẽ có
đường đi dễ dàng, thuận tiện hơn.
Nằm trong ban vận động người dân
hiến đất của tổ dân phố nên mình

phải làm gương để bà con làm theo.
Và khi trao đổi vấn đề này với vợ và
các con, mọi người trong gia đình
đều đồng tình”.
Vừa đi làm ngoài vườn rau cạnh
nhà vào, anh Nguyễn Thành Thảo người con trai út hiện sống cùng ông
bà, khi nghe ông nói liền gật đầu:
“Đúng rồi, từ ngày con đường mới

được mở ra, mình cũng thuận tiện
hơn trong việc đi lại. Cái gì vì lợi ích
chung thì nên làm, khi nghe cha nói
hiến đất, dù đang làm nông nghiệp
nhưng mấy anh chị em đều sẵn sàng
hiến ít đất vườn của mình”. “Ít” theo
lời anh Thảo là hơn 1.100 m2, chủ
yếu là đất vườn đang canh tác, và
gia đình ông là một trong những hộ
hiến đất với diện tích nhiều nhất tại
tổ dân phố Đồng Tâm.
Là thương binh 2/4 đi lại khó
khăn với một chân giả, nhưng ông
Dần luôn tham gia đầy đủ và nhiệt
tình công tác Đảng, công tác xã hội
ở nhiều vai trò: Tổ phó tổ Đảng 3
Chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm, Chi
hội trưởng Chi hội Người cao tuổi
tổ dân phố Đồng Tâm... Hai ông
bà hiện là hội viên tích cực sinh
hoạt tại Hội Cựu chiến binh thị
trấn Lạc Dương.
Theo lời Bí thư Chi bộ tổ dân phố
Đồng Tâm - Dương Quang Huy:
“Bác Dần là một đảng viên gương
mẫu, một cựu chiến binh có tấm
lòng đáng quý, luôn nghĩ cho cái
chung nên sẵn sàng vận động con
cái hiến đất làm đường. Gia đình bác
luôn đạt gia đình văn hóa nhiều năm
liền. Bản thân bác vừa được chọn
tôn vinh “Gương sáng đời thường”
của huyện Lạc Dương”.
TUẤN HƯƠNG
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Học tập và hoàn thiện bản thân
để góp sức xây dựng quê hương

Bảo Lộc hiến máu
nhân đạo đạt 121%

Hoàng Anh hiện là sinh viên năm đầu tiên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Em vừa có mấy
ngày trở lại quê hương dự Lễ tôn vinh Gương sáng đời thường lần thứ nhất của tỉnh Lâm Đồng do
UBMTTQVN tỉnh tổ chức và dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà
Lạt. Trong hai buổi lễ đặc biệt này, em vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh chuyên Thăng Long mà em rất
tự hào, như là lời tri ân với nơi đã tạo tiền đề cho mọi sự thành công và là nguồn động lực cho em
phấn đấu trong tương lai!

Bùi Hoàng Anh hiện là sinh viên
Trường Đại học Kiểm sát. Ảnh H.A

E

m Bùi Hoàng Anh (xã
Đông Thanh, huyện Lâm
Hà) gây ấn tượng đầu tiên
với chúng tôi bởi bản thành
tích cấp tỉnh và quốc gia “khủng”,
trong 2 năm cuối trung học: Giải
Nhất Cuộc thi Khoa học - Kĩ thuật
cấp Quốc gia dành cho học sinh
trung học năm học 2016 - 2017 lĩnh
vực khoa học xã hội và hành vi (Bộ
Giáo dục và Đào tạo); Giải Ba Cuộc
thi Khoa học - Kĩ thuật cấp Quốc gia
dành cho học sinh trung học năm
học 2016 - 2017 (Bộ Giáo dục và
Đào tạo); Giải Nhất môn Ngữ văn
trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
tỉnh năm học 2017 - 2018 (Sở Giáo
dục và Đào tạo); Giải Ba môn Ngữ
văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi
cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 (Sở
Giáo dục và Đào tạo)
Cô nữ sinh mảnh mai và mạnh mẽ
với khuôn mặt tròn, sáng và nụ cười
tươi rói thường trực, sinh ra và lớn

lên tại mảnh đất Đông Thanh - Lâm
Hà. Sống trong vùng kinh tế mới
cùng những con người giàu tình
yêu quê hương đất nước, có bề dày
truyền thống trong xây dựng và phát
triển kinh tế từ những ngày đầu lập
nghiệp ở vùng đất mới, Hoàng Anh
đã sớm ý thức được nhiệm vụ của
mình phải gắn với việc rèn luyện,
học tập để hoàn thiện bản thân, góp
sức vào công cuộc chung của địa
phương - xã hội.
Do đó, trong quá trình học tập, em
luôn nỗ lực và đạt được một số thành
tích nhất định, từng đoạt giải “Cây
viết triển vọng” trong Cuộc thi Viết
thư Quốc tế lần thứ 44, do TW Đoàn
và Báo Thiếu niên Tiền phong phối
hợp tổ chức. Đặc biệt, trong thời gian
học tập tại Trường THPT Chuyên
Thăng Long - Đà Lạt, em đã tích
cực tham gia hoạt động Đoàn và các
cuộc thi mũi nhọn của Bộ Giáo dục,
thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa
học... Em tham gia thực hiện hai đề
tài nghiên cứu khoa học, một đề tài
cấp tỉnh, một đề tài đạt cấp Quốc gia,
2 năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi
môn Ngữ văn cấp tỉnh...
Cũng hai năm liên tiếp, em được
tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng
học sinh xuất sắc tỉnh Lâm Đồng.
Năm 2017, em được nhận Giấy khen

của BCHTW Đoàn TNCSHCM và
BCH Đoàn TNCS HCM thành phố
Đà Lạt vì “Đã có thành tích xuất
sắc trong phong trào Nghiên cứu
khoa học”, là đại biểu tham dự Đại
hội đại biểu Đoàn TNCS HCM TP
Đà Lạt lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 2022. Năm 2017, em đã hoàn thành
chương trình Bồi dưỡng lý luận
chính trị dành cho đối tượng kết nạp
Đảng và đang trong quá trình phấn
đấu để được đứng vào hàng ngũ của
Đảng CSVN với lập trường chính trị
rõ ràng, chấp hành tốt pháp luật, nội
quy của đơn vị.
Nền tảng gia đình là nguồn động
lực vững chắc cho Hoàng Anh
trong cuộc sống và quá trình học
tập. Vì bố mẹ em đều là nông dân,
nên em ý thức và trân trọng công
sức, thành quả của bố mẹ nói riêng
và của những người nông dân nói
chung. Cũng vì thế, em luôn muốn
góp phần cải thiện, phát triển Đông
Thanh - vùng nông thôn mới của
huyện Lâm Hà. Cô giáo Nguyễn
Đức Hạnh - hướng dẫn em làm đề
tài Khoa học - Kỹ thuật, nhận xét:
Hoàng Anh ngoan, nhiệt tình; làm
việc có đam mê và rất tự giác; được
thầy cô và bạn bè yêu thương!
Hoàng Anh đã được nhận nhiều
bằng khen, tiấy khen các cấp: Bằng

khen của Ban Chấp hành TW Đoàn
TNCS HCM và Giấy khen của
Quỹ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
(VIFOTEC) về thành tích xuất sắc
trong Cuộc thi Nghiên cứu khoa học
cấp Quốc gia; Giấy khen của UBND
tỉnh Lâm Đồng về thành tích xuất
sắc trong Cuộc thi Khoa học Kỹ
thuật cấp Quốc gia và Cuộc thi Học
sinh giỏi cấp tỉnh hai năm học 2016
- 2017 và 2017 - 2018; Giấy khen
của UBND TP Đà Lạt về thành tích
xuất sắc trong Cuộc thi Khoa học
Kỹ thuật cấp Quốc gia và Cuộc thi
Học sinh giỏi cấp tỉnh hai năm học
2016 - 2017 và 2017 - 2018.
Từ những thành tích đó, trong
cuộc thi THPT Quốc gia năm 2018
vừa qua, em được tuyển thẳng vào
Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
và Học viện Báo chí và Tuyên
truyền,... Nhưng, em đã lựa chọn
hình thức xét tuyển và trúng tuyển
vào Trường Đại học Kiểm sát Hà
Nội. Em đang tiếp tục rèn luyện
phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ,
hoàn thành vai trò của một kiểm sát
viên tương lai để có một cuộc sống
ổn định. Còn năng khiếu và sở thích
viết, em vẫn nuôi dưỡng và hy vọng
sẽ có cơ hội thỏa chí đam mê của
riêng mình.

NHẬT QUÂN

HỘI THẢO KHOA HỌC BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN:

Cần giải pháp bảo tồn và trao truyền bền vững
Hội thảo do Ban Tổ chức Festival
Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
năm 2018 tại tỉnh Gia Lai vừa
tổ chức đầu tháng 12 này. Tham
dự có nhiều nhà nghiên cứu, nhà
khoa học trong và ngoài nước về
cồng chiêng Tây Nguyên; lãnh đạo
UBND và Sở VT&DL các tỉnh Tây
Nguyên; các chuyên gia, các nhà
quản lý văn hóa đến từ các cục,
vụ của Bộ VHTT&DL và các bộ,
ngành liên quan.
Hội thảo nghiên cứu và trao đổi
46 bài tham luận của các nhà nghiên
cứu đề cập đến những khía cạnh khác
nhau của không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên. Phát biểu đề dẫn
tại Hội thảo, GS.TSKH. Tô Ngọc
Thanh đưa ra quan điểm riêng về bảo
tồn di sản văn hóa truyền thống, trong
đó có cồng chiêng Tây Nguyên. Theo
ông, sau khi được UNESCO vinh
danh, mỗi tỉnh Tây Nguyên đều có
những biện pháp bảo tồn và phát huy
giá trị của cồng chiêng. Tuy nhiên, do
cách làm không hiệu quả, nên không
hấp dẫn công chúng, nhất là với giới
trẻ. Cồng chiêng có nguy cơ biến
mất. Ông cũng rút ra những nguyên
nhân và hiện trạng của văn hóa cồng
chiêng: Đó là, không nhận thức và

Các nhà khoa học và quản lý văn hóa rất tha thiết với việc bảo tồn
và trao truyền di sản cồng chiêng.

nhận diện đúng đắn về vai trò và giá
trị của cồng chiêng trong nền văn
hóa cổ truyền của đồng bào... dẫn
tới làm biến thể, “cải lùi”, bảo tồn
không bền vững...
Nhà nghiên cứu Linh Nga Nie
Kdăm khẳng định có nhiều điều
đáng tiếc trong việc giữ gìn và trao
truyền di sản nhân loại cồng chiêng
chỉ có ở Việt Nam. Đó là, chưa có
tìm hiểu xem vì sao gọi là cồng
chiêng. Thực tế, người Tây Nguyên
không gọi là chiêng, mà gọi là chinh.
Trong lịch sử nghệ thuật múa, âm
nhạc, tiếc là không có nghệ sĩ múa,

nghệ sĩ hát âm nhạc dân gian Tây
Nguyên nào được nhắc tới.
Dù có 13 năm được công nhận
là kiệt tác di sản đại diện cho nhân
loại, nhưng ảnh hưởng của cồng
chiêng đối với đời sống cộng đồng
còn ít lắm. Được truyền dạy, lớp
trẻ rất thích, nhưng thực ra, chỉ đến
khi có lễ hội, các cháu mới có cơ
hội thể hiện. Và việc truyền dạy chỉ
thiên về sử dụng chinh chiêng mà
không truyền dạy tổng thể văn hóa
dân gian (các nghi thức, bản nhạc,
bài hát dân gian...). Dù vậy, sự trao
truyền ở nhà thờ làm rất tốt. Bất cứ
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nghi lễ nào làm ở nhà thờ đều có
cồng chiêng. Vì vậy, bà Linh Nga
cho rằng, các cấp chính quyền nên
kết hợp với nhà thờ để truyền dạy,
bảo tồn di sản văn hóa đặc biệt của
nhân loại chỉ có ở Việt Nam.
GS.TS. Nguyễn Chí Bền cho biết,
ông chính là người đồng chủ nhiệm
xây dựng hồ sơ quốc gia đề xuất
UNESCO công nhận Không gian
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Dịp này, ông giới thiệu tại Hội thảo
nội dung sách điện tử về Không gian
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên,
gồm có 6 chương kể câu chuyện
bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp;
kết hợp 3 thể loại: ảnh, âm thanh,
3D... có thể trình chiếu ở cộng đồng
và nhiều nơi khác...
Ông Phan Xuân Vũ - Giám đốc
Sở VHTT&DL Gia Lai, đề xuất:
Không mua cồng chiêng nguyên
bản của bà con; phục hồi diễn xướng
cồng chiêng; in ấn, phát hành các
tài liệu về cồng chiêng dưới nhiều
hình thức để quảng bá đến du khách;
lồng ghép không gian văn hóa cồng
chiêng vào nhiều mô hình du lịch,
như ở Bảo tàng cà phê, sự kiện văn
hóa, du lịch...
LÊ HOA

Hội Chữ thập đỏ TP Bảo
Lộc cho biết, thực hiện nhiệm
vụ hiến máu cứu người trong
năm 2018, đơn vị đã phối
hợp với các cơ quan, đoàn thể
cùng các địa phương trên địa
bàn tổ chức được 6 đợt hiến
máu tình nguyện và 2 đợt hiến
máu cấp cứu.
Theo đó, qua các đợt hiến
máu đã thu được 968 đơn vị
máu, đạt 121% chỉ tiêu được
giao. Tất cả số máu này được
giao cho Bệnh viện II Lâm
Đồng, Bệnh viện Đa khoa Lâm
Đồng và Bệnh viện Chợ Rẫy
(TP Hồ Chí Minh) phục vụ
công tác chữa bệnh cứu người.
Hiện, TP Bảo Lộc có 3 đội
và 1 câu lạc bộ hiến máu tình
nguyện, với hơn 150 người
tham gia. Ngoài việc tham gia
cho máu trong các đợt hiến máu
được Hội Chữ thập đỏ tổ chức,
các thành viên này còn thường
xuyên tham gia hiến máu cấp
cứu khi được huy động trong
những trường hợp cấp thiết. Để
công tác hiến máu tình nguyện
đạt kết quả cao hơn nữa, trong
thời gian tới, TP Bảo Lộc sẽ
thành lập các câu lạc bộ “Hành
trình đỏ” tại tất cả các xã,
phường trên địa bàn.
Để cung cấp máu cho Bệnh
viện II phục vụ công tác chữa
bệnh cứu người trong dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội
Chữ thập đỏ TP sẽ tổ chức 2 đợt
hiến máu “Lễ hội Xuân hồng”
trong tháng 1/2019.
Được biết, trong 5 năm qua,
TP Bảo Lộc luôn đạt và vượt
chỉ tiêu hiến máu nhân đạo
được giao.
KHÁNH PHÚC

Ra mắt Chi hội
Bảo trợ Bệnh nhân nghèo
- Người tàn tật và Trẻ
mồ côi huyện Đức Trọng
Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân
nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ
côi huyện Đức Trọng vừa được
ra mắt, với sự tham gia của 30
hội viên.
Chi hội ra đời nhằm giúp
đỡ, chia sẻ với các bệnh nhân
nghèo, người tàn tật và trẻ mồ
côi trên địa bàn. Đây là một tổ
chức xã hội từ thiện nhân đạo
đặc biệt nhằm tập hợp những
con người giàu lòng nhân ái, vị
tha và sẵn lòng làm bất cứ việc
gì trên tinh thần tự nguyện và
sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc
với các hoàn cảnh khó khăn,
những mảnh đời kém may mắn,
nhằm giúp họ vươn lên trong
cuộc sống.
Tại lễ ra mắt, Hội Bảo trợ
Bệnh nhân nghèo - Người tàn
tật và Trẻ mồ côi tỉnh, các Chi
hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Người tàn tật và Trẻ mồ côi các
huyện, thành phố đã cùng trao
tặng quà cho 5 em học sinh bị
tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn trên địa bàn huyện.
N.MINH
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Tháng 11, số vụ
vi phạm lâm luật tăng
Ngày 30/11, Chi cục Kiểm
lâm tỉnh cho biết, tháng
11/2018, số vụ vi phạm Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng
đều tăng, so sánh cùng kỳ
năm 2017, tăng 5 vụ, tương
đương 6% và so với tháng
10/2018, tăng 11 vụ, tương
đương 12%. Kết quả này
đã không hoàn thành chỉ
tiêu giảm mà UBND tỉnh đã
chỉ đạo từ đầu năm 2018.
Mặt khác, có đến 60% số
vụ chưa phát hiện được đối
tượng vi phạm (56/93 vụ).
Chi cục Kiểm Lâm cho
biết thêm: Trong 93 vụ do
lực lượng kiểm lâm và các
đơn vị chức năng trên địa
bàn tỉnh phát hiện lập biên
bản, diện tích thiệt hại do
phá rừng là gần 6,4 ha, lâm
sản thiệt hại gần 347 m3. Cụ
thể, hành vi vi phạm khai
thác rừng trái phép có 22 vụ,
thiệt hại gần 41m3; vi phạm
các quy định của Nhà nước
về bảo vệ rừng 4 vụ; phá
rừng trái pháp luật 32 vụ,
diện tích thiệt hại 63.772 m2,
trữ lượng lâm sản thiệt hại
267,730 m3; vận chuyển lâm
sản trái pháp luật 19 vụ, với
khối lượng lâm sản gần 14
m3 và mua, bán, cất giữ,...
lâm sản trái quy định của
Nhà nước 15 vụ, với khối
lượng lâm sản gần 24 m3.

M.ĐẠO

Mở đợt cao điểm
tuần tra quản lý,
bảo vệ rừng
Huyện Lạc Dương chính
thức ra quân đợt cao điểm
tuần tra xử lý vi phạm pháp
luật về quản lý, bảo vệ rừng,
khoáng sản, đất đai trên địa
bàn, kéo dài đến hết ngày
28/2/2019.
Theo đó, ít nhất 1 tuần 1
lần, lãnh đạo UBND huyện,
xã, thị trấn, Hạt Kiểm lâm,
Trưởng các Ban Quản lý
rừng phải tham gia trực tiếp
trong các Đoàn tuần tra nói
trên. Trong đó, những người
đứng đầu các cơ quan, đơn
vị trực thuộc phải kiểm điểm
làm rõ, chịu trách nhiệm
trước UBND huyện Lạc
Dương nếu để xảy ra từ 3
vụ trở lên vi phạm về quản
lý, bảo vệ rừng, san ủi đất
đai trái phép… trên địa giới
hành chính quản lý của mình,
nhưng không được phát hiện,
xử lý kịp thời.
Qua tuần tra phải áp dụng
các biện pháp giải tỏa dứt
điểm diện tích rừng bị lấn
chiếm, các vị trí khai thác
khoáng sản trái phép, nhằm
hỗ trợ cho doanh nghiệp
thực hiện hiệu quả hơn nữa
trong việc quản lý, bảo vệ
trên diện tích rừng, đất rừng
được giao.

MẠC KHẢI

Bảo Lộc:

Hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản

T

heo báo cáo của UBND
thành phố Bảo Lộc, ước
tính đến ngày 31/12/2018,
tổng nguồn vốn đầu tư xây
dựng cơ bản do thành phố quản
lý là 218,751 tỷ đồng. Trong đó,
nguồn vốn ngân sách nhà nước do
thành phố trực tiếp quản lý và làm
chủ đầu tư hơn 209,4 tỷ đồng, vốn
nhân dân đóng góp gần 9,4 tỷ đồng.
Cụ thể, vốn ngân sách trung ương
2,640 tỷ đồng thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia theo quyết
định của tỉnh; ngân sách tỉnh bố
trí gần 132,2 tỷ đồng, bao gồm:
Nguồn vốn ngân sách tập trung
42,885 tỷ đồng, nguồn vốn cấp
quyền sử dụng đất 83,236 tỷ đồng,
vốn xổ số kiến thiết 6,076 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngân sách thành phố
bố trí 74,564 tỷ đồng.

Từ các nguồn vốn này,
thành phố đã phân bổ và bố
trí trả nợ cho 9 công trình
đã hoàn thành, 25 công
trình chuyển tiếp, 41 công
trình khởi công mới… Đồng
thời, triển khai công tác quy
hoạch, chi phí chuẩn bị đầu
tư cho công trình.
Theo UBND thành phố Bảo Lộc,
về khối lượng thành phố đã triển
khai thực hiện đến nay là 219,916
tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch vốn
được bố trí. Trong đó, nguồn vốn
trung ương đã triển khai đạt 2,64
tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn,
nguồn vốn tỉnh bố trí 137,661 tỷ
đồng, bằng 104,13% kế hoạch và
các nguồn vốn do thành phố bố
trí khối lượng thực hiện 28,565 tỷ
đồng, bằng104% kế hoạch vốn.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cho
thấy, khối lượng thực hiện ước đạt 105% kế hoạch vốn; giải ngân ước đạt gần 97% kế hoạch vốn.

Một góc Bảo Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Đình Quýt

Tiến độ giải ngân, tạm ứng và thanh
toán đạt khoảng 202,755 tỷ đồng,
bằng 96,83% kế hoạch vốn. Cụ thể,
nguồn vốn trung ương: 2,64 tỷ đồng,
bằng 100% kế hoạch vốn, nguồn
vốn tỉnh bố trí 127,762 tỷ đồng,
bằng 96,65% kế hoạch; các nguồn
vốn thành phố bố trí đạt 26,698 tỷ
đồng, bằng 97,2% kế hoạch vốn.
Theo đánh giá của UBND thành
phố Bảo Lộc, năm 2018, các chủ
đầu tư tập trung phương tiện, máy
móc thiết bị, vật tư, nhân công để
thi công công trình đảm bảo tiến
độ. Khối lượng ước thực hiện trong
năm 2018 đạt so với kế hoạch vốn
là 219,916 tỷ đồng, bằng 105% kế
hoạch vốn. Bên cạnh đó, các chủ
đầu tư đã kịp thời lập hồ sơ thanh
toán, giải ngân theo kế hoạch vốn
bố trí. Số vốn còn lại trong kế hoạch

Theo UBND thành phố Bảo Lộc, đến nay, thành phố đã lập và phê duyệt
8 đồ án, phê duyệt 154 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu
vực 6 phường trung tâm với tổng diện tích 964,2 ha, đạt tỷ lệ phủ kín
quy hoạch chi tiết khoảng14,4%. Bên cạnh đó, lập và phê duyệt 19 đồ án
quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực ngoại thị. Trong đó, có 5 đồ án quy
hoạch chi tiết trung tâm của 5 xã với tổng diện tích 355,88 ha, đạt tỷ lệ
phủ kín quy hoạch 2,6%.

vốn được bố trí các chủ đầu tư sẽ lập
hồ sơ để thanh toán, giải ngân hết
trong tháng 1 năm 2019.
Để thực hiện hoàn thành kế hoạch
xây dựng cơ bản trên địa bàn thành
phố, một phần do các đơn vị thi công
có năng lực về tài chính, chuyên môn
và gắn bó với địa bàn và mặt khác từ
việc cân đối vốn cho các công trình
được bố trí sớm hơn và tập trung

hơn các năm trước - chủ yếu vốn tập
trung bố trí cho các công trình trả nợ
cũ và chuyển tiếp, nhất là đảm bảo
tạm ứng và thanh toán được vốn theo
đúng quy định. Đặc biệt, tiến độ và
chất lượng công trình được đảm bảo,
hầu hết các công trình được thực hiện
đúng quy trình về quản lý chất lượng
trong công tác đầu tư và xây dựng.
KHẢI NHIÊN

Thực trạng các công trình nước sinh hoạt ở Di Linh
Những năm qua, huyện Di Linh
được Nhà nước đầu tư hàng chục
tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp
các công trình cấp nước sinh hoạt
tập trung cho các xã trong huyện.
Tuy nhiên, đến nay đã có nhiều
công trình xuống cấp, hoạt động
kém hiệu quả, thậm chí có công
trình đã ngưng hoạt động.

T

heo thống kê, từ nguồn vốn
của Chương trình 134, 327,
nguồn tài trợ của Hiệp hội
Lapel Cộng hòa Pháp và nguồn vốn
từ ngân sách địa phương, đến nay,
huyện Di Linh đã được đầu tư hàng
chục tỷ đồng xây dựng 40 công trình
cấp nước sinh hoạt tập trung (trong
đó có 33 công trình giếng khoan,
7 công trình nước tự chảy) cho 15
xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số
khó khăn về nước sinh hoạt như:
Gia Hiệp, Đinh Lạc, Tân Nghĩa,
Tân Lâm, Tân Thượng, Tân Châu,
Đinh Trang Thượng, Gung Ré, Bảo

Đập đầu mối công trình nước sinh hoạt tự chảy xã Sơn Điền bị đất đá vùi lấp,
ngưng hoạt động. Ảnh: Lam Phương

Thuận, Sơn Điền, Gia Bắc…
Để đánh giá đúng thực trạng về
tình hình hoạt động của các công
trình cấp nước sinh hoạt trên địa
bàn huyện Di Linh, thời gian qua,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản
chỉ đạo về việc kiểm tra tình hình
quản lý, khai thác và sử dụng các
công trình cấp nước sinh hoạt tại
huyện Di Linh.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế cho
thấy, ngoài 22 công trình giếng khoan
và 5 công trình nước tự chảy đang
hoạt động, thì đến nay đã có 13 công
trình (11 công trình giếng khoan và 2
công trình nước tự chảy) xuống cấp,
hư hỏng và ngưng hoạt động.
Nguyên nhân khiến các công
trình cấp nước sinh hoạt trên địa
bàn huyện Di Linh kém hiệu quả,
ngoài yếu tố khách quan, còn do

các công trình đã nhiều năm hoạt
động, chưa thường xuyên chú trọng
đến công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa
chữa dẫn đến bị xuống cấp. Công tác
quản lý, vận hành còn nhiều bất cập,
chưa được chính quyền địa phương
và người dân quan tâm đúng mức;
một số người dân còn kém ý thức
trong công tác bảo vệ sử dụng nguồn
nước…, là một trong những nguyên
nhân các công trình hoạt động kém
hiệu quả, nhiều công trình đã xuống
cấp trầm trọng và ngưng hoạt động.
Gia Bắc là xã vùng cao, địa hình
phức tạp rất khó khăn trong việc
đào giếng lấy nước sinh hoạt, mọi
sinh hoạt từ tắm giặt, nấu ăn… của
bà con đều phụ thuộc vào công
trình nước sinh hoạt tự chảy. Ông
K’Vững - Chủ tịch UBND xã Gia
Bắc cho biết: “Từ khi nâng cấp
đường giao thông đã làm tắc nghẽn
đường ống dẫn nước. Mặc dù, thời
gian qua, đơn vị quản lý đã nâng
cấp sửa chữa, khắc phục, nhưng
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu
nước sinh hoạt cho người dân, nhất
là mùa khô hạn”... XEM TIẾP TRANG 8
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Đối thoại và hành động
Những năm gần đây, việc tổ chức đối
thoại với nhân dân được Lâm Đồng
thực hiện rất hiệu quả. Tuy nhiên, việc
giải quyết các vấn đề sau đối thoại mới
là đích đến, là điều nhân dân mong đợi
nhiều nhất.
Tăng cường đối thoại
Trong Quyết định 218 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về việc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và
nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền, một trong những phương
pháp quan trọng được đưa ra chính là tổ chức
đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, địa
phương với nhân dân.
Hoạt động đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo
địa phương với nhân dân đã được thực hiện từ
nhiều năm trước, song từ năm 2016 đến nay
mới thực sự được đẩy mạnh. Ở cấp tỉnh, theo
thống kê của Ban Dân vận Tỉnh ủy, hai năm
qua có ít nhất 5 cuộc đối thoại lớn giữa lãnh
đạo tỉnh với cán bộ, công nhân, viên chức,
nông dân, thanh niên, bà con người DTTS…
và tạo ấn tượng nhất định trong xã hội. Các
địa phương cũng thường xuyên tổ chức hoạt
động này để giải quyết những vấn đề còn tồn
tại trên địa bàn.
Trong các cuộc đối thoại, nhiều vấn đề
bức xúc, nổi cộm trong nhân dân đã được
đề cập. Đơn cử như trong cuộc đối thoại
lần đầu tiên giữa lãnh đạo tỉnh với bà con
DTTS, chị Touneh Hàn Kim Mai (huyện
Đơn Dương) đã bày tỏ những bức xúc trong
vấn đề nhiều con em đi học đại học, cao
đẳng về không có việc làm. Còn chị Ka Sen
(xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) bày tỏ sự lo
lắng về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
huyết. Bởi phần lớn trường hợp tảo hôn đều
rơi vào các hộ nghèo dẫn đến việc những hộ
này đã nghèo lại càng nghèo hơn… Cũng
trong không khí đầy cởi mở, cuộc đối thoại
giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức,
lao động đã cho thấy nhiều vấn đề đã và
đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích
của người lao động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra

Bà con DTTS kiến nghị với lãnh đạo tỉnh tại cuộc đối thoại. Ảnh: N.N

tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp
được rất nhiều người quan tâm.
Không chỉ có cấp tỉnh, tại các địa phương,
hoạt động này cũng được thực hiện bài bản.
Đơn cử như tại huyện Lâm Hà, lãnh đạo huyện
vừa có cuộc đối thoại với nhân dân. Tại cuộc
đối thoại này những vấn đề liên quan đến đất
đai, môi trường được người dân đề cập nhiều.
Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch UBND huyện
cho biết: “Việc đối thoại để người dân phản
ảnh những vấn đề họ quan tâm, những quyền
lợi họ muốn đề xuất và cả những bức xúc cần
giải quyết. Tổ chức đối thoại sẽ góp phần giải
quyết các vấn đề trong nhân dân, tránh được
đơn thư khiếu nại”.

chủ và chức năng giám sát của nhân dân trên
tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội tại cơ sở.
Đồng thời, người dân có dịp tham gia ý kiến
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng - an ninh và khắc phục
những hạn chế trong công tác quản lý nhà
nước. Cuộc đối thoại đã cho thấy rõ những
nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới nội dung
và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng
đối với các vấn đề kinh tế - xã hội”.
Và theo đồng chí Nguyễn Trọng Ánh
Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: “Điểm
đến của đối thoại chính là sự chuyển biến
tích cực sau đó”.

Kịp thời giải quyết
kiến nghị của nhân dân
Ngay tại buổi đối thoại được tổ chức với
bà con DTTS, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến
- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
“Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền với người dân là
một hình thức nhằm nêu cao tinh thần dân
chủ trực tiếp trong nhân dân. Cách làm này
vừa nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng
đầu, vừa tạo diễn đàn để phát huy quyền làm

Trong những cuộc đối thoại ở tất cả
các cấp, lãnh đạo địa phương đã
lắng nghe và giải thích, trả lời những
thắc mắc cho người dân một cách
rõ ràng. Tuy nhiên, để việc đối thoại
không chỉ như “bồ câu đưa thư”, tức
là chỉ ghi nhận, chuyển ý kiến thì
việc chính quyền hành động được
người dân mong đợi hơn nhiều.

Ông Điểu K’Bên - đại biểu huyện Cát Tiên
tham gia đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với bà
con DTTS nói: “Chúng tôi đã nhiều lần được
tham gia tiếp xúc cử tri ngay tại cơ sở, tuy
nhiên chưa bao giờ có hẳn một diễn đàn quy
mô, chất lượng như cuộc đối thoại lần này.
Qua đây tiếng nói của chúng tôi sẽ giúp cho
lãnh đạo tỉnh biết được những vấn đề ở những
vùng sâu, vùng xa để sớm có phương án giải
quyết cho bà con thỏa lòng mong đợi”.
Và, để thỏa lòng mong đợi của người dân,
việc giải quyết những vấn đề “hậu đối thoại”
là rất cần thiết. Thực tế cho thấy, đã có nhiều
vấn đề được người dân đặt ra chính quyền
địa phương, các ngành liên quan cũng đã giải
quyết như: Các vụ việc liên quan đến thực
hiện đóng bảo hiểm cho người lao động, các
vụ án lao động do công đoàn các cấp khởi
kiện, lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo Liên
đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ các địa phương để
giải quyết. Vấn đề hỗ trợ sản xuất, tạo điều
kiện cho con em đồng bào DTTS được học
hành cũng được lãnh đạo các địa phương
đẩy mạnh. Hay như vấn đề khởi nghiệp của
thanh niên luôn được Nhà nước hỗ trợ đồng
hành để thực hiện.
Trong tất cả các cuộc giao ban 6 tháng,
1 năm với MTTQ và các đoàn thể, Thường
trực Tỉnh ủy đã yêu cầu từng đơn vị báo cáo
tình hình giải quyết các vấn đề bức xúc đoàn
viên, hội viên của mình được ý kiến qua
các cuộc đối thoại. Cũng nhờ vậy mà khối
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
coi đây là những nhiệm vụ quan trọng, then
chốt cần giải quyết để góp phần xây dựng
Đảng, chính quyền vững mạnh. Tuy vậy,
vẫn tồn tại ở một số địa phương tính hình
thức, đối phó, cho nên chưa có sự chuẩn bị
chu đáo và quyết liệt trong việc giải quyết
các vấn đề “hậu” đối thoại.
Có thể nói, hoạt động đối thoại chính là biện
pháp để “sát hạch” năng lực cán bộ. Thông
qua theo dõi hoạt động đối thoại để đánh giá
năng lực, trình độ, phẩm chất cán bộ. Hành
động sau đối thoại là một trong những biện
pháp hữu hiệu để gây dựng củng cố niềm tin
trong nhân dân.
N. NGÀ

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018
Từ tháng 12/2018, nhiều chính sách mới
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như:
Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi
với giáo viên trường công lập; Nghị định
điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ;
Nghị định mới về bảo hiểm y tế; Từ năm
học 2018 - 2019, thêm một trường hợp
được miễn học phí… Sau đây trích dẫn
một số nội dung để bạn đọc tìm hiểu.
1. Chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên
trường công lập
Ngày 25/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT
sửa đổi một số Thông tư liên tịch về chế độ
phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
Cụ thể, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy
trong các cơ sở giáo dục công lập ngoài việc
được xếp vào các ngạch viên chức chuyên
ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ
số đầu của mã số ngạch là 15) như quy định
trước đây tại Thông tư liên tịch 68/2011/
TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH,
còn có thể được xếp vào các hạng viên chức
chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có
các ký tự đầu của mã số hạng là V.07). Riêng

đối tượng giáo viên thuộc biên chế trả lương
của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ
Tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành…
thì không nhất thiết phải xếp vào các ngạch
viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo
hoặc các hạng viên chức chuyên ngành giáo
dục, đào tạo. Thông tư này có hiệu lực từ
ngày 10/12/2018.
2. Tiền lương ngày nghỉ lễ
Theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa
đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP tiền
lương làm căn cứ để trả cho người lao động
trong ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng
năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ,
tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương.
Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền
lương được tính như sau: Tiền lương theo
hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc
bình thường trong tháng theo quy định của
người sử dụng lao động, nhân với số ngày lao
động nghỉ. Trước đây, tại Nghị định 05/2015/
NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao
động được quy định cụ thể là tiền lương của
tháng trước liền kề. Nghị định này có hiệu
lực từ ngày 15/12/2018.
3. Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ
Ngày 7/11/2018, Chính phủ đã ban hành

Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính
sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động
nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến
năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội
(BHXH) từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
Mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương
hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội
2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu
nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời
gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng
lương hưu. Cụ thể: Nếu nghỉ hưu năm 2018,
tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%; thấp nhất
là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng
BHXH; Nếu nghỉ hưu năm 2019, tỷ lệ điều
chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%,
tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.
4. Về BHYT: 5 trường hợp được hưởng
100% chi phí khám chữa bệnh:
Đây là một trong những nội dung được nêu
tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi
tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số
điều của Luật Bảo hiểm y tế. Theo Nghị định,
hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) đối
với 5 trường hợp, trong đó có: Hỗ trợ 100% chi
phí KCB đối với người có công với cách mạng;
người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng
tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc

thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn…;
Hỗ trợ 100% chi phí KCB tại tuyến xã; Hỗ trợ
100% chi phí KCB đối với các trường hợp chi
phí cho một lần KCB thấp hơn 15% lương cơ
sở (Hiện nay lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/
tháng)…; Đối với các trường hợp khác, mức
hưởng bảo hiểm y tế chỉ từ 80 - 95%. Nghị định
này có hiệu lực từ ngày 1/12/2018.
5. Từ năm học 2018 - 2019, thêm một
trường hợp được miễn học phí
Đây là thông tin từ Nghị định 145/2018/
NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2015/
NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và
chính sách miễn, giảm học phí đến năm
2020 - 2021. Nghị định mới bổ sung thêm
một trường hợp được miễn học phí, bên cạnh
15 trường hợp đã được quy định trước đây tại
Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Cụ thể, từ năm
học 2018 - 2019 (tức từ ngày 1/9/2018), miễn
học phí đối với trẻ em học mẫu giáo 5 tuổi
ở vùng đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc
có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc
hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt
khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi,
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven
biển, hải đảo. Nghị định này có hiệu lực từ
1/12/2018...
XEM TIẾP TRANG 8
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Thực trạng các công trình...

THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG:

Tổng kết 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam
Vừa qua, Thư viện Lâm Đồng đã
tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện
Ngày sách Việt Nam với sự tham
dự của đội ngũ cán bộ làm công tác
trong hệ thống thư viện công cộng
cùng các tủ sách cơ sở thực hiện xã
hội hóa.
Năm 2014, Chính phủ lấy ngày
21/4 là Ngày sách Việt Nam, ngay
sau đó, Thư viện Lâm Đồng đã tổ
chức Ngày sách lần đầu tiên (Ngày
ra mắt cuốn sách “Đường kách
mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch đường đi cho cách mạng Việt
Nam vào năm 1927). Đến nay, qua
5 lần tổ chức, Ngày sách Việt Nam
đã tạo được không gian và môi
trường văn hoá lành mạnh, bổ ích,
thiết thực, tuyên truyền đến mọi
tầng lớp nhân dân tầm quan trọng
của sách và việc đọc sách.
Hệ thống thư viện công cộng của
tỉnh đã triển khai thực hiện Ngày sách
bằng nhiều hoạt động sôi nổi, phong
phú như: tuyên truyền bằng xe lưu
động, cổ động trực quan, trưng bày
triển lãm tài liệu, tổ chức các hội thi,
liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo
sách, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm
giới thiệu tác giả tác phẩm, phục vụ
lưu động, chiếu phim, triển lãm sách,
đọc sách, cấp thẻ miễn phí, thi đố vui,
vẽ tranh theo sách, thi “Nhanh tay với
ca dao tục ngữ, thi viết cảm tưởng về
cuốn sách em yêu, thi trắc nghiệm về

Thư viện Lâm Đồng
nỗ lực hình thành
thói quen đọc sách
cho thế hệ trẻ.

an toàn giao thông trên máy tính...
Trong 5 lần tổ chức Ngày sách
hệ thống thư viện đã phục vụ trên
52 ngàn lượt bạn đọc đến tham gia
ngày sách với trên 140 ngàn lượt tài
liệu luân chuyển; luân chuyển gần
14.600 lượt tài liệu về phục vụ tại
cơ sở; cấp 10.652 thẻ thư viện miễn
phí; thành lập mới 13 thư viện xã
và 1 thư viện nhánh tại Trung tâm
Hành chính tỉnh; xây dựng 96 tủ
sách và phòng đọc sách cơ sở. Đến
nay, toàn tỉnh có 16 thư viện xã, 1
thư viện nhánh, 202 tủ sách, phòng
đọc cơ sở.
Tuy nhiên, trong thời đại công
nghệ số, nhiều loại hình đa phương
tiện, ai cũng có thể sử dụng mạng
Internet để đọc và tra cứu bất kỳ
thông tin, kiến thức nào, số lượng
bạn đọc đến với sách ngày càng
giảm dần. Sự kiện Ngày sách Việt

Nam được tổ chức hàng năm vẫn
thiếu vắng những hoạt động mang
tính khác biệt; chưa có nhiều sự
tham gia chia sẻ, đóng góp nguồn
lực kinh phí của các tổ chức, cá nhân
cho các hoạt động quảng bá, khuyến
khích và phát triển phong trào đọc
trong cộng đồng.
Ông Hồ Thanh Hà - Giám đốc
Thư viện Lâm Đồng cho biết: Qua
5 lần tổ chức, có thể nói những hoạt
động trong Ngày sách đã góp phần
khơi dậy tình yêu với sách, tinh thần
học tập và văn hóa đọc; trong thời
gian tới, muốn nâng cao nhận thức,
phát triển phong trào đọc sách một
cách sâu rộng và bền vững phải cần
tới sự tham gia của cả cộng đồng và
mọi nguồn lực xã hội, biến việc đọc
sách thành một thói quen, đặc biệt
là với thế hệ trẻ.

QUỲNH UYỂN

Đầu tư trên 700 triệu đồng giảm nghèo về thông tin cho người dân vùng sâu
Đây là một trong những nội
dung quan trọng được tỉnh Lâm
Đồng triển khai trong năm 2018
tại Chương trình Mục tiêu Quốc
gia giảm nghèo bền vững.
Theo đó, phần lớn số tiền trên
được đầu tư mua sắm trang bị
phương tiện tác nghiệp phục vụ
thông tin truyền thông tại 8 xã:
Đan Phượng (Lâm Hà); Đạ Tông,
Đạ Long (Đam Rông); Lộc Bắc,
Lộc Bảo (Bảo Lâm); Đồng Nai
Thượng (Cát Tiên); Bảo Thuận (Di

Linh) và Đạ PLoa (Đạ Huoai) với
tổng kinh phí gần 580 triệu đồng.
Số kinh phí còn lại để tập huấn
cho 500 cán bộ làm công tác thông
tin cơ sở tại các huyện về quan
điểm, chính sách giảm nghèo,
kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ
làm công tác truyền thông giảm
nghèo; kỹ năng biên tập, phát
thanh, truyền tải thông tin có tính
chất báo chí, xuất bản các ấn phẩm
thông tin tuyên truyền.
Bên cạnh đó, Sở TT&TT cũng

phối hợp với Tạp chí Lao động và
Xã hội, Tạp chí Điện tử Lao động
và Xã hội, Đài PTTH tỉnh và các
địa phương phổ biến các chính
sách của nhà nước về Chương
trình MTQG giảm nghèo bền vững,
giai đoạn 2016 - 2020. Hướng dẫn
quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo hằng năm, đối thoại với hộ
nghèo, hộ cận nghèo và giới thiệu
gương điển hình và mô hình giảm
nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

LINH ĐAN

...
Tương tự, năm 2017, xã Sơn Điền
được đầu tư khoảng 800 triệu đồng
để nâng cấp công trình nước sinh hoạt
tự chảy từ nguồn suối Dà R’ngàl. Để
đảm bảo nguồn nước, đơn vị thi công
đã xây dựng đập đầu mối tại lòng suối
và đặt ống dẫn nước, nhưng do dòng
chảy bị đắp, mỗi khi có trận mưa
lớn hàng khối đất đá từ đầu nguồn
bị cuốn trôi đã vùi lấp đập đầu mối,
nên công trình này cũng tạm ngưng
hoạt động…
Về công trình giếng khoan, ngoài
công tác quản lý, vận hành, bảo trì
bảo dưỡng, thì chất lượng nước, hệ
thống điện yếu cũng là nguyên nhân
dẫn đến công trình bị bỏ hoang, gây
lãng phí. Đơn cử như công trình giếng
khoan ở Thôn 2, xã Tân Thượng,
sau khi đưa vào sử dụng, người dân
sử dụng nguồn nước từ giếng khoan
này chỉ được vài tháng rồi bỏ hoang
cho đến nay, mặc cho cây cối mọc
um tùm.
Mặc dù, hàng năm, UBND huyện
Di Linh đã xây dựng kế hoạch sửa

chữa, duy tu bảo dưỡng các công
trình nước sinh hoạt, nhưng nhiều
công trình vẫn chưa mang lại hiệu
quả thiết thực cũng như đảm bảo phục
vụ nhu cầu nước sinh hoạt, nâng cao
chất lượng cuộc sống cho người dân.
Trước thực trạng trên, UBND
huyện đã chỉ đạo phòng, ban chuyên
môn tiến hành kiểm tra, khảo sát
thực tế và có những đánh giá cụ
thể về tình hình hoạt động của các
công trình cấp nước sinh hoạt tại
địa phương để có biện pháp khắc
phục, góp phần tăng cường công
tác quản lý, nâng cao hiệu quả khai
thác, sử dụng các công trình. Đồng
thời, đề xuất, kiến nghị lên Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi
cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng tham
mưu UBND tỉnh, hàng năm bố trí
nguồn kinh phí cho địa phương để
tiến hành khắc phục, sửa chữa và
duy tu, bảo dưỡng; xem xét và bố
trí hỗ trợ kinh phí cho người quản
lý, duy tu, sửa chữa công trình cho
các địa phương…
LAM PHƯƠNG

Nhiều chính sách mới...
...
6. Không được tổ chức họp kết
hợp tham quan, nghỉ mát
Một trong những nội dung nổi bật
nhất được Thủ tướng Chính phủ nêu
tại Quyết định 45/2018/QĐ-TTg
ngày 9/11/2018, có hiệu lực từ ngày
25/12/2018 về chế độ họp trong
hoạt động quản lý, điều hành của
cơ quan thuộc hệ thống hành chính
Nhà nước là quy định 5 trường hợp
không tổ chức họp, trong đó có:
Họp kết hợp với tham quan, giao
lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức
họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho
cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động; Họp giải quyết các công
việc thường xuyên trong tình hình
có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;
Họp giải quyết công việc đã được
phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho
thủ trưởng cơ quan hành chính cấp
dưới giải quyết…

TIẾP TRANG 6
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7. Hướng dẫn các tội vi phạm về
bảo vệ động vật hoang dã
Để hướng dẫn áp dụng Điều 234
về tội vi phạm quy định về bảo vệ
động vật hoang dã và Điều 244
về tội vi phạm quy định về bảo vệ
động vật nguy cấp, quý, hiếm của
Bộ luật Hình sự, Hội đồng Thẩm
phán Tòa án nhân dân tối cao đã
ra Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP.
Nghị quyết này hướng dẫn như
sau: Hành vi tàng trữ cá thể, bộ
phận cơ thể không thể tách rời sự
sống hoặc sản phẩm của động vật
hoang dã, động vật nguy cấp, quý,
hiếm có từ trước ngày 1/1/2018
không bị truy cứu trách nhiệm
hình sự; trừ khi tàng trữ nhằm mục
đích buôn bán, thu lợi bất chính.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày
1/12/2018.
ĐẠO PHAN (tổng hợp)

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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