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Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng
tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII

Đồng chí Trần Đức Quận phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 10/12, đồng chí Trần Đức Quận, Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân
vận, Văn phòng Tỉnh ủy đã có cuộc gặp mặt
với 15 đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng
đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc
lần thứ VII (2018-2023).
Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận
lắng nghe đại diện Hội Nông dân tỉnh báo cáo
công tác tổ chức cũng như sơ lược các hoạt

động của đoàn Lâm Đồng trong Đại hội đại
biểu Hội Nông dân toàn quốc. Đồng chí Trần
Đức Quận đề nghị các đại diện của nông dân
Lâm Đồng tích cực tham gia mọi hoạt động
trong đại hội, mang đến tinh thần nhiệt tình, chủ
động trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng đại
hội. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy mong muốn đoàn Lâm Đồng tích cực học
hỏi những tấm gương, những mô hình hay...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Tuy năng lực và công việc của mỗi người
khác nhau, người làm việc to, người làm việc
nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người
cao thượng”
ĐÂY LÀ LỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC TRÍCH TRONG
TÁC PHẨM: “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG”, VỚI BÚT DANH C.B;
ĐĂNG TRÊN BÁO NHÂN DÂN, SỐ 460, NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1955

XEM TIẾP TRANG 2

Kinh tế Lâm Hà
có xứng với tiềm năng phát triển?

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 11:

Nâng cao chất lượng
sinh hoạt chi bộ
Những năm qua, Đảng bộ Phường
11 (TP Đà Lạt) luôn chú trọng triển
khai các giải pháp nhằm đổi mới,
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ, nhất là các chi bộ trực thuộc
cơ sở, góp phần nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng
hệ thống chính trị ngày càng trong
sạch, vững mạnh.
TRANG 2

Kiên trì tập luyện
làm nên thành công
TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đức Trọng “bức tranh sáng”
năm 2018
TRANG 4

Du lịch Lâm Hà có nhiều tiềm năng để phát triển.

TRANG 3

25 năm XQ Sử quán với 125 năm Đà Lạt

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Thu hồi giấy phép khai thác
cát lòng sông Đồng Nai
ở Cát Tiên

Thạnh Mỹ “khoác áo mới”

TRANG 6

Kỷ niệm 125 năm Đà Lạt
hình thành và phát triển
(1893-2018) cũng là dịp XQ Đà Lạt
Sử quán kỷ niệm 25 năm thành lập.
Hơn 20 năm qua XQ Đà Lạt Sử quán
là “địa chỉ” văn hóa, nghệ thuật thu
hút du khách trong và ngoài nước...

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Một tuyến đường liên xã
xuống cấp trầm trọng
TRANG 7

TRANG 5

TRANG 6
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CÁT TIÊN: Trao Huy hiệu

Đảng cho 6 đảng viên
Huyện ủy Cát Tiên vừa tổ chức lễ
trao Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên
đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở
đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.
Các đảng viên được trao Huy
hiệu Đảng lần này có từ 30 năm
đến 70 năm tuổi Đảng. Đảng viên
Hứa Văn Minh, sinh hoạt tại Đảng
bộ thị trấn Phước Cát và đảng viên
Đinh Đại Danh, sinh hoạt tại Đảng
bộ xã Gia Viễn, cùng được tặng
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Huy
hiệu 45 năm tuổi Đảng thuộc về
đảng viên Lê Anh Mạc, sinh hoạt
tại Đảng bộ xã Gia Viễn và đảng
viên Hứa Văn Hán, sinh hoạt tại
Đảng bộ thị trấn Cát Tiên, được
tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Trước đó, đồng chí Ngô Xuân
Hiển, Bí thư Huyện ủy Cát Tiên,
cũng đã đến tận nhà trao Huy
hiệu Đảng cho 2 đảng viên sức
khỏe yếu. Đảng viên Nguyễn Thị
Đỗ, sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn
Cát Tiên, được tặng Huy hiệu 70
năm tuổi Đảng và đảng viên Phan
Phẩm, sinh hoạt tại Đảng bộ xã
Đức Phổ, được tặng Huy hiệu 50
năm tuổi Đảng.
T.ĐỒNG

Thường trực Tỉnh ủy...

TIẾP TRANG 1

... từ các tỉnh bạn, từ đó rút ra
kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo
vào hoạt động của Lâm Đồng.
Tham gia đại hội toàn quốc là dịp
để những thành viên đến từ Lâm
Đồng cùng tham gia đóng góp
vào chính sách chung, hướng tới
xây dựng Tam nông bền vững,
đồng hành cùng hội viên nông
dân và cả hệ thống chính trị thực
hiện sáng tạo, đổi mới, góp phần
hoàn thành tốt nhiệm vụ xây
dựng kinh tế - xã hội.

DIỆP QUỲNH

Đảng bộ Phường 11:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

H

iện nay, Đảng bộ Phường
11 có 17 chi bộ (11 chi
bộ TDP, 4 chi bộ trường
học, 2 chi bộ cơ quan
quân sự và công an), 212 đảng viên
đang sinh hoạt. Thực hiện Chỉ thị
số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về
“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW
ngày 2/3/2012 về “Nội dung sinh
hoạt chi bộ” của Ban Tổ chức Trung
ương; Ban Thường vụ Đảng ủy
Phường 11 đã phân công các đồng
chí Đảng ủy viên trực tiếp theo dõi,
hướng dẫn, dự sinh hoạt với các chi
bộ; đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng
chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy
định, tích cực đổi mới nội dung, hình
thức sinh hoạt.
Đồng thời, thành lập tổ công tác
về dự sinh hoạt với các chi bộ để
trực tiếp lắng nghe, kịp thời đưa
ra giải pháp khắc phục những khó
khăn, vướng mắc; nhất là những vấn
đề liên quan đến giải quyết chế độ,
chính sách, môi trường - đô thị...
Đồng chí Lê Văn Sỹ - Bí thư Đảng
ủy Phường 11 cho biết: Nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ là một
nhiệm vụ hết sức quan trọng trong
việc củng cố, xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị ngày càng
vững mạnh toàn diện. Xác định rõ
tầm quan trọng của nhiệm vụ đó,
trong những năm qua, các chi bộ
cơ sở của Phường 11 đã thực hiện
nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn
của cấp ủy cấp trên về việc duy trì
sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đạt
nhiều kết quả quan trọng.
Trước đây, tại một số chi bộ, nội
dung các buổi sinh hoạt còn đơn

Những năm qua, Đảng bộ Phường 11 (TP Đà Lạt) luôn chú trọng triển khai các giải pháp nhằm đổi
mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ trực thuộc cơ sở, góp phần nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị
ngày càng trong sạch, vững mạnh.
điệu, dàn trải; tình hình kinh tế xã hội của địa phương ít chuyển
biến. Trước thực trạng đó, Đảng ủy
Phường 11 đã phân công đồng chí
cấp ủy phụ trách chi bộ trực tiếp dự
các buổi sinh hoạt; cùng chi ủy đưa
ra những giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng sinh hoạt Đảng. Đến nay,
nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng
được đổi mới, nâng cao đáng kể.
Một số đồng chí Bí thư chi bộ đã
phát huy được vai trò chủ đạo, chủ
động trong việc chuẩn bị nội dung
cũng như điều hành các buổi sinh
hoạt một cách bài bản, khoa học,
đúng trọng tâm, trọng điểm. Phát
huy tinh thần dân chủ, phần lớn các
đảng viên tham gia thảo luận sôi nổi;
có tinh thần trách nhiệm trong việc
đấu tranh tự phê bình và phê bình,
tích cực tham gia xây dựng, thảo
luận nghị quyết của chi bộ; phần
lớn nghị quyết đưa ra đều đúng,
trúng, sát với tình hình thực tế của
địa phương.
Cụ thể như: đồng chí Hồ Đăng
Phương - Bí thư Chi bộ TDP Huỳnh
Tấn Phát trong các buổi sinh hoạt
chi bộ đã chủ động trong việc chuẩn
bị nội dung một cách bài bản; đặc
biệt là vấn đề liên quan đến trật tự đô
thị. Qua đó, đã giúp các đảng viên
trong chi bộ đóng góp ý kiến để giúp
cải thiện tình hình đậu đỗ xe không
đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè.
Hay, trong sinh hoạt chi bộ, các
chi bộ ở Đảng bộ Phường 11 luôn

luôn lắng nghe, tranh thủ các ý kiến
của các đảng viên hưu trí. Một số
đảng viên hưu trí ở địa phương đã
tích cực đóng góp ý kiến góp phần
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
như: đảng viên Trần Xuân Quang,
Chi bộ TDP Đa Phước 1; đảng viên
Nguyễn Văn Phan, Chi bộ TDP Lâm
Văn Thạnh.
Một trong những giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng sinh hoạt
Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo
của chi bộ cơ sở được Đảng bộ
Phường 11 chú trọng là việc nâng
cao năng lực, trình độ của đội ngũ
cán bộ chi ủy, nhất là đồng chí Bí
thư chi bộ. Hằng năm, Đảng bộ
Phường 11 xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng công tác Đảng, trình độ lý
luận chính trị cho các đồng chí là
bí thư chi bộ và chi ủy viên cơ sở.
Qua đó, từng bước nâng cao năng
lực đội ngũ của các chi ủy, năng
lực lãnh đạo của chi bộ. Đến nay,
phần lớn đội ngũ bí thư chi bộ có
bản lĩnh chính trị vững vàng, khả
năng quy tụ, tập hợp đảng viên, chủ
động điều hành các buổi sinh hoạt
đúng quy định của Điều lệ Đảng.
Nhờ thực hiện các giải pháp đồng
bộ, thiết thực, đến nay, chất lượng
sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Phường
11 có sự chuyển biến rõ rệt, sự đoàn
kết, thống nhất trong tư tưởng và
hành động của cán bộ, đảng viên
được phát huy; tinh thần đấu tranh tự
phê bình và phê bình của đảng viên

được nâng lên, góp phần nâng cao
vai trò lãnh đạo của chi bộ trong phát
triển kinh tế - xã hội, ổn định tình
hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

trong đó, có 21 đảng bộ cơ sở, 38 chi
bộ cơ sở và 307 chi bộ trực thuộc
đảng ủy cơ sở với tổng số 4.746
đảng viên toàn Đảng bộ.
Trong năm 2018, Thành ủy và
cấp ủy cơ sở đã thực hiện công tác
kiểm tra đối với 12 tổ chức cơ sở
đảng và 19 đảng viên. Đồng thời,
Thành ủy và đảng ủy cơ sở cũng tiến
hành giám sát đối với 9 tổ chức cơ
sở đảng và 10 đảng viên. Qua kiểm
tra đã phát hiện 2 chi bộ có vi phạm
nhưng chưa đến mức phải thi hành
kỷ luật, 1 cá nhân có vi phạm và phải
thi hành kỷ luật với hình thức khiển
trách. Còn đối với kết quả giám sát
thì hầu hết các tổ chức cơ sở đảng
và đảng viên đều thực hiện tốt các
nội dung giám sát.
Căn cứ vào những kết quả đạt
được cũng như những hạn chế,
khuyết điểm, Ban Thường vụ
Thành ủy Bảo Lộc đã đề ra các chỉ
tiêu phát triển kinh tế, xã hội quan
trọng của thành phố, cũng như đưa
ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể
trên từng lĩnh vực. Theo đó, trong
năm 2019, giá trị sản xuất tăng
9 - 9,5%, tổng thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn là 950 tỷ đồng,

tổng kim ngạch xuất khẩu là 350
- 400 triệu USD, tỷ lệ tăng dân số
từ 1,1 - 1,2%; tỷ lệ hộ nghèo theo
chuẩn mới dưới 0,8%, tỷ lệ hộ cận
nghèo dưới 2%; tăng thêm từ 3 - 5
trường công lập đạt chuẩn quốc gia
mức độ 1, có thêm từ 2 - 3 trường
đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tỷ lệ
BHYT toàn dân từ 80 - 82%, duy
trì 100% số xã đạt chuẩn nông thôn
mới, các phường đạt thêm từ 2 - 3
tiêu chí phường đô thị văn minh,
phát triển toàn diện; phấn đấu có
trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt
trong sạch vững mạnh, kết nạp từ
110 - 120 đảng viên mới...
Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt các
xã, phường, các phòng, ban, ngành
đã thảo luận nhiều ý kiến liên quan
đến lĩnh vực trật tự đô thị, quản lý
đất đai, phát triển y tế, giáo dục... và
đã biểu quyết thông qua Nghị quyết
phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng an ninh, xây dựng Đảng và
hệ thống chính trị năm 2019.
Dịp này, có 1 đảng viên 70 năm
tuổi đảng và 11 đảng viên 50 năm
tuổi Đảng trực thuộc Đảng bộ TP
Bảo Lộc đã được trao Huy hiệu
Đảng.
ĐÔNG ANH

Theo Đảng ủy Phường 11,
thời gian tới, để tiếp tục
nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ trong toàn Đảng
bộ; trước hết, nội dung sinh
hoạt chi bộ phải thực hiện
đúng nguyên tắc về tổ chức
và sinh hoạt Đảng, đảm bảo
tính lãnh đạo, tính giáo dục
và tính chiến đấu. Trong
sinh hoạt chi bộ phải thật
sự mở rộng và phát huy dân
chủ, nhất là việc thảo luận,
quyết định những vấn đề
thuộc chức năng, nhiệm vụ
của chi bộ và trách nhiệm,
nghĩa vụ, quyền lợi của
đảng viên, tạo được không
khí cởi mở, chân thành...
Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ,
tùy từng điều kiện nhiệm vụ cụ thể
mà các chi bộ cần lựa chọn một số
vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ
của chi bộ và chức trách nhiệm vụ
của đảng viên.
ĐỨC TÚ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT TOÀN TP BẢO LỘC:

Thông qua Nghị quyết phát triển toàn diện năm 2019
Ngày 10/12, Thành ủy Bảo Lộc
đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt
toàn TP Bảo Lộc nhằm đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng an
ninh, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị năm 2018 ; đồng thời
thông qua Nghị quyết phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng an
ninh, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị năm 2019.
Theo đánh giá, trong năm 2018,
TP Bảo Lộc đã đạt được kết quả
trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tốc
độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt
9,2%, tổng thu ngân sách nhà nước
ước do thành phố quản lý đạt hơn
500 tỷ đồng (vượt 5% so với dự
toán), tổng kim ngạch xuất khẩu
ước đạt 270 triệu USD (tăng 9,7%
so cùng kỳ) và các chỉ tiêu về văn
hóa - xã hội đều đạt và vượt so với
nghị quyết đề ra.
Trong công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị, Đảng
bộ thành phố đã thực hiện tốt công
tác chính trị tư tưởng, chú trọng thực
hiện nghiêm túc và có hiệu quả công
tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra
giám sát, công tác xây dựng chính

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 70 năm tuổi Đảng.

quyền, cải cách hành chính và công
tác vận động nhân dân. Đảng bộ
thành phố đã tổ chức đánh giá sơ
kết giữa nhiệm kỳ, sơ kết một năm
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính

trị. Thành ủy Bảo Lộc coi trọng
củng cố, nâng cao chất lượng, năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các
tổ chức cơ sở đảng và công tác phát
triển đảng viên. Đến nay, Đảng bộ
thành phố có 59 tổ chức cơ sở đảng;
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Kinh tế Lâm Hà có xứng với tiềm năng phát triển?
Tỷ trọng nông nghiệp
còn cao
Ông Vũ Bá Yêu, Phó Trưởng
Phòng NNPTNT huyện cho biết:
“Những năm qua, huyện tập trung
chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất
nông nghiệp theo hướng toàn diện,
bền vững và hiện đại. Đổi mới
phương thức hỗ trợ nông dân và
xây dựng mô hình sản xuất theo
hướng liên kết, xây dựng chuỗi
giá trị sản xuất tiêu thụ nông sản.
Các địa phương đã chủ động thực
hiện các chương trình phát triển
nông nghiệp theo hướng công
nghệ cao, bền vững, như: tái canh
cà phê, trồng rau, hoa theo hướng
công nghệ cao,… đạt hiệu quả,
góp phần thực hiện chuyển đổi
giống cây trồng, vật nuôi trên địa
bàn huyện”.
Qua đó, trong năm 2018, duy
trì ổn định và tập trung thâm
canh diện tích cà phê hiện có
với khoảng 40.000 ha, năng suất
bình quân đạt 30 tạ/ha và duy trì
diện tích cây chè 272 ha, năng
suất bình quân đạt trên 130 tạ/
ha. Qua đó, thực hiện tái canh,
trồng mới và ghép cải tạo cây cà
phê trên diện tích hơn 1.100 ha,
đạt trên 117%; trong đó, ghép
cải tạo cà phê đạt 675 ha, trồng
tái canh cà phê đạt 482,5 ha. Một
số diện tích cây trồng tăng đột
biến như: Cây dâu đạt gần 700
ha /170 ha kế hoạch; cây ăn quả
đạt 182 ha/50 ha kế hoạch; cây
mắc ca 439,7 ha/370 ha kế hoạch.
Đến nay, diện tích sản xuất nông
nghiệp theo hướng công nghệ cao
của huyện đạt khoảng 11.200 ha,
chiếm 23,5% diện tích đất canh
tác, tăng 1.200 ha so với cuối năm
2017. Trong đó, rau, hoa ước đạt
255 ha, tăng thêm 20 ha so với
cùng kỳ. Các mô hình trồng rau,
hoa ứng dụng công nghệ cao đã
phát huy hiệu quả, cho thu nhập
cao gấp 4-5 lần so các loại cây
trồng khác, doanh thu đạt 500 800 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó,
ngành chăn nuôi tiếp tục phát
triển ổn định.
Trong định hướng phát triển
kinh tế, huyện Lâm Hà vẫn khẳng
định cơ cấu kinh tế của huyện
chiếm tỷ trọng cao là khu vực
nông nghiệp.
Vì vậy, nền kinh tế huyện tuy
có sự chuyển dịch theo hướng
tăng tỷ trọng ngành công nghiệp,
dịch vụ nhưng sản xuất nông
nghiệp của Lâm Hà vẫn giữ vai
trò quyết định đối với sự phát
triển kinh tế. Ông Lê Vinh Hạnh,
Chi cục trưởng Chi cục Thống
kê huyện Lâm Hà cho biết, tổng
giá trị sản xuất (theo giá so sánh
2010) toàn huyện năm 2018 ước
đạt 10.529 tỷ đồng, đạt 100,6%
KH, tăng 8,4% so cùng kỳ. Trong
đó, 3 lĩnh vực đều tăng trưởng,
tuy nhiên lại không có sự đồng
đều. Cụ thể, khu vực nông - lâm
- thủy sản đạt 5.125 tỷ đồng, tăng
5,9%; khu vực công nghiệp - xây
dựng đạt 2.153,8 tỷ đồng, tăng
9,4% và khu vực thương mại dịch vụ đạt 3.249,8 tỷ đồng, tăng
11,9%. Theo đó, cơ cấu kinh tế
hiện tại của huyện theo giá thực
tế, khu vực nông - lâm - thủy

Theo thống kê, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) của huyện Lâm Hà năm 2018 ước đạt
10.529 tỷ đồng, đạt 100,6% KH, tăng 8,4% so cùng kỳ. Và mặc dù một số ngành, lĩnh vực tăng
trưởng khá, song mức tăng trưởng trên các lĩnh vực không đồng đều cho thấy sự phát triển kinh tế
của huyện chưa tương xứng với tiềm năng địa phương nắm giữ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc về tình hình phát triển KT - XH huyện Lâm Hà.

Lâm Hà thật sự phát triển và xứng
đáng với tiềm năng của mình.

Lâm Hà đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

sản chiếm 44,88%; khu vực
công nghiệp - xây dựng chiếm
19,81%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 35,31%.
Nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn
nhưng tăng trưởng lại thấp hơn
các ngành khác. Trong khi đó
doanh thu một số ngành dịch vụ
khá cao, nhất là ngành vận tải.
Đơn cử như vận tải hàng hóa đạt
180.760 triệu đồng, tăng 16%;
doanh thu vận tải hành khách đạt
148.330 triệu đồng, giảm 1,2%
so cùng kỳ.
Tuy mạng lưới thương mại
phát triển về bề rộng nhưng thiếu
chiều sâu, các cơ sở kinh doanh
thương mại năng lực cạnh tranh
thấp. Công tác kiểm tra, kiểm
soát thị trường còn hạn chế, đầu
tư chợ nông thôn gặp nhiều khó
khăn, còn nhiều bất cập. Các chợ
không còn phù hợp với yêu cầu
thực tế, quy mô nhỏ, đã xuống
cấp. Bên cạnh đó, quảng bá
thương hiệu, hỗ trợ liên kết tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp giá trị
cao như cà phê tinh, sản phẩm từ
tơ tằm, sản phẩm từ chè, chuối
laba, rau củ quả các loại vẫn chưa
thật sự khởi sắc đã làm cho kinh
tế của Lâm Hà vốn phụ thuộc
vào nông nghiệp gặp rất nhiều

khó khăn.
Làm việc tại huyện Lâm Hà
về tình hình phát triển kinh tế
- xã hội, đồng chí Nguyễn Văn
Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn
mạnh: Lâm Hà là một trong những
địa bàn đi đầu, mạnh mẽ trong
chuyển đổi giống cây trồng. Tuy
nhiên, dường như Lâm Hà hiện chỉ
phát triển dựa vào nông nghiệp,
còn công nghiệp, dịch vụ, du lịch
của địa phương hiện chưa phát
triển xứng tầm với tiềm năng về
đất đai, con người… Nền kinh tế
nếu chỉ dựa vào nông nghiệp thì
chỉ ổn định và thoát nghèo, còn
làm giàu thì khó.

Tìm cách tháo gỡ
khó khăn
Để giảm thiểu sự phụ thuộc nền
kinh tế vào nông nghiệp, đồng thời
tạo ra những động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế, thu hút đầu tư
là một trong những hướng đi mà
địa phương cần hướng tới.
Trên 70% thu nhập của người
dân Lâm Hà đến từ khu vực nông
nghiệp mang lại. Ông Nguyễn
Đức Tài, Chủ tịch UBND huyện
Lâm Hà khẳng định: Thu hút đầu
tư là vấn đề cốt lõi để nền kinh tế

Tuy nhiên, tổng số dự án
thu hút đầu tư trên địa
bàn huyện mới chỉ có 53
dự án với tổng mức đầu tư
2.760,21 tỷ đồng. Trong
đó: 26 dự án đã hoàn
thành toàn bộ và đi vào
hoạt động ổn định, 14 dự
án đang triển khai xây
dựng, 13 dự án đang thực
hiện các thủ tục chuẩn bị
đầu tư.
Nguyên nhân thu hút đầu tư
còn hạn chế, các dự án chậm triển
khai được xác định là do hệ thống
hạ tầng vẫn còn hạn chế, chính
sách thu hút đầu tư còn nhiều bất
cập, chưa tạo lập được môi trường
kinh doanh thực sự thuận lợi, đặc
biệt là về đất đai… Điển hình như
Dự án Khu Du lịch thác Voi, đây
là dự án mà lãnh đạo huyện Lâm
Hà kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành du
lịch, dịch vụ của huyện phát triển;
nhưng sau hơn 7 năm đầu tư, chủ
đầu tư mới đầu tư một phần nhỏ,
còn lại vẫn chưa được triển khai
theo giấy chứng nhận đầu tư.
Mặt khác, công nghiệp, thương
mại - dịch vụ ở Lâm Hà chỉ phát
triển những vùng trung tâm như:
Thị trấn Đinh Văn, thị trấn Nam
Ban, xã Tân Hà; còn lại các xã
vùng khó khăn như Tân Thanh,
Đan Phượng, Mê Linh… dường
như không phát triển. Ông Trần
Quang Thân, Bí thư Đảng ủy xã
Tân Thanh chia sẻ, là xã vùng
sâu vùng xa của huyện, thương
mại - dịch vụ gần như không phát
triển, kinh tế chủ yếu dựa vào cây
cà phê, những năm gần đây tình
hình dịch bệnh cộng với giá cà
phê xuống thấp đã làm cho đời
sống của người dân gặp rất nhiều
khó khăn.
Theo ông Nguyễn Đức Tài,

Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà
cho hay: Bên cạnh tập trung phát
triển nông nghiệp - một trong
những thế mạnh của địa phương,
huyện còn khuyến khích phát triển
ngành công nghiệp - tiểu thủ công
nghiệp, nhất là ngành công nghiệp
chế biến dựa vào nguyên liệu tại
chỗ ở địa phương. Đồng thời, đa
dạng hóa các loại hình thương mại
và phát triển thị trường nông thôn;
khuyến khích tạo điều kiện thuận
lợi phát triển kinh doanh thương
mại, dịch vụ và mở rộng hạ tầng
thương mại, dịch vụ trên địa bàn
huyện theo quy hoạch...
Cũng theo ông Nguyễn Đức
Tài, muốn kinh tế địa phương
phát triển phải đẩy mạnh thu
hút đầu tư, tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp đầu tư, sản xuất
trên địa bàn huyện phù hợp với
quy hoạch phát triển, mang lại
lợi ích kinh tế cho địa phương.
Chẳng hạn, hiện nay, huyện Lâm
Hà có 8 doanh nghiệp trồng trọt
(trong đó có 4 doanh nghiệp
FDI 100% vốn nước ngoài; 4
doanh nghiệp trong nước). Các
doanh nghiệp trồng trọt chủ yếu
sản xuất chè chất lượng cao; hạt
giống rau, hoa; sản xuất rau, hoa
trong nhà kính; rau, hoa khác và
cà phê. Nhiều dự án trong lĩnh
vực nông nghiệp đã có nhiều
khởi sắc như: Tập đoàn Tài chính
Bejo đầu tư dự án sản xuất giống
rau lớn nhất Đông Nam Á trên
địa bàn huyện, với kinh phí 9,5
triệu Euro, mục tiêu sản xuất
giống rau để xuất khẩu; Công ty
Bò sữa Lâm Đồng, Công ty Cổ
phần Long Đỉnh... đã và đang
đi vào hoạt động mang lại hiệu
quả. Bên cạnh đó, huyện đã tập
trung chỉ đạo thực hiện, tháo
gỡ khó khăn đối với các dự án
trọng điểm. Cụ thể, Dự án Khu
đô thị mới - Trung tâm Thương
mại Đinh Văn đang triển khai
thi công các hạng mục và giá trị
khối lượng thực hiện đến nay ước
đạt khoảng 60%, tương đương
180 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành
cuối năm 2018. Riêng đối với
Dự án chợ Tân Hà, chợ Nam
Ban, UBND huyện Lâm Hà đã có
nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu
tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện,
nhưng chủ đầu tư vẫn không triển
khai, do đó dự án không có tiến
triển so với năm 2017.
Có thể thấy rằng, thực hiện tốt
chủ trương và kêu gọi được các
nhà đầu tư sẽ góp phần rất lớn
cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở
huyện Lâm Hà, qua đó nâng cao tỷ
trọng công nghiệp, dịch vụ trong
cơ cấu kinh tế của huyện trong
thời gian tới.
Để thu hút vốn đầu tư khai
thác được tiềm năng và thế mạnh
của địa phương, Lâm Hà cần
tập trung nhiều giải pháp để xây
dựng, nâng cấp hệ thống giao
thông; đa dạng hóa các lĩnh vực,
ngành nghề nhằm thu hút được
nhiều doanh nghiệp đến với địa
phương; cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh nhằm huy động tối
đa nguồn lực cho phát triển kinh
tế của huyện.
HOÀNG YÊN - NGỌC NGÀ
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Triển khai trên 600
dịch vụ công mức độ 3
và 4

Dịch vụ công trực tuyến tạo nhiều
thuận lợi cho người thực hiện.
Ảnh: V.Báu

UBND tỉnh Lâm Đồng cho
biết, trong toàn tỉnh hiện có 606
dịch vụ công trực tuyến mức độ
3 và mức độ 4 đang được các cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
áp dụng.
Trong số này, có 164 dịch
vụ công trực tuyến mức độ 4,
số còn lại là dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3.
Tính đến nay, tổng số hồ sơ
các cơ quan nhà nước trong
tỉnh đã giải quyết ở mức độ 4 là
5.351 hồ sơ; giải quyết ở mức
độ 3 là 34.729 hồ sơ.

VIẾT TRỌNG

Chuyển 4 đơn vị
sự nghiệp công lập
thành công ty cổ phần
UBND tỉnh Lâm Đồng cho
biết đã báo cáo với Thủ tướng
Chính phủ xem xét phê duyệt
danh mục các đơn vị sự nghiệp
công lập đủ điều kiện chuyển
thành công ty cổ phần cho giai
đoạn 2018-2020.
Có 4 đơn vị đủ điều kiện
chuyển thành công ty cổ phần
trong thời gian đến gồm Trung
tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm
Đồng; Trung tâm Đào tạo lái xe;
Trung tâm Kiểm định và tư vấn
xây dựng Lâm Đồng; Trung tâm
Kỹ thuật kiểm định đo lường
chất lượng của tỉnh.
Cùng đó, trong năm nay,
UBND tỉnh cũng ban hành
quyết định phân loại đơn vị sự
nghiệp công lập và giao quyền
tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho
21 đơn vị trong tỉnh.

GIA KHÁNH

Đức Trọng - “bức tranh sáng” năm 2018
Cán đích huyện
nông thôn mới
Trong năm qua, sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao trên địa bàn
huyện Đức Trọng tiếp tục được quan
tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết
quả, đến nay có trên 8.328 ha sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao, tăng hơn
961 ha so với cuối năm 2017. Đơn
cử như mô hình trồng 1.000 m2 ớt
ngọt trong nhà kính của ông Phạm
Văn Sinh (xã Ninh Loan). Đây cũng
là vườn ớt ngọt đầu tiên được trồng
trong nhà kính ở khu vực vùng Loan,
do nguồn vốn của nhà nước đầu tư
với tỷ lệ 30%, nông dân đối ứng với
tỷ lệ 70%. Ông Sinh cho biết, trong
quá trình trồng, phần kỹ thuật trồng,
chăm sóc và thu hoạch đều được đội
ngũ kỹ sư nông nghiệp của huyện tư
vấn, hướng dẫn; bình quân từ 10-15
ngày tiến hành thu hái một lần và lợi
nhuận sau khi trừ chi phí đạt khoảng
50 triệu đồng/1.000 m2/7 tháng.
Theo ông Võ Văn Phương - Chủ
tịch UBND huyện Đức Trọng, ngoài
sản xuất nông nghiệp, kinh tế - xã hội
của huyện Đức Trọng trong năm qua
tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng
kỳ; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã
hội đều đạt so với kế hoạch; cơ cấu
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích
cực. Một vài con số có thể kể ra như:
Tốc độ tăng trưởng trong năm 2018
ước đạt 9,63%. Giá trị sản xuất của
một số ngành chủ yếu, gồm: nông
- lâm nghiệp và thủy sản ước đạt
6.773 tỷ đồng, đạt 101,54% so với
kế hoạch, tăng 6,64%; ngành công
nghiệp tính chung ước đạt 3.817,9 tỷ
đồng, đạt 100,73% kế hoạch và tăng
10,32%; ngành thương mại - dịch vụ
ước đạt 2.920 tỷ đồng, đạt 101,74%
kế hoạch, tăng 11,37%; ngành xây
dựng ước đạt 3.400 tỷ đồng, đạt
100% kế hoạch, tăng 13,81%. Về cơ
cấu kinh tế: ngành nông - lâm - thủy
sản chiếm tỉ trọng 32,4%; ngành
công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ
trọng 33,6%; ngành dịch vụ chiếm
tỉ trọng 34%.
Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt
4.400 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình
quân đầu người đạt 74,92 triệu
đồng; kim ngạch xuất khẩu bình
quân ước đạt 74,5 triệu USD. Tổng
thu ngân sách trên địa bàn huyện
ước đạt 872,5 tỷ đồng, đạt 106% dự
toán giao và tăng 34% so cùng kỳ.

Năm 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong
huyện, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Đặc biệt, trong năm
2018, huyện Đức Trọng đã cán đích huyện nông thôn mới.

Trong năm qua, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư, phát triển.
(Trong ảnh: Dưa gang trồng trong nhà kính tại HTX Thịnh Phát, Bắc Hội, Đức Trọng).

Đặc biệt, tính đến tháng 10/2018, 14/14 xã trong toàn huyện
đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cũng đạt 9/9 tiêu chí về
xây dựng huyện nông thôn mới và hoàn thành nhiều tiêu chí
nổi bật, trong đó có nhiều tiêu chí đạt ở mức cao với 100%
số xã đạt các tiêu chí về Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ
tầng thương mại nông thôn, Thông tin và tuyên truyền, Nhà
ở dân cư, Thu nhập, hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Lao động
có việc làm, Giáo dục và đào tạo... Huyện cũng hoàn thành
hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh
vực văn hóa - xã hội được quan tâm
đúng mức, mạng lưới trường lớp
đáp ứng nhu cầu học tập của nhân
dân. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức
khỏe nhân dân được củng cố và tăng
cường, công tác giảm nghèo, chính
sách an sinh - xã hội được thực hiện
khá tốt. Tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững
và ổn định.

Nỗ lực hoàn thành
nhiều mục tiêu cụ thể
Cũng theo ông Võ Văn Phương,
từ những kết quả đã đạt được, với

chủ đề của năm 2019 “Đoàn kết,
sáng tạo, trách nhiệm hoàn thành
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội”, huyện Đức Trọng tiếp tục đặt
ra nhiều mục tiêu mới. Đó là thu
hút các nguồn lực đầu tư nhằm phát
triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển
biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ
cấu kinh tế, nâng cao chất lượng,
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và
phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống
nhân dân.
Cụ thể các chỉ tiêu được đặt ra
như: Về phát triển kinh tế: Tốc độ
tăng trưởng tăng 9-10%; tổng mức

đầu tư toàn xã hội đạt từ 4.5004.700 tỷ đồng; GRDP bình quân
đầu người đạt 80-82 triệu đồng;
kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt
trên 110 triệu USD; giá trị sản xuất
bình quân đạt trên 240 triệu đồng/
ha canh tác/năm.
Về phát triển xã hội, huyện phấn
đấu tạo việc làm cho khoảng 4-5
ngàn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm
xuống còn khoảng 1%, trong đó
hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm
xuống dưới 2,4%. Ngoài ra, huyện
Đức Trọng còn phấn đấu giữ vững
97% thôn, tổ dân phố văn hóa; 90%
hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, trên
98% cơ quan, doanh nghiệp đạt
chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nông dân
nông thôn được sử dụng điện đạt
trên 99,8%; giữ vững tỷ lệ tham gia
bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%.
Tiếp tục duy trì và nâng cao các
tiêu chí nông thôn mới, tập trung
xây dựng nông thôn mới theo quyết
định của Thủ tướng Chính phủ về
“Phê duyệt đề án xây dựng nông
thôn mới trong quá trình đô thị hóa
trên địa bàn cấp huyện giai đoạn
2017-2020”...
NHẬT MINH

Hội nghị Miễn dịch - Dị ứng nhi khoa toàn quốc

GS-TS Timothy Craig (Đại học Pennsylvania - Hoa Kỳ) chuyên gia quốc tế về lĩnh vực Miễn dịch - Dị ứng phát biểu tại hội nghị.

Tại TP Đà Lạt, Hội Nhi khoa Việt
Nam vừa phối hợp với Trường Cao
đẳng Y tế Lâm Đồng tổ chức Hội
nghị Miễn dịch - Dị ứng nhi khoa
toàn quốc lần thứ I với sự tham dự
của 200 đại biểu trong và ngoài nước.
Đặc biệt, hội nghị đã kết nối
được chuyên gia quốc tế GS-TS
Timothy Craig, Trưởng Khoa Dị
ứng - Miễn dịch của Đại học Y khoa
Pennsylvania (Hoa Kỳ); GS-TSKH
Dương Quý Sỹ - Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, đồng thời
là giáo sư của Đại học Penn State và
Pennsylvania (Hoa Kỳ); TSKH Oleg
Levashov - Viện nghiên cứu Thần
kinh Liên bang Nga chia sẻ kinh
nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu
còn rất mới mẻ tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGSTS Lê Thị Minh Hương - Chủ tịch
Chi hội Miễn dịch - Dị ứng nhi khoa
Việt Nam nhận định: “Mô hình bệnh
tật trẻ em thay đổi trong những thập
kỷ qua. Tỉ lệ các bệnh rối loạn miễn
dịch như dị ứng, suy giảm miễn
dịch, tự viêm, tự miễn ngày càng
gia tăng. Với sự phát triển nhanh
chóng của khoa học kỹ thuật trong
xét nghiệm huyết học, hóa sinh, di
truyền, sinh học phân tử đã làm sáng
tỏ nhiều nguyên nhân và cơ chế sinh
bệnh của các bệnh này. Xu thế phát
triển của y học chứng cứ giúp chúng
ta ứng dụng các phương pháp điều
trị một cách có hiệu quả nhất cho
người bệnh. Vì vậy, hội nghị góp
phần đáp ứng nhu cầu khám chữa

bệnh ngày càng cao của người bệnh,
chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời
các mô hình bệnh tật thay đổi trong
thời đại hiện nay ở trẻ em”.
Trong một ngày, có 36 báo cáo
khoa học được trình bày theo các
chủ đề: Miễn dịch - Dị ứng; Miễn
dịch - Tự miễn; Suy giảm miễn dịch
tiên phát và Dị ứng thức ăn. Đây là
diễn đàn cho các nhà khoa học, các
bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi khoa, các
chuyên gia Miễn dịch - Dị ứng lâm
sàng và các chuyên gia xét nghiệm
sinh hóa, huyết học, di truyền trao đổi
kinh nghiệm, giao lưu học hỏi và hợp
tác để lĩnh vực Miễn dịch - Dị ứng tại
Việt Nam ngày càng phát triển mạnh,
hội nhập với khu vực và quốc tế.
AN NHIÊN
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25 năm XQ Sử quán với 125 năm Đà Lạt
Kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình
thành và phát triển (18932018) cũng là dịp XQ Đà Lạt Sử
quán kỷ niệm 25 năm thành
lập. Hơn 20 năm qua XQ Đà Lạt
Sử quán là “địa chỉ” văn hóa,
nghệ thuật thu hút du khách
trong và ngoài nước...

T

heo ông Võ Văn Quân,
Tổng Giám đốc XQ Đà
Lạt, cách đây 25 năm, khi
mới thành lập, XQ Đà Lạt
chỉ là một tổ hợp tác thêu lụa với vỏn
vẹn 20 nghệ nhân. Trải qua quá trình
phát triển đầy thăng trầm, XQ Đà
Lạt đã có hàng ngàn thợ thêu cùng
các đơn vị XQ trực thuộc trải dài
khắp đất nước như: Hà Nội, Huế,
Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn…
Cặp đôi Xuân - Quân quyết tâm giữ
nghề thêu, vạch hướng đi mới cho
nghề, kết hợp giữa nghệ thuật thêu
và nghệ thuật của hội họa, tạo sắc
thái mới cho tranh thêu Việt Nam
thời hội nhập quốc tế.
Ông Võ Văn Quân chia sẻ: “Kỷ
niệm 25 năm XQ Sử quán (19932018), là dịp để ngợi ca bằng: Kỷ vật
tri kỷ được dành cho “giải ngân hà
phi thường” của những nghệ nhân nghệ sỹ XQ tài năng đã hình thành
nên XQ Sử quán, làm nên những
điều kỳ diệu của các tác phẩm tranh
thêu tay”. Với tâm tư đầy xúc cảm,
ông Quân cho rằng chặng đường
25 năm là một cuộc phiêu lưu nghệ
thuật truyền thống đã tạo nên không
biết bao nhiêu cuộc thử nghiệm
thẩm mỹ cá nhân của những sáng
tạo khác nhau, với những hình thức
biểu hiện mang ý nghĩa làm nên
giá trị cuộc sống: Nghệ thuật - Tình
yêu - Tình bạn - Tình đoàn kết và
văn hóa. Hằng ngày, XQ Đà Lạt Sử
quán đón tiếp hàng trăm du khách
trong và ngoài nước đến thưởng lãm
vẻ đẹp tranh thêu, khám phá không

Ông Võ Văn Quân
bên Khu tri ân
bác sỹ Yersin.

gian văn hóa mang đậm dấu ấn của
một “làng nghề” Việt.
Trong khuôn viên rộng 1,2 ha, XQ
Đà Lạt Sử quán có nhiều khu vực
để du khách tham quan, trải nghiệm.
Trong đó nổi bật là khu trưng bày
tranh thêu, với các loại nghệ thuật
tranh chân dung, phong cảnh, tranh
hai mặt và điêu khắc chỉ độc đáo.
Nơi đây còn có khu tôn vinh các
nghệ nhân thêu; khu trưng bày lịch
sử ngành thêu; khu nghệ thuật sắp
đặt; khu ẩm thực; khu vườn phong
lan rừng tri kỷ hữu... Và chủ nhân
của XQ Sử quán còn dành hẳn một
khu vực giới thiệu về lịch sử, con
người, văn hóa, đời sống của người
Đà Lạt suốt 125 năm hình thành và
phát triển, cùng không gian giao
lưu văn hóa Việt Nam với các nước,
như: Việt - Pháp, Việt - Hàn, Việt Nhật, Việt - Nga...
Để kỷ niệm 125 năm bác sĩ
Alexandre Yersin khám phá ra cao
nguyên Lâm Viên (1893-2018), từ đó
hình thành nên TP Đà Lạt hôm nay,
XQ Đà Lạt tổ chức cuộc thi thêu tay
với chủ đề “Theo bước chân Yersin”.
Từ nhiều tháng qua, các nghệ nhân

Du khách tham quan không gian văn hóa Việt - Pháp.

XQ thể hiện tài năng thi thêu tay trên
125 chiếc khăn quàng cổ bằng lụa với
những mẫu hoa do các nghệ nhân
tự sáng tác. Những chiếc khăn này
được bán cho du khách tham quan,
toàn bộ số tiền thu được (dự kiến 250
triệu đồng) dùng xây dựng Khu vườn
Yersin - Khu vườn Tri thức trong
khuôn viên XQ Đà Lạt Sử quán để
ghi nhớ và tri ân bác sĩ Yersin. Điều
khá đặc biệt, có hai người cháu gọi
bác sĩ Yersin bằng bác khi đến tham

quan rất vui mừng khi biết có cuộc
thi ý nghĩa này, nên đã mua 2 chiếc
khăn đầu tiên để làm kỷ niệm.
Dịp này, tại XQ Đà Lạt Sử quán,
ngoài khu vực triển lãm, giới thiệu
XQ - 25 năm, còn có khu vực trưng
bày hình ảnh, tư liệu về Đà Lạt 125
năm, cùng không gian văn hóa Việt
- Pháp với nhiều hình ảnh người
Pháp xưa sinh sống tại Đà Lạt để
du khách khám phá và trải nghiệm.
THỤY TRANG - LÂM VIÊN
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Kiểm tra phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa”
năm 2018 tại TP Đà Lạt
Đoàn công tác của tỉnh vừa tổ
chức kiểm tra việc triển khai thực
hiện phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”
năm 2018 trên địa bàn thành phố
Đà Lạt.
Kết quả kiểm tra cho thấy, năm
2018 thành phố Đà Lạt có tỷ lệ
96,7% tổng số hộ đạt gia đình
văn hóa; 245/249 khu dân cư đạt
chuẩn văn hóa; 3/4 xã đạt chuẩn
“xã văn hóa nông thôn mới”.
Đến nay, thành phố có 5 khu vui
chơi giải trí, hơn 70 câu lạc bộ
thể thao, 9 nhà thi đấu đa năng
phục vụ nhu cầu tập luyện của
nhân dân trên địa bàn. Trong năm
2018, các phường, xã đã ra quân
trên 15 đợt “Ngày chủ nhật xanh”
thu gom rác thải, đảm bảo mỹ
quan đô thị; thành phố đã kiểm
tra, ghi nhận 10/12 phường đạt
chuẩn “Phường văn minh đô thị”
năm 2018; đồng thời, kiểm tra,
công nhận và công nhận lại danh
hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh
đô thị” đối với 2 phường.
Tuy nhiên, thành phố Đà Lạt
còn những tồn tại, hạn chế, đó là
các thiết chế, hạ tầng phục vụ các
hoạt động văn hóa ở địa phương
còn thiếu, chưa đồng bộ...
Phát biểu kết luận buổi kiểm
tra, bà Nguyễn Thị Nguyên
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Trưởng đoàn công tác đã yêu cầu
thành phố Đà Lạt cần chú trọng
thực hiện có hiệu quả công tác
tuyên truyền cán bộ, nhân dân
thực hiện phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”; xây dựng văn minh du lịch;
nâng cao hiệu quả chất lượng
phong trào xanh, sạch, đẹp; nâng
cao tỷ lệ người dân tập luyện thể
dục thể thao...
ĐAM TRỌNG

Kiên trì tập luyện làm nên thành công
Chia sẻ kinh nghiệm, vận động viên Đoàn Ngọc Hoàng, Câu lạc bộ Việt dã xã Gia Hiệp, huyện Di Linh
nói rằng, trong môn điền kinh, để đạt thành tích tốt, bí quyết không có gì ngoài tập luyện, tập luyện
và tập luyện. “Ở bộ môn điền kinh, chỉ có kiên trì tập luyện mới làm nên thành công. Ngoài sự khổ
luyện ra, vận động viên điền kinh không còn bí quyết nào khác”, Hoàng quả quyết.

Vận động viên Đoàn Ngọc Hoàng.

N

ếu có dịp chứng kiến Hoàng
tập luyện và thi đấu sẽ thấy
chia sẻ trên của Hoàng là
lời gan ruột. Càng hiểu thêm những
thành tích mà Hoàng đạt được ở
bộ môn điền kinh không phải ngẫu
nhiên. Đó là kết quả của một quá
trình miệt mài đổ mồ hôi trên đường
chạy. “Mỗi ngày, tôi chạy từ 15 - 21
km. Có những lúc cao điểm tôi chạy

khoảng 46 km. Cùng đó, tôi còn tập
các bài tập bổ trợ cho bộ môn điền
kinh để nâng cao thể lực”, Hoàng
cho biết.
Chính sự chịu khó, chăm chỉ
tập luyện mỗi ngày như vậy giúp
Hoàng giành Huy chương vàng
Giải Việt dã do Sở Văn hóa - Thể
thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ
chức dành cho lứa tuổi dưới 18
năm 2007. Năm đó, Hoàng mới
14 tuổi. Thành tích ấn tượng cùng
sự thi đấu nhanh nhẹn, sức bền tốt
của cậu học sinh có thể hình nhỏ bé
này đã lọt vào “mắt xanh” của huấn
luyện viên Hồ Văn Chương, người
đang tham gia công tác huấn luyện
bộ môn điền kinh ở Đội tuyển điền
kinh tỉnh Lâm Đồng. Sau khi kết
thúc giải, Hoàng được huấn luyện
viên Hồ Văn Chương gọi vào Đội

tuyển điền kinh tỉnh Lâm Đồng.
Tuy nhiên, Hoàng tiếp tục tập luyện
ở địa phương Gia Hiệp thêm một
năm nữa mới chuyển lên Đà Lạt
tham gia tập luyện trong Đội tuyển
điền kinh của tỉnh. Tại đây, trong
môi trường chuyên nghiệp, với bản
tính thông minh, cộng thêm chăm
chỉ tập luyện, Hoàng ngày càng
bộc lộ khả năng của mình, nhất là
những cú nước rút, độ dẻo, sức bền.
Một năm sau, Hoàng tham dự Giải
Việt dã toàn quốc Báo Tiền Phong
lần thứ 50 - năm 2009 tổ chức tại
TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)
và giành Huy chương vàng ở cự ly
21 km. Tiếp đó, năm 2010, Hoàng
lại giành Huy chương vàng Giải
Việt dã trẻ toàn quốc do Liên đoàn
Điền kinh Việt Nam tổ chức. Năm
2011 và năm 2012, Hoàng tiếp tục

giành 2 Huy chương bạc cũng do
Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ
chức... Mới đây, tại Đại hội Thể
dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần
thứ VIII - năm 2018, Hoàng giành
Huy chương bạc cự ly 10 km. Trước
đó, tháng 3 năm 2018, Hoàng đã
giành Huy chương vàng Giải Siêu
marathon quốc tế lần thứ 2 - năm
2018 do Sở Văn hóa - Thể thao và
Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Liên
đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt
Nam tổ chức.
Theo Hoàng, trong bộ môn điền
kinh, sức lực vận động viên bỏ ra
suốt quá trình tập luyện rất lớn. Do
đó, nhu cầu về dinh dưỡng của vận
động viên cũng rất cao. Trong khi
đó, ngày Hoàng còn tập trung cùng
Đội tuyển điền kinh tỉnh Lâm Đồng,
mỗi tháng chỉ được cấp khoảng 5

triệu đồng cho mọi hoạt động ăn
uống, sinh hoạt, một số tiền quá ít
đối với vận động viên điền kinh.
Đó là lý do Hoàng rời sự nghiệp
điền kinh chuyên nghiệp, quay về
tập phong trào tại địa phương. “Tôi
giờ mới 25 tuổi. Độ tuổi đang ở thời
kỳ chín của sự nghiệp thi đấu đỉnh
cao. Ít nhất cũng còn 2 năm nữa
để thi đấu đỉnh cao. Nhưng vì chế
độ dành cho vận động viên eo hẹp
quá tôi đành từ giã sự nghiệp điền
kinh chuyên nghiệp”, Hoàng tỏ rõ
sự tiếc nuối.
Cuối năm 2016, Hoàng trở về tập
luyện phong trào cùng anh em trong
Câu lạc bộ Việt dã xã Gia Hiệp. Mặc
dù không còn thi đấu chuyên nghiệp
nữa nhưng ngày mưa cũng như ngày
nắng, Hoàng vẫn cùng các thành
viên trong Câu lạc bộ Việt dã xã Gia
Hiệp miệt mài tập luyện. Đều đặn
từ 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, các
thành viên trong Câu lạc bộ Việt dã
xã Gia Hiệp và Hoàng hoàn thành
cự ly 15 - 21 km.
TRỊNH CHU
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Khen thưởng Chi cục Thuế
thành phố Đà Lạt
UBND thành phố Đà Lạt vừa có
Quyết định tặng Giấy khen cho Chi cục
Thuế thành phố Đà Lạt vì đã có thành
tích hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN
năm 2018 trước thời hạn.
Tính đến ngày 23/11/2018, Chi cục
Thuế thành phố Đà Lạt đã hoàn thành
kế hoạch thu NSNN và đến ngày 30/11,
tổng thu NSNN của thành phố đạt hơn
1.163,5 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch.
Các khoản thu thuế đạt hơn 1.134,7 tỷ
đồng, bằng 103% kế hoạch. Đặc biệt,
thành phố Đà Lạt còn một tháng thu
NSNN, nên kế hoạch vượt thu từ 5% 7% là rất khả thi.
LÊ HOA

Lâm Đồng kéo giảm tai nạn
giao thông sau 3 năm thực
hiện Chỉ thị của Bộ trưởng
Bộ Công an
Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị
trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện
Chỉ thị số 02 ngày 3/4/2015 của Bộ
trưởng Bộ Công an về tăng cường
công tác đảm bảo TTATGT của lực
lượng CAND trong tình hình mới.
Theo đó, tại Lâm Đồng, với gần
500 km các tuyến quốc lộ chạy qua
và hơn 400 km các tuyến đường tỉnh,
trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ
thị của Bộ trưởng Bộ Công an, lực
lượng CSGT đã tăng cường tuyên
truyền pháp luật về an toàn giao thông
đến đông đảo người dân. Qua đó,
đã xây dựng 496 tin, bài và gần 400
phóng sự đưa tin về công tác đảm bảo
TTATGT trên địa bàn.
Thông qua tuần tra kiểm soát, lực
lượng CSGT toàn tỉnh đã phối hợp bắt
giữ 51 vụ vận chuyển lâm sản trái phép,
28 vụ trộm cắp tài sản, 18 vụ tàng trữ
trái phép chất ma túy; lập biên bản xử
lý 195.609 trường hợp vi phạm, thu
phạt 118,3 tỷ đồng. Cũng trong 3 năm
thực hiện Chỉ thị số 02 của Bộ trưởng
Bộ Công an (từ tháng 5/2015 đến tháng
5/2018) toàn tỉnh đã xảy ra 633 vụ tai
nạn giao thông làm chết 414 người, 469
người bị thương, giảm trên cả 3 tiêu chí,
số vụ, số người chết và bị thương so với
3 năm trước đó. 
Đ. HUY

Thu hồi giấy phép khai thác
cát lòng sông Đồng Nai
ở Cát Tiên
Như Báo Lâm Đồng phản ánh, UBND
tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 3 Quyết định
thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
cát xây dựng trên sông Đồng Nai thuộc
địa bàn huyện Cát Tiên đã cấp năm 2009.
Cụ thể, Giấy phép số 63/GP-UBND
ngày 19/6/2009 và Quyết định liên quan
cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Xuân
Hà; Giấy phép số 105/GP-UBND ngày
4/11/2009 cấp cho ông Nguyễn Tiến
Dương và Giấy phép số 64/GP-UBND
ngày 24/6/2009 cùng các quyết định liên
quan cấp cho Công ty TNHH Thanh
Hằng. Hiệu lực thi hành của các quyết
định này ngay từ ngày ký ban hành.
Lý do thu hồi 3 giấy phép trên là vì khi
khai thác, đơn vị, cá nhân được cấp phép
vẫn để xảy ra sạt lở, vi phạm phương
tiện khai thác theo nội dung đã cam kết
của doanh nghiệp, cá nhân trong tháng
5/2018 và Thông báo số 50/TB-UBND
ngày 13/2/2018 giữa UBND tỉnh Lâm
Đồng và UBND tỉnh Đồng Nai.  M.ĐẠO

Thạnh Mỹ “khoác áo mới”
Những ngày cuối tháng 11
chúng tôi về thăm thị trấn
Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương
và cảm nhận sự đổi thay
đáng kể của bộ mặt thị trấn.
Thạnh Mỹ như được “khoác
áo mới” với màu sắc của một
đô thị văn minh, ngày càng
khang trang, hiện đại.

T

hực hiện Đề án “Tiếp
tục xây dựng thị trấn
Thạnh Mỹ đạt chuẩn
đô thị văn minh trên
cơ sở vận dụng bộ tiêu chí quốc
gia về nông thôn mới giai đoạn
2017 - 2021” thời gian qua, bộ
mặt đô thị Thạnh Mỹ thực sự
ngày càng khang trang, hiện
đại; hạ tầng kinh tế - xã hội đáp
ứng yêu cầu xây dựng thị trấn
và cơ bản đã đạt chuẩn đô thị
văn minh. Các tiêu chí nông
thôn mới của thị trấn đã đạt
như quy hoạch, giao thông, thủy
lợi, điện, đường, trường học, cơ
sở vật chất văn hóa, chợ, bưu
điện, nhà ở dân cư, thu nhập,
hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc
làm, hình thức tổ chức sản xuất,
giáo dục, văn hóa… đều đã và
đang được thị trấn giữ vững và
nâng cao hơn chất lượng các
tiêu chí. Đặc biệt, đang hoàn
thiện dần các tiêu chí về y tế,
môi trường…
Nổi lên và là tâm điểm cho
sự đổi thay chính là nhờ vào
khí thế thi đua của phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân
cư” nay là “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới kiểu
mẫu, đô thị văn minh” đã nhận
được sự hưởng ứng tích cực,
hiệu quả trong các tầng lớp
nhân dân. Cuộc vận động ngày
càng được nâng cao chất lượng
và đi vào chiều sâu. Trong đó,
chú trọng phong trào “Sáng xanh - sạch - đẹp” xây dựng
nếp sống văn minh, xây dựng
“khu dân cư không có tệ nạn xã
hội, không có tội phạm”. Qua
đánh giá, đã có 10/11 tổ dân
phố được đánh giá xây dựng
đạt chuẩn mô hình “Khu dân
cư kiểu mẫu”, đã có 8 mô hình
được chính thức công nhận
danh hiệu khu dân cư kiểu
mẫu, có 2.588 hộ gia đình đạt
gia đình văn hóa, 2.596 hộ đạt
chuẩn gia đình học tập.

Thị trấn Thạnh Mỹ ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: N.Thu

Về nền kinh tế của thị trấn,
tính đến thời điểm hiện nay
tăng trưởng ổn định, thu nhập
bình quân đầu người năm sau
cao hơn năm trước, đạt 65 triệu
đồng/người/năm. Tỷ trọng
ngành sản xuất nông nghiệp
tăng theo hướng phát triển chuỗi
liên kết sản xuất, chế biến sau
thu hoạch và tiêu thụ với chất
lượng nông sản đáp ứng tiêu
chuẩn VietGAP.

Tổng sản lượng lương thực
cả năm ước đạt trên 533,5
tấn, đạt 92%; sản lượng
rau, hoa thương phẩm
ước đạt 114.552 tấn, đạt
97,55%. Tổng thu ngân
sách ước đạt trên 8,5 tỷ,
đạt 100% chỉ tiêu giao. Tỷ
lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 8
hộ, chiếm 0,29%.

Ông Trần Hùng Dũng
Chủ tịch UBND thị trấn

Được biết, hiện nay, thị trấn
Thạnh Mỹ đang tiếp tục đẩy
mạnh phát triển diện tích sản
xuất nông nghiệp công nghệ
cao theo hướng thông minh,
tập trung vào một số loại nông
sản chủ lực, tăng cường ứng
dụng công nghệ cao vào sản
xuất góp phần tăng năng suất
và chất lượng nông sản sau thu
hoạch, đặc biệt chú trọng bảo

đảm nguồn nước tưới tiêu và
chống ngập úng toàn diện tích
canh tác.
Để thực hiện xây dựng thị
trấn văn minh, một trong
những yếu tố quan trọng là
mức độ hài lòng của nhân dân
trong việc thực hiện cải cách
hành chính theo cơ chế “một
cửa”. Thị trấn đã thành lập
Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn Việt Nam ISO 9001:
2015 và phối hợp với đơn vị
tư vấn xây dựng quy trình tiếp
nhận và trả kết quả, sử dụng
phần mềm tiếp nhận và trả kết
quả, giải quyết thủ tục hành
chính của nhân dân, lưu trữ
hồ sơ một cách khoa học, đáp
ứng mong đợi của người dân.
Nhằm hiện đại hóa nền hành
chính theo tinh thần chung của
Chính phủ, thị trấn Thạnh Mỹ
còn tập trung nâng cao hiệu
lực, hiệu quả đội ngũ cán bộ,
công chức, thực hiện tốt văn hóa
công sở, phục vụ nhân dân tận
tình, chu đáo. Qua đánh giá xếp
loại, chỉ số cải cách hành chính
năm 2017 của UBND thị trấn
Thạnh Mỹ đạt 89,84 điểm/100
điểm, đứng thứ hai toàn huyện.
Đây là con số đáng mừng cho
thấy sự hài lòng của người dân
ở mức tương đối cao. Một thị
trấn phát triển ngày càng hiện
đại thì không thể thiếu việc vận
hành bộ máy ngày càng hiệu
lực, hiệu quả. Kết quả cụ thể,

đến thời điểm này, thị trấn đã
tiếp nhận và giải quyết đúng
hạn được trên 3.745 hồ sơ các
loại như đất đai, xây dựng, hộ
tịch, chính sách, chế độ… theo
đúng thẩm quyền, không có hồ
sơ tồn đọng.
Để tiếp tục vượt qua những
khó khăn, tồn tại mà thị trấn
đang gặp phải như chất lượng,
sản lượng sản phẩm nông
nghiệp, giá cả nông sản có lúc
bấp bênh, hoạt động liên kết sản
xuất - tiêu thụ - chế biến nông
sản vẫn chưa phát triển…, năm
2019, thị trấn Thạnh Mỹ xác
định tập trung đẩy mạnh thực
hiện công nghệ cao theo hướng
thông minh gắn với chuyển đổi
cây trồng, vật nuôi. Qua đó, tăng
cường liên kết tiêu thụ nông sản
với các đơn vị, doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh. Cụ thể hóa
các nhiệm vụ và giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội năm 2019
để đạt mục tiêu nghị quyết đề ra.
Tập trung cải cách hành chính,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp
tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu
tư, sự đóng góp của nhân dân để
tiếp tục hoàn thiện các hạng mục
xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội
theo lộ trình của Đề án “Tiếp tục
xây dựng thị trấn Thạnh Mỹ đạt
chuẩn văn minh đô thị trên cơ
sở vận dụng bộ tiêu chí quốc
gia về nông thôn mới giai đoạn
2017 - 2021”.
NGUYỆT THU

Cảnh giác với thủ đoạn kinh doanh giả nông sản Đà Lạt
Chiều 10/12, Công an Đà Lạt
cho biết, thời gian vừa qua, trên
địa bàn xuất hiện nhiều thủ đoạn
các chủ cơ sở kinh doanh giả
khoai tây Đà Lạt đã gây ảnh
hưởng không nhỏ tới thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu
từ đất lành”.
Theo đó, từ đầu năm 2018 tới
nay, Công an TP Đà Lạt đã xử
lý 10 cơ sở kinh doanh về hành
vi trên. Trong số các mặt hàng

nông sản nhập khẩu từ nhiều
nơi, nhất là mặt hàng khoai tây,
cà rốt… (chủ yếu là thị trường
Trung Quốc) sau khi nhập về,
được một số cơ sở rửa sạch, trộn
đất đỏ làm giả bán đi khắp nơi
gây nhầm lẫn và mất niềm tin tới
người tiêu dùng.
Để hạn chế tối đa hành vi giả
thương hiệu nông sản địa phương,
Công an Đà Lạt khuyến cáo
người dân không tiếp tay cho các

cơ sở kinh doanh giả nông sản.
Đồng thời, cơ quan chức năng
khuyến khích người dân tố giác
các hành vi vi phạm nêu trên theo
số điện thoại trực ban Công an
TP: 02633.822.032 hoặc báo về
trụ sở công an 12 phường, 4 xã
trên địa bàn TP Đà Lạt.
Theo Phòng Kinh tế TP Đà
Lạt, các mặt hàng nông sản Trung
Quốc khi nhập về Đà Lạt có giá
khá rẻ. Cụ thể, hành tây Trung

Quốc tùy từng thời điểm có giá
khoảng 2.700 - 3.500 đồng/kg,
khoai tây từ 1.900 - 3.800 đồng/
kg, tỏi là 13.000 đồng/kg. Sau
khi đưa về Lâm Đồng, trải qua
vài khâu sơ chế đơn giản, các cơ
sở này xuất đi tiêu thụ với giá sỉ ít
nhất gấp 2 lần giá gốc. Thị trường
lớn nhất là TP Hồ Chí Minh, các
tỉnh miền Trung, đồng bằng sông
Cửu Long và Campuchia.
C.PHONG

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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Một tuyến đường liên xã xuống cấp trầm trọng
Xuống cấp
trong nhiều năm
Theo phản ánh của người dân
địa phương, đây là tuyến đường
huyết mạch nối xã Tân Lạc
(huyện Bảo Lâm) với xã Lộc Nga
(TP Bảo Lộc) để ra Quốc lộ 20,
với tổng chiều dài 2,9 km. Nhiều
năm qua, do lưu lượng phương
tiện giao thông nhiều, xe trọng
tải lớn chở cát, đá, xi măng, nông
sản và phân bón qua lại liên tục
khiến tuyến đường bị xuống cấp
nhanh chóng. Trên thực tế, tuyến
đường này bắt đầu xuống cấp từ
năm 2015 và đến nay hầu hết mặt
đường đã bị bong tróc, băm nát
hoàn toàn. Suốt nhiều năm qua,
cứ vào mùa nắng thì bụi bay mù
mịt phủ kín nhà cửa, cây trồng
hai bên đường làm ảnh hưởng
đến cuộc sống sinh hoạt của hàng
trăm hộ dân các thôn 1, 2, 3, 4 và
6 xã thuộc Tân Lạc. Trong khi
đó, vào mùa mưa thì đường liên
tục bị cày xới tạo thành những “ổ
voi” khiến việc đi lại gặp nhiều
khó khăn.

Giờ đây, toàn bộ tuyến
đường “ổ voi”, “ổ gà” xuất
hiện dày đặc khiến việc đi
lại, vận chuyển hàng hóa,
nông sản của người dân
địa phương gặp vô vàn
khó khăn và tiềm ẩn nhiều
nguy cơ xảy ra tai nạn
giao thông.
Ông Mai Thanh Bình - ngụ
Thôn 2, xã Tân Lạc phản ánh:
“Do toàn xe trọng tải lớn chạy,
nên vào mùa nắng bụi bay mù
mịt không nhìn thấy đường,
những lúc này người dân đi xe
máy buộc phải tấp vào lề chờ
hết bụi mới dám đi tiếp. Còn
mùa mưa, nước ngập trên mặt
đường, trong khi đó “ổ trâu”, “ổ
voi” phía dưới chi chít vô tình
tạo thành những cái bẫy rất nguy
hiểm. Vì thế, suốt thời gian qua
trên tuyến đường này, người đi
xe máy liên tục bị té ngã. Mặc
dù đường đã xuống cấp trong
thời gian dài, nhưng gần đây xe
ben trọng tải lớn lại liên tục chở
đất đá thi công các công trình
khiến tuyến đường càng xuống

Liên tục được chính quyền địa phương bỏ vốn dự phòng sửa chữa, nhưng tuyến đường liên
xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm) đi xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) đã và đang xuống cấp nghiêm trọng
khiến người tham gia giao thông hết sức khổ sở khi lưu thông qua lại.

“Ổ voi”
xuất hiện
dày đặc
trên đường
liên xã Tân Lạc Lộc Nga
Ảnh: H.Đường

cấp nghiêm trọng hơn. Hiện tại,
toàn bộ tuyến đường không còn
chỗ nào nguyên vẹn nên bà con
chúng tôi rất khổ sở mỗi khi phải
đi ra đường”.
Còn bà Nguyễn Thị Xuyên
- ngụ Thôn 4, xã Tân Lạc ngao
ngán: “Giờ đang mùa thu hoạch
cà phê, nên ngày nào bà con
chúng tôi cũng phải chạy xe
máy vận chuyển nông sản trên
tuyến đường này. Do đường hư
hỏng quá nghiêm trọng, nên
việc đi lại rất khổ sở. Trước đây,
đường chưa hư hỏng tôi còn
chở được 2 bao cà phê nhưng
giờ đường tan nát hết rồi đi xe
không cũng khó khăn nói gì chở.
Tội nhất là các cháu học sinh đi
học, trời nắng thì bụi bay bám
đầy quần áo, còn trời mưa thì té
ngã lấm lem bùn đất. Đã suốt 4
năm qua, nhìn đường nát như
tương nên bà con ai cũng ngao
ngán và ngại ra đường, nhưng
chúng tôi không biết đi đường
nào nên đành cắn răng chịu khổ
mà đi thôi”.

Liên tục dặm vá,
chờ đầu tư
Theo người dân địa phương,
trong suốt thời gian qua người
dân đã nhiều lần kiến nghị lên
huyện và tỉnh xem xét để có
phương án đầu tư nâng cấp tuyến
đường. Ý kiến của người dân đã
được cơ quan chức năng và chính
quyền các cấp tiếp nhận, nhưng

cho hệ thống các lưới điện, trong
năm 2018, Điện lực Di Linh đã
đầu tư, nâng cấp hơn 80 km
đường dây trung thế và hạ thế, với

Trời nắng bụi bay mịt mù ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương.
Ảnh: H.Đường

đến nay vẫn chưa thấy đầu tư
nâng cấp. Hầu hết người dân hai
bên tuyến đường đều cho rằng,
khi đường được đầu tư nâng cấp
thì họ sẽ tình nguyện hiến đất,
cây trồng và vật kiến trúc, tạo
mọi điều kiện thuận lợi để triển
khai dự án.
Ông Phạm Văn Chính - Chủ
tịch UBND xã Tân Lạc cho
biết: “Do đường xuống cấp quá
nghiêm trọng, nên trong 2 năm
2017 và 2018, địa phương phải tự
trích kinh phí dự phòng để mua
đá dặm vá những hố sâu sình lầy
cho bà con đi tạm. Đến hiện tại,
xã đã bỏ ra hơn 100 triệu đồng
mua đá dặm vá lại đường, nhưng
vì xe trọng tải lớn chạy quá nhiều
nên được ít hôm là lại bị cày nát.
Trước tình trạng này, xã đã làm tờ
trình gửi UBND huyện Bảo Lâm
để có phương án đầu tư nâng cấp
tuyến đường”.

Theo ông Chính, đây là tuyến
đường huyết mạch và là bộ mặt
của địa phương nên trong thời
gian xuống cấp đã ảnh hưởng
nghiêm trọng đến cuộc sống của
bà con; đồng thời, làm kìm hãm
sự phát triển mọi mặt của địa
phương nên nhu cầu được đầu tư
xây dựng là rất cấp thiết.
Trao đổi với chúng tôi, ông
Trương Hoài Minh - Phó Chủ
tịch UBND huyện Bảo Lâm cho
hay: “Liên quan đến việc xuống
cấp của tuyến đường, UBND
huyện Bảo Lâm đã có văn bản
trình UBND tỉnh đưa vào công
trình đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2018 - 2020 và đến
nay UBND tỉnh đã chấp thuận.
Theo dự kiến trong thời gian tới,
tuyến đường này sẽ được đầu
tư nâng cấp với tổng kinh phí
khoảng 30 tỷ đồng”.
HẢI ĐƯỜNG

tổng mức đầu tư trên 8 tỷ đồng.
Cũng theo Điện lực Di Linh,
đơn vị đang quản lý hơn 443
km đường dây trung thế, 557

km đường dây hạ thế, 558 trạm
biến áp và trên 41.700 khách
hàng sử dụng điện.
TRỊNH CHU

Giảm dần sự hỗ trợ từ ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
UBND tỉnh Lâm Đồng cho
biết đang tiến tới tăng dần mức
tự đảm bảo chi thường xuyên
và giảm dần sự hỗ trợ từ nguồn
ngân sách nhà nước đối với các
đơn vị sự nghiệp công lập trong
tỉnh hiện nay.
Hiện toàn tỉnh có 751 đơn vị sự
nghiệp công lập, tất cả các đơn vị

này đến nay đều đã thực hiện cơ
chế tự chủ theo quy định.
UBND tỉnh đã giao Sở Tài
chính phối hợp với các sở, ngành
rà soát, tham mưu tỉnh việc sắp
xếp, kiện toàn các đơn vị sự
nghiệp công đảm bảo phù hợp với
tình hình thực tế tại địa phương;
thực hiện phân nhóm các đơn vị

ĐÀ LẠT: 500 tỷ đồng đầu tư

Công viên Trần Quốc Toản
Chính quyền tỉnh Lâm Đồng vừa
quyết định bổ sung thông tin kêu gọi
đầu tư 500 tỷ đồng thực hiện Dự án
Công viên Trần Quốc Toản, Đà Lạt.
Đây là mức đầu tư không bao gồm chi
bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Dự án có tổng diện tích gần 100.000
m2, nhà đầu tư được lựa chọn thông qua
đấu thầu sẽ đầu tư với quy mô xây dựng
tổ hợp công trình đa chức năng gồm:
khu vui chơi, giải trí ngoài trời, công
viên mở và khu vườn treo, bãi đậu xe
trên mặt đất và bãi đậu xe ngầm, đường
giao thông nội bộ, khu bảo tàng, nhà
hàng, dịch vụ giải trí, ăn uống giải khát,
khu bán hàng, hành lang kết nối…
Mục tiêu đầu tư Công viên Trần Quốc
Toản nhằm phục vụ mục đích công
cộng (công viên mở, bãi đậu xe..) và
mục đích kinh doanh của nhà đầu tư
(dịch vụ vui chơi, giải trí…), tạo thêm
sản phẩm du lịch mới của Đà Lạt.
MẠC KHẢI

Hơn 22 tỷ đồng khắc phục
hạn hán

Điện lực Di Linh đầu tư nâng cấp hơn 80 km đường dây trung và hạ thế
Theo Điện lực Di Linh, nhằm
nâng cao chất lượng điện năng,
cũng như bảo đảm việc cung cấp
điện ổn định và bảo đảm an toàn
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sự nghiệp công lập để xem xét
giữ nguyên hay chuyển đổi mô
hình sang tự chủ một phần, tự chủ
toàn bộ, sáp nhập hay giải thể…
nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình
chuyển đổi cơ chế hoạt động của
các đơn vị này.
Mục tiêu của việc sắp xếp này
theo tỉnh, nhằm tạo sự chuyển

biến mạnh mẽ trong cơ chế hoạt
động, cơ chế tài chính đối với các
đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển
dần sang hình thức đặt hàng, giao
nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công
thay vì giao dự toán như lâu nay,
tăng dần mức đảm bảo kinh phí
chi thường xuyên, giảm dần sự hỗ
trợ từ ngân sách. VIẾT TRỌNG

Với hơn 15 tỷ đồng nguồn vốn Trung
ương hỗ trợ và gần 7 tỷ đồng nguồn vốn
dự phòng địa phương, UBND tỉnh Lâm
Đồng quyết định phân bổ cho 10 huyện,
thành và 1 đơn vị triển khai khắc phục
hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm
2017 - 2018.
Trong đó, huyện Lạc Dương được
phân bổ hơn 6 tỷ đồng xây dựng đập
dâng Păng Tiêng, nạo vét suối Long
Lanh, suối Đơng Du Tu Poh và hỗ trợ
bơm nước chống hạn. Tiếp theo với 3
tỷ đồng hỗ trợ, huyện Di Linh tiến hành
nạo vét hồ Kon Rum ở Thôn 15, xã Hòa
Bắc. Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai
thác thủy lợi Lâm Đồng nạo vét lòng hồ
Cam Ly Thượng, kênh chính hồ chứa
nước Ka La, hồ chứa nước số 7, kênh
N1 cổng đập dâng Madaguôi với tổng
kinh phí 2,6 tỷ đồng.
8 huyện, thành còn lại là Đam Rông,
Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Bảo
Lâm, Bảo Lộc, Đạ Tẻh và Cát Tiên, mỗi
địa bàn được phân bổ từ 800 triệu đồng
đến 2,2 tỷ đồng, nạo vét từ 1 - 3 hệ
thống lòng hồ, kênh mương thủy lợi…
VĂN VIỆT

Kiểm tra 25 cơ sở
kinh doanh phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật
Đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở kinh
doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
trên địa bàn vừa được UBND tỉnh quyết
định thành lập với 5 thành viên, ông Bùi
Ngọc Bảo (Quyền Đội trưởng Đội Quản
lý thị trường số 5) làm Trưởng đoàn.
Theo đó, từ nay đến ngày 28/12/2018,
Đoàn tiến hành kiểm tra 25 cơ sở kinh
doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
trên địa bàn. Nội dung kiểm tra việc
thực hiện các quy định về đăng ký kinh
doanh; điều kiện kinh doanh; đo lường
chất lượng hàng hóa; hóa đơn chứng
từ lưu thông hàng hóa; ghi nhãn hàng
hóa; chấp hành các lĩnh vực về giá kinh
doanh; các quy định khác về quản lý
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…
Đây là đợt kiểm tra theo kế hoạch
được duyệt của Cục Quản lý thị trường
Lâm Đồng. Những trường hợp vi phạm
phát hiện qua kiểm tra sẽ lập hồ sơ xử
lý theo quy định pháp luật.
MẠC KHẢI
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QUỐC TẾ

Tăng cường lòng tin, Nga và Ấn Độ tập trận chung trên biển

Nga vươn lên vị trí thứ hai thế giới
về xuất khẩu vũ khí
Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm
(SIPRI) ngày 10/12 công bố báo cáo cho biết
Nga đã vượt Anh để trở thành nhà sản xuất vũ
khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Theo tuyên bố của ông Siemon Wezeman,
chuyên gia cấp cao của SIPRI, các công ty Nga
đã cho thấy mức tăng trưởng mạnh trong hoạt
động bán vũ khí kể từ năm 2011, cũng chính
là thời điểm Moskva bắt đầu tăng cường mua
khí tài để hiện đại hóa lực lượng vũ trang.
Cụ thể, Nga có 10 công ty lọt vào danh sách
“Tốp 100 các công ty sản xuất vũ khí và cung
cấp dịch vụ quân sự năm 2017” của SIPRI,
tương đương 9,5% doanh thu bán vũ khí của
toàn bộ những cái tên được liệt kê.
Tổng doanh thu của 10 công ty Nga này lên
tới 37,7 tỷ USD và là “bệ phóng” đưa Nga vào
vị trí nước sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới
vốn do Anh nắm giữ từ năm 2002. Năm 2017
cũng đánh dấu lần đầu tiên một công ty của
Nga -Almaz-Antey - lọt vào tốp 10 nhà sản
xuất vũ khí hàng đầu thế giới với doanh thu
đạt 8,6 tỷ USD, tăng 17%.
Mỹ vẫn là quốc gia đi đầu về sản xuất và

bán vũ khí, với 42 công ty lọt vào tốp 100 của
SIPRI và chiếm 57% doanh số bán vũ khí của
100 công ty được nêu tên, tương đương 226,6
tỷ USD, tăng 2% so với năm 2016. Công ty
Lockheed Martin của Mỹ cũng tiếp tục là
nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới trong
năm 2017, công bố doanh thu 44,9 tỷ USD.
Dù bị Nga “hất” khỏi vị trí số 2, Anh vẫn
là nước sản xuất vũ khí lớn nhất Tây Âu, với
doanh thu 35,7 tỷ USD. Tập đoàn BAE System
của Anh là công ty lớn thứ 4 trong tốp 100.
Pieter Wezeman, một nhà nghiên cứu khác
của SIPRI, lưu ý tới doanh thu bán vũ khí tăng
đột biến của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 24%
trong năm 2017.
Điều này phản ánh “tham vọng của Ankara
trong phát triển công nghiệp vũ khí để đáp
ứng nhu cầu tăng cao của chính phủ cũng như
hướng tới giảm phụ thuộc vào các nguồn cung
nước ngoài”.
SIPRI cho biết báo cáo không bao gồm
Trung Quốc, do không có số liệu của nước
này. 
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Hàn Quốc lần đầu chi hơn 1 nghìn tỷ won cho hợp tác liên Triều
Yonhap đưa tin, Bộ Thống nhất Hàn Quốc
ngày 10/12 thông báo rằng lần đầu tiên trong
3 năm qua, ngân sách của nước này dành cho
những dự án hợp tác với Triều Tiên trong năm
2019 vượt quá 1.000 tỷ won (tương đương
890,7 triệu USD), trong bối cảnh quan hệ liên
Triều tan băng.
Theo bộ này, tổng cộng 1.100 tỷ won đã được
dành cho quỹ hợp tác liên Triều trong năm 2019,
chiếm phần lớn ngân sách của Bộ Thống nhất,
tăng 15% so với khoản chi 959,3 tỷ won của
năm trước.
Đây là lần đầu tiên quỹ được thành lập vào
năm 1991 này nhận được hơn 1.000 tỷ won kể
từ năm 2016.
Bộ này nêu rõ: “Ngân sách cho quỹ này được
dành riêng để thực thi những thỏa thuận hội
nghị liên Triều và thúc đẩy phát triển bền vững
trong quan hệ”.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang
Kyung-wha cho biết chính quyền của Tổng
thống Moon Jae-in cũng sẽ tăng gấp đôi những

nỗ lực ngoại giao để đạt được phi hạt nhân hóa
và một nền hòa bình lâu dài thông qua vòng phát
triển mới của quan hệ liên Triều được cải thiện
và tiến triển trong quá trình phi hạt nhân hóa.
Phát biểu tại khai mạc cuộc họp thường niên
các đại sứ Hàn Quốc tại nước ngoài, nhà ngoại
giao hàng đầu Hàn Quốc nhấn mạnh: “Hiện nay,
chúng ta đang đứng trước một cơ hội quan trọng
cho một giải pháp về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Hành trình này, đang xảy ra, sẽ không suôn sẻ
nhưng tôi tin vào sức mạnh ngành ngoại giao
của chúng ta”
Theo bà Kang, thế giới đang chú ý đến sáng
kiến đối thoại của Seoul với Bình Nhưỡng nhằm
đạt được hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo
Triều Tiên.
Nữ quan chức cấp cao này tái khẳng định
chiến lược của Seoul nhằm tăng cường quan
hệ với Bình Nhưỡng trong một nỗ lực giúp các
cuộc hội đàm phi hạt nhân hóa đạt kết quả bất
chấp những quan ngại về một sự rạn nứt tiềm
tàng với Mỹ về vấn đề này. 
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Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất,
QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Căn cứ điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Xét đơn cam kết của tiên đệ giáo hữu Ngọc Tri Thanh (Nguyễn Văn Tri) cai quản
họ đạo thành phố Đà Lạt.
Tại địa chỉ: Thánh Thất Cao Đài Họ Đạo, Phường 11, TP Đà Lạt.
Về việc mất các giấy tờ gốc trong hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và
tài sản khác gắn liền với đất tại địa điểm: Thánh Thất Cao Đài Họ Đạo, Phường 11, TP
Đà Lạt thuộc các thửa đất số: 725a - 792 số sổ T.418383, 725b - số sổ T.418461, tờ bản
đồ: 49C, Phường 11, TP Đà Lạt.
Gồm các loại giấy tờ sau:
GCNQSDĐ cấp cho các thửa đất số: 725a,725b,729 do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp
ngày 23/5/2002 và ngày 20/11/2001.
UBND Phường 11 thông báo công khai việc mất giấy tờ trên trong thời hạn 30 ngày
kể từ ngày 25/6/2015 đến hết ngày 25/7/2015.
Trường hợp có thắc mắc khiếu nại hay tranh chấp, đề nghị các đơn vị, gia đình, cá
nhân gửi đơn đến UBND Phường 11, TP Đà Lạt để được giải quyết.
Quá thời hạn trên, UBND Phường 11 sẽ trình hồ sơ cấp GCNQSDĐ mới tại địa điểm:
Thánh Thất Cao Đài Họ Đạo, Phường 11, TP Đà Lạt cho Thánh Thất Cao Đài Đa Phước
Phường 11, TP Đà Lạt.
Các khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được xem xét, giải quyết.

Tàu của Hải quân Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi,
các tàu của Hải quân Liên bang Nga gồm
Varyag, Đô đốc Panteleyev và Boris Butoma
ngày 9/12 đã đến cảng Visakhapatnam ở
miền Đông Ấn Độ để tham gia cuộc tập
trận chung trên biển mang tên Indra Navy
với Hải quân nước chủ nhà, dự kiến kéo dài
từ ngày 9-16/12.
Mục đích chính của cuộc tập trận, vốn
được khởi động từ năm 2003, là nhằm tăng
cường lòng tin và khả năng phối hợp tác
chiến giữa các lực lượng hải quân hai nước,
nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và những quy
trình triển khai chiến dịch an ninh hàng hải.
Cuộc tập trận sẽ diễn ra theo hai giai đoạn.
Giai đoạn tại bến cảng được tổ chức tại
cảng Visakhapatnam từ 9-12/12, bao gồm
các hoạt động tương tác nghiệp vụ, họp bàn

kế hoạch, giao lưu văn hóa, thể thao và hội
đàm chính thức giữa các sỹ quan cấp cao.
Giai đoạn trên biển từ ngày 13-16/12 sẽ
được tiến hành tại vịnh Bengal, với các nội
dung chính là tác chiến chống ngầm, diễn
tập phòng vệ, khám xét và thu giữ trên tàu
cũng như các hoạt động chiến thuật.
Tham gia diễn tập bên phía Ấn Độ có
tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Ranvir,
khinh hạm tự chế INS Satpura, tàu hộ vệ
chống ngầm tự chế INS Kadmatt và một
số tàu khác cùng các máy bay trực thăng
và chiến đấu.
Cuộc tập trận sẽ là một dấu mốc nữa của
sự hợp tác an ninh hàng hải ngày càng gia
tăng giữa các lực lượng hải quân hai nước
và góp phần tăng cường mối quan hệ hữu
nghị lâu đời giữa hai quốc gia.  TTXVN

Libya dự định ngừng sản xuất tại mỏ dầu lớn nhất cả nước
Libya dự định sẽ ngừng sản xuất tại mỏ
dầu lớn nhất nước này sau khi một số thành
viên của các bộ lạc và nhân viên an ninh của
nhà nước đã chiếm giữ mỏ dầu El Sharara,
đe dọa các công nhân dầu mỏ.
Nếu Công ty Dầu mỏ quốc gia (NOC)
thực thi dự định trên, việc ngừng sản xuất
tại mỏ dầu có công suất 315.000 thùng/
ngày, cũng sẽ kéo theo khả năng đóng cửa
mỏ dầu El-Feel công suất 70.000 thùng dầu/
ngày gần đó.
Theo nhận định của NOC, việc ngừng sản
xuất tại mỏ dầu El Sharara sẽ gây ra những
hậu quả to lớn, lâu dài và phải mất rất nhiều
thời gian mới có thể khôi phục lại sản xuất.
Ngày 8/12, một số thành viên của các

bộ lạc, với sự hỗ trợ của người dân địa
phương, đã đột nhập vào khu vực khai thác.
Họ đe dọa sẽ gây ra sự gián đoạn sản xuất
(lần đầu tiên kể từ hồi tháng 10/2018) nếu
chính quyền không cung cấp thêm nguồn
kinh phí hỗ trợ phát triển cho khu vực
nghèo khó mà họ đang sinh sống, đồng
thời khẳng định sẽ không để mỏ dầu hoạt
động trở lại trừ khi có trung gian hòa giải
của Liên hợp quốc.
Khu vực Fezzan từ lâu đã phải chịu sự
lãng quên của chính quyền. Người dân nơi
đây đòi hỏi nguồn doanh thu từ các mỏ dầu
của địa phương phải được sử dụng để tài trợ
cho các dự án phát triển của vùng.
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THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức
Kiểm toán nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức Kiểm
toán nhà nước năm 2018 như sau:
- Chỉ tiêu tuyển dụng công chức: 24 chỉ tiêu, trong đó:
* Kiểm toán nhà nước khu vực V: 6 chỉ tiêu;
* Kiểm toán nhà nước khu vực VIII: 4 chỉ tiêu;
* Kiểm toán nhà nước khu vực IX: 9 chỉ tiêu;
* Kiểm toán nhà nước khu vực XII: 2 chỉ tiêu;
* Kiểm toán nhà nước khu vực XIII: 3 chỉ tiêu.
- Vị trí, chuyên ngành đào tạo cần tuyển, đối tượng, điều kiện đăng ký
dự tuyển, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời
gian địa điểm nhận hồ sơ và thời gian, địa điểm thi xem thông tin chi tiết
tại https://sav.gov.vn.
Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng, vui lòng liên hệ qua số điện
thoại: 024.626628616, bấm số máy lẻ 0735, 0736 hoặc địa chỉ thư điện tử
phongnhansu@sav.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp.
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