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Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên

T

hủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề
án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ
và phát triển công nghệ từ nước ngoài
vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu
tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030’’.
Đề án đưa ra mục tiêu và giải pháp cụ thể,
qua đó định hướng chính sách hỗ trợ chuyển
giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước
ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các công
nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ nền
tảng nhằm nhanh chóng đổi mới công nghệ,

rút ngắn khoảng cách so với các nước tiên
tiến trong khu vực và thế giới, góp phần cơ
cấu lại các ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Đề
án phấn đấu hoàn thiện cơ chế chính sách, để
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển
giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước
ngoài vào Việt Nam góp phần thúc đẩy đổi mới
mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; tập trung
phát triển một số ngành ưu tiên: thông tin và
truyền thông, công nghiệp, nông nghiệp, xây
dựng, giao thông vận tải, y tế, tài nguyên và môi

trường. Trong đó chú trọng một số lĩnh vực:
công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp
điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ
cao; bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản;
công nghệ xây dựng, giao thông, hạ tầng; công
nghệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; dược
phẩm, chẩn đoán và điều trị bệnh.
Đồng thời, nâng cao năng lực công nghệ của
các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ hoạt động
chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ
từ nước ngoài vào Việt Nam.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn
làm tròn nhiệm vụ. Quyết tâm phải biến thành
hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết,
không sợ hy sinh gian khổ”
LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
TRONG THƯ GỬI LỚP CHỈNH HUẤN CÁN BỘ TRUNG, CAO CẤP
CỦA QUÂN ĐỘI NĂM 1969
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NGÀNH CÔNG THƯƠNG:

Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp
từ các hoạt động xúc tiến thương mại

Phát triển Đảng
trong doanh nghiệp
ngoài nhà nước ở Đơn Dương
còn nhiều bất cập
Mặc dù Đảng bộ huyện Đơn
Dương đã dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo,
tạo chuyển biến tích cực trong công
tác phát triển Đảng ở các doanh
nghiệp ngoài nhà nước, nhưng đến
nay, số doanh nghiệp trong khu
vực này có tổ chức đảng rất thấp, ít
đảng viên, chưa tương xứng so với
số lượng doanh nghiệp và lực lượng
lao động. Bên cạnh đó, chất lượng
hoạt động của tổ chức đảng trong
khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa
cao, vai trò lãnh đạo còn mờ nhạt...
Nhìn chung, công tác này còn đang
đứng trước nhiều khó khăn, thách
thức cần được giải quyết.
TRANG 2

10 năm thực hiện
Quyết tâm thư già làng
khu vực Tây Nguyên
TRANG 4

Doanh nghiệp Lâm Đồng tham gia xúc tiến thương mại tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh Diễm Thương

TRANG 3

Nông nghiệp Lạc Dương sau 10 năm phát triển

Cho một Đà Lạt xanh và sạch hơn

Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng tiếp nhận
triển khai nhiều kỹ thuật mới
TRANG 5

Sau mười năm tập trung cho
nông nghiệp, nông thôn, Lạc
Dương đã có bước chuyển mình mạnh
mẽ. Từ nền nông nghiệp chủ yếu thuần
cây cà phê, người dân đã biết chuyển
đổi cơ cấu cây trồng sang sản xuất rau,
hoa cho hiệu quả kinh tế cao.
TRANG 7

VĂN HÓA - XÃ HỘI

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT
QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Một năm nhìn lại
TRANG 6

TRANG 5
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Thăm, chúc tết
cán bộ, chiến sỹ
đảo Sinh Tồn Đông
Ngày 7/1, Lữ đoàn 146
Hải quân Vùng 4 cùng với
44 phóng viên thuộc các cơ
quan thông tấn báo chí trên
cả nước đã đến thăm, chúc tết
cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn
Đông thuộc quần đảo Trường
Sa nhân dịp Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi 2019.
Tại đây, đoàn công tác đã
thăm, làm việc và tặng quà
tết của Bộ Quốc phòng, Bộ
Tư lệnh Hải quân Vùng 4,
tỉnh Khánh Hòa và các địa
phương, đơn vị gửi tặng cho
cán bộ, chiến sỹ trên đảo Sinh
Tồn Đông. Phát biểu tại buổi
làm việc, Đại tá Trần Minh
Thuần - Phó Lữ đoàn trưởng,
Lữ đoàn 146 đã đánh giá cao
những nỗ lực của cán bộ,
chiến sỹ trên đảo trong năm
qua; đồng thời gửi lời chúc
mừng đến cán bộ, chiến sỹ và
gia đình luôn mạnh khỏe; các
cán bộ, chiến sỹ luôn có lập
trường tư tưởng chính trị vững
vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ
bảo vệ vững chắc biển đảo
thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại tá Trần Minh Thuần
mong muốn đơn vị cần quan
tâm chăm lo tốt cho cán bộ,
chiến sỹ trên đảo vui xuân,
đón tết thật đầm ấm, an toàn;
chuẩn bị tốt công tác huấn
luyện năm 2019 và quản lý tốt
các trang thiết bị kỹ thuật...
Được biết, đảo Sinh Tồn
Đông nằm ở phía Bắc quần
đảo Trường Sa, cách đất liền
332 hải lý. Hơn 40 năm qua,
các cán bộ, chiến sỹ trên
đảo đã khắc phục mọi khó
khăn và lập nhiều thành tích
xuất sắc trong nhiệm vụ bảo
vệ chủ quyền biển đảo quê
hương.
Nhân dịp này, đoàn công
tác đã có buổi giao lưu văn
hóa, văn nghệ với các cán bộ,
chiến sỹ trên đảo.
NDONG BRỪM

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài
nhà nước ở Đơn Dương còn nhiều bất cập

T

oàn huyện Đơn Dương
hiện có 198 doanh nghiệp
tư nhân, 9 doanh nghiệp
nước ngoài, 20 hợp tác xã,
2 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
Hiện các đơn vị này đang sử dụng
hơn 5.900 lao động trên địa bàn. Tuy
nhiên, theo thống kê của Huyện ủy
Đơn Dương về thực trạng tổ chức
Đảng, đảng viên ở khu vực kinh tế
ngoài nhà nước từ năm 2010 đến hết
năm 2018, chỉ có 1 doanh nghiệp là
Công ty TNHH Dalat Hasfarm có tổ
chức đảng với tổng số đảng viên là
9 đồng chí. Đa phần các đảng viên
có trình độ từ phổ thông trở xuống,
chủ yếu là người trực tiếp lao động.
Điều đáng nói, trong 8 năm qua chỉ
có mỗi năm 2012, khu vực kinh tế
ngoài nhà nước kết nạp được 1 quần
chúng ưu tú vào Đảng.
Ghi nhận tại Huyện ủy Đơn
Dương: Thời gian qua, địa phương
này đã triển khai thực hiện các chủ
trương, chính sách về phát triển tổ
chức đảng, đảng viên ở các đơn vị
kinh tế tư nhân. Theo đó, các cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể thường
xuyên đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động để thành lập các
tổ chức đảng, đoàn thể trong các
doanh nghiệp tư nhân và doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đồng thời, tiếp tục quán triệt quan
điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại
Kết luận số 29 ngày 31/1/2018 tổng
kết 10 năm thực hiện Quy định số
15 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa X về đảng viên làm kinh
tế tư nhân; chú trọng nâng cao nhận
thức của cấp ủy đảng, chính quyền
các cấp và đảng viên đối với việc
thực hiện quy định đảng viên làm
kinh tế tư nhân, thấy được vai trò,
vị trí của kinh tế hộ, kinh tế tiểu chủ
và của các doanh nghiệp tư nhân
trong việc góp phần vào sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội tại địa
phương. Trên cơ sở đó, Huyện ủy
cũng như chính quyền địa phương
đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi

Mặc dù Đảng bộ huyện Đơn Dương đã dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công
tác phát triển Đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhưng đến nay, số doanh nghiệp trong khu
vực này có tổ chức đảng rất thấp, ít đảng viên, chưa tương xứng so với số lượng doanh nghiệp và lực
lượng lao động. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế ngoài
nhà nước chưa cao, vai trò lãnh đạo còn mờ nhạt... Nhìn chung, công tác này còn đang đứng trước
nhiều khó khăn, thách thức cần được giải quyết.

Thu hoạch hoa tại Công ty TNHH Dalat Hasfarm - doanh nghiệp khu vực
ngoài nhà nước duy nhất ở Đơn Dương có chi bộ Đảng. Ảnh: C.Thành

để phát triển đảng viên mới tại
doanh nghiệp nói chung và doanh
nghiệp khu vực ngoài nhà nước
nói riêng; nâng cao nhận thức của
đảng viên làm kinh tế tư nhân trong
việc chấp hành các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính
quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn
vị liên quan cũng đã tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhằm khuyến khích
phát triển kinh tế tư nhân, phát huy
vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở
đảng trong doanh nghiệp và tính
tiền phong gương mẫu của đảng
viên làm kinh tế tư nhân.
Tuy vậy, theo khẳng định của
ông Lê Đình Thọ - Trưởng Ban Tổ
chức Huyện ủy Đơn Dương: Việc
phát triển tổ chức đảng và đảng
viên trong các doanh nghiệp thuộc
khu vực ngoài nhà nước hiện gặp
rất nhiều khó khăn. Tổ chức đảng

duy nhất tại Công ty TNHH Dalat
Hasfarm hoạt động cũng gặp nhiều
khó khăn, không thực sự hiệu quả.
Lý giải về điều này, ông Đinh
Ngọc Hùng - Bí thư Huyện ủy Đơn
Dương cho rằng: Mặc dù công tác
tuyên truyền, vận động thành lập
các tổ chức đảng, đoàn thể trong
doanh nghiệp khu vực ngoài nhà
nước đã được chú trọng quan tâm
nhưng chưa thực sự sâu rộng và
chưa có biện pháp cụ thể để thực
hiện. Bên cạnh đó, người lao động
và chủ doanh nghiệp không muốn
thành lập các tổ chức này trong
các doanh nghiệp. Tuy Đảng, Nhà
nước đã có nhiều chính sách ưu tiên
và vận động để các tổ chức doanh
nghiệp thành lập tổ chức đảng,
đoàn thể nhưng các doanh nghiệp
này còn e ngại, sợ ràng buộc một số
quy định, điều lệ của từng tổ chức,
nên công tác xây dựng tổ chức,

phát triển Đảng trong khu vực kinh
tế ngoài nhà nước còn gặp nhiều
khó khăn, bất cập. Mặt khác, một
số chủ doanh nghiệp chưa thực sự
tạo điều kiện cho việc tuyên truyền,
phát triển nội dung này.
Cán bộ làm công tác Đảng, công
đoàn tại các doanh nghiệp vẫn do
chủ doanh nghiệp trả lương, nên
vẫn chưa thực sự phát huy được
hết vai trò. Tâm lý của người lao
động còn rụt rè, ngại tham gia các
tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh
nghiệp nên việc vận động, tuyên
truyền trong công nhân lao động
còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải
có thời gian.
Xác định rõ việc phát triển Đảng
trong doanh nghiệp tư nhân ở Đơn
Dương thực sự là khoảng trống chưa
được lấp đầy, Huyện ủy Đơn Dương
đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể
trước mắt để cải thiện dần các con
số. Trong đó, tập trung đẩy mạnh
công tác tuyên truyền là nhiệm vụ
trọng tâm, đi đầu. Tiếp đó, tiến hành
khảo sát, nắm chắc số lượng đảng
viên đang làm kinh tế tư nhân, số
đảng viên lao động trong các doanh
nghiệp để tạo điều kiện, cũng như có
phương án đề nghị các doanh nghiệp
hỗ trợ các đảng viên được sinh hoạt
đảng tốt nhất. Khuyến khích các
doanh nghiệp có người đứng đầu
là đảng viên đẩy mạnh phát triển
đảng. Động viên đảng viên đang lao
động trong các doanh nghiệp chủ
động học tập nâng cao tay nghề để
nâng cao uy tín, vị thế trong doanh
nghiệp, tạo thêm động lực để phát
triển đảng và đảng viên.
N. NGÀ

Công an Lâm Đồng tổng kết công tác năm 2018
* Tỷ lệ khám phá trọng án đạt 100%
Trong chuyến công tác tại Lâm
Đồng, ngày 7/1/2019, Thượng
tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên
TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
đã dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết
công tác năm 2018 của Công an
Lâm Đồng.
Năm qua, nhờ bám sát chỉ đạo của
lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, Công an Lâm Đồng đã
triển khai toàn diện các mặt công
tác một cách hiệu quả. Đặc biệt,
với việc tiếp tục siết chặt kỷ luật,
kỷ cương, lấy khẩu hiệu hành động
“Cấp trên nêu gương; đơn vị kỷ
cương; cấp dưới tự giác; công tác
hiệu quả” làm mục tiêu phấn đấu,
Công an Lâm Đồng đã chọn công
tác giáo dục chính trị tư tưởng làm
khâu đột phá; công tác xây dựng
Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
cho Công an thị trấn Đạ Tẻh.

chuyển biến tích cực... Cùng đó,
công tác tổ chức cán bộ được kiện

toàn theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện
toàn diện, xã bám cơ sở”.

Với quyết tâm giữ vững địa bàn,
ổn định để phát triển, Công an Lâm
Đồng đã xây dựng nhiều đối sách để
đấu tranh có hiệu quả với âm mưu
chống phá của các thế lực thù địch,
đảm bảo an ninh chính trị; Phong
trào Toàn dân bảo vệ ANTQ từng
bước đi vào chiều sâu; Công tác đấu
tranh trấn áp các loại tội phạm được
chú trọng từ khâu phòng ngừa, đi
sâu vào triệt phá các băng ổ nhóm
hoạt động theo kiểu xã hội đen,
cho vay nặng lãi, tín dụng đen; tỷ
lệ khám phá trọng án đạt 100%...
Với những thành tích nổi bật đó,
năm 2018, Công an Lâm Đồng được
Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu
phòng trào thi đua “Vì ANTQ”.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng
Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận và
biểu dương những thành tích mà

Công an Lâm Đồng đạt được; đồng
thời, gợi mở những vấn đề mà Công
an Lâm Đồng cần triển khai thực hiện
trong năm 2019 như: Cần làm tốt
công tác xây dựng Đảng, xây dựng
lực lượng theo phương châm “Bộ
tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã
bám cơ sở”, làm tốt công tác phòng
ngừa tội phạm, chủ động trước mọi
tình hình, không để đột xuất, bất ngờ,
quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia,
trật tự an toàn xã hội góp phần phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền
của Chủ tịch nước, Thượng tướng
Nguyễn Văn Thành đã gắn và trao
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng
Ba cho Công an thị trấn Đạ Tẻh,
huyện Đạ Tẻh - đơn vị nhiều năm liền
đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng.
ĐỨC HUY
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NGÀNH CÔNG THƯƠNG:

BẢO LÂM:

Nhiều mô hình kinh tế
hợp tác hoạt động hiệu quả

Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp
từ các hoạt động xúc tiến thương mại
Ông Võ Ngọc Hiệp - Giám đốc
Sở Công thương Lâm Đồng
cho biết: Năm 2018, với rất
nhiều các hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp từ công tác xúc
tiến thương mại đã đem lại
nhiều kết quả khả quan cho
các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh.

T

heo đó, với chương trình
Đưa hàng Việt về nông
thôn, Sở Công thương
chủ trì, phối hợp UBND
các huyện, thành phố tổ chức
chương trình Đưa hàng Việt về
nông thôn tại huyện Di Linh
và thành phố Bảo Lộc. Cụ thể:
Tổ chức Phiên chợ hàng Việt
về nông thôn tại xã Đinh Trang
Hòa, huyện Di Linh, từ ngày 1 3/6/2018; xã Lộc Châu, thành phố
Bảo Lộc, từ ngày 6 - 8/6/2018,
tham gia phiên chợ có từ 18 - 23
doanh nghiệp với 32 - 46 gian
hàng, đã thu hút 8.000 lượt người
đến tham quan mua sắm, doanh
thu đạt 600 triệu đồng. Tại phiên
chợ, các doanh nghiệp bán hàng
trực tiếp cho người tiêu dùng,
gồm các ngành hàng thiết yếu
như: đồ gia dụng, thực phẩm
công nghệ, may mặc, thời trang
quần áo, giày dép, trà thảo dược,
thuốc bảo vệ thực vật,... với chất
lượng đảm bảo, giá cả phù hợp,
đặc biệt các doanh nghiệp có hàng
hóa phù hợp với phân khúc thị
trường nông thôn và đã thực hiện
nhiều hình thức khuyến mại như
mua hàng tặng quà, giảm giá hàng
bán... Qua đó, đã tạo điều kiện cho
người tiêu dùng nông thôn tiếp

Doanh nghiệp Lâm Đồng giới thiệu các sản phẩm rau sạch, nông nghiệp
công nghệ cao tại Hội chợ thương mại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: D.Thương

cận trực tiếp với hàng Việt.
Đồng thời, ở lĩnh vực xúc tiến
thương mại ngoài nước, Sở cũng
cung cấp thông tin về các hội chợ
quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp
tham gia các hội chợ, các chương
trình xúc tiến ở nước ngoài; phối
hợp với Viện Nghiên cứu và phát
triển Mê Kông giới thiệu và hướng
dẫn cho doanh nghiệp lĩnh vực
nông sản và tiểu thủ công nghiệp
tham gia sàn giao dịch thương mại
điện tử KiuGlobal. Tổ chức 2 hội
nghị kết nối giao thương với các
hệ thống phân phối đa quốc gia:
kết nối các doanh nghiệp ngành
hàng nông sản - thực phẩm tỉnh
Lâm Đồng với siêu thị AEON tại
Đà Lạt và siêu thị AUCHAN; lập
danh sách cử 6 doanh nghiệp tham

gia đoàn xúc tiến thương mại ở
Nga và Belarus do Cục Xúc tiến
Thương mại tổ chức; kết nối giao
thương giữa doanh nhân Ấn Độ và
các doanh nghiệp sản xuất lụa của
tỉnh; kết nối 2 doanh nghiệp sản
xuất nước trái cây với nhà nhập
khẩu của Belarus. Đồng thời, phối
hợp với các Thương vụ Việt Nam
ở nước ngoài cung cấp các thông
tin về thị trường và cơ hội hợp tác
giao thương cho các doanh nghiệp
trong tỉnh.
Hoạt động xúc tiến, quảng bá
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ
diệu từ đất lành” cũng được chú
trọng. Cuối năm 2018, Sở Công
thương cũng đã kết nối để đưa các
nhà nhập khẩu của nước ngoài đến
Lâm Đồng tham quan, khảo sát các

nhà máy và kết nối giao thương;
khảo sát tìm hiểu thị trường, tháo
gỡ khó khăn, xúc tiến tiêu thụ sản
phẩm hoa tại thị trường phía Bắc;
tổ chức đoàn công tác tham gia Hội
nghị kết nối cung cầu giữa Thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành
năm 2018, diễn ra tại thành phố Bến
Tre, từ ngày 23/11 - 25/11/2018. Tổ
chức và mời các doanh nghiệp tham
gia Hội nghị kết nối cung cầu, xúc
tiến thương mại giữa Lâm Đồng
và các tỉnh Duyên hải miền Trung
- Tây Nguyên.
Ở các lĩnh vực ngành dọc, năm
2018, ngành cũng đã tổ chức
Hội nghị đối thoại với các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng cho
khoảng hơn 100 doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại thành
phố Đà Lạt. Ngành cũng đã tổ
chức Hội nghị xây dựng các cụm
liên kết doanh nghiệp công nghiệp
đối với các doanh nghiệp trà năm
2018 tại thành phố Bảo Lộc.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm
2019, ông Võ Ngọc Hiệp cũng cho
biết: Sở sẽ tiếp tục tăng cường công
tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ
và vừa thuộc ngành công thương,
nhất là ưu tiên cho các doanh
nghiệp khu vực nông thôn bằng
các nội dung hỗ trợ thuộc chương
trình khuyến công hàng năm. Qua
đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng lực; đầu tư máy móc, thiết
bị, dây chuyền sản xuất mới; mở
rộng sản xuất; thực hiện mô hình
trình diễn; tham gia hội chợ. Ưu
tiên các đề án khuyến công của
các doanh nghiệp đầu tư phát triển
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
đối với các xã xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn tỉnh.
DIỄM THƯƠNG

Hỗ trợ mở rộng thị trường cho sản phẩm trà
Ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh
đang nỗ lực hỗ trợ nông dân và
doanh nghiệp trồng trà, sản xuất
trà Lâm Đồng mở đường ra thị

trường quốc tế. Lâm Đồng đã phối
hợp với Thương vụ Việt Nam tại
Belarus, Ấn Độ hỗ trợ cho các
doanh nghiệp sản xuất trà, cà phê,
nước ép trái cây xúc tiến xuất khẩu
tại hai thị trường truyền thống này.

UBND tỉnh cũng phối hợp với
Hiệp hội Truyền thông Hà Nội
kết nối doanh nghiệp Lâm Đồng
với nhà nhập khẩu trà Hàn Quốc;
hỗ trợ một số công ty, hợp tác xã
trà kết nối với các đối tác Nhật

Bản, Úc. Lâm Đồng đang tiếp tục
đề nghị Thương vụ Việt Nam tại
những nước có truyền thống nhập
trà Việt Nam xúc tiến hỗ trợ doanh
nghiệp trà Lâm Đồng thâm nhập
thị trường bản địa. 
D.Q

ngành giáo dục Champasak một
trường PTTH Năng khiếu, một
trung tâm giống cây trồng; đồng
thời đào tạo kỹ thuật canh tác
hiện đại cho cán bộ và nông dân
tỉnh bạn.Với Bolykhamxay, Lâm
Đồng sẽ tiếp tục thực hiện các
hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy mối

quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa
hai địa phương. Bolykhamxay là
tỉnh nằm giáp biên giới Việt-Lào,
là địa phương có đa dạng sinh
học phong phú và có nhiều nét
về điều kiện tự nhiên gần gũi với
Lâm Đồng.

Hợp tác đa dạng với Champasak và Bolykhamxay
Thực hiện Biên bản ghi nhớ
hợp tác với hai tỉnh Champasak
và Bolykhamxay (CHDCND
Lào), tỉnh Lâm Đồng tiếp tục
triển khai các chương trình, nội
dung hợp tác cụ thể với tỉnh bạn
trên các lĩnh vực xúc tiến đầu
tư, thương mại và du lịch, phát

triển nông nghiệp theo hướng
ứng dụng công nghệ cao, đào
tạo nguồn nhân lực... Hiện nay,
tỉnh Lâm Đồng đang tiếp nhận
12 học sinh của tỉnh Champasak
và Bolykhamxay sang học tại
Trường Đại học Đà Lạt. Được
biết, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ

D.QUỲNH

Trên 46 tỷ đồng xây dựng Nhà máy nước Thủy Thiên Phú An
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp
thuận cho Công ty TNHH Thủy
Thiên Phú An đầu tư Dự án Nhà
máy nước Thủy Thiên Phú An tại
huyện Đức Trọng.
Theo đó, Nhà máy nước Thủy
Thiên Phú An có tổng mức đầu

tư 46,354 tỷ đồng, có công suất
4.000 m3 nước sạch/ ngày đêm
(đạt tiêu chuẩn chất lượng theo
quy định) và có quy mô xây dựng
trên diện tích 2.950 m2. Trong đó,
diện tích xây dựng công trình có
mái che trên 744 m2; diện tích xây
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dựng bể lọc áp lực, hồ thu bùn, hồ
lắng khoảng 236 m2; diện tích đất
trồng cây xanh, làm đường giao
thông nội bộ, cống thoát nước
khoảng 1.433 m2; và diện tích đất
dự phòng là 534 m2.
Dự án Nhà máy nước Thủy

Thiên Phú An dự kiến đưa vào
hoạt động chính thức trong quý
IV/2021, cung cấp nước sạch sinh
hoạt cho Nhân dân 4 xã: Ninh Gia,
Phú Hội, Tân Thành và Tân Hội
huyện Đức Trọng.
LHT

Trong năm 2018, huyện Bảo Lâm
phát triển mới 6 hợp tác xã (HTX)
và 3 tổ hợp tác (THT), nâng tổng
số HTX trên địa bàn huyện lên con
số 29 với trên 10.000 thành viên
và 15 THT với trên 500 tổ viên.
Các HTX và THT hoạt động chủ
yếu trong các lĩnh vực trồng trọt
và chăn nuôi. Nhiều mô hình HTX
hoạt động hiệu quả, hình thành các
hình thức liên kết hợp tác trong sản
xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Doanh thu bình quân của một HTX
đạt 950 triệu đồng/năm, doanh thu
bình quân của một THT là 650 triệu
đồng/năm. Các mô hình HTX hoạt
động tương đối có hiệu quả như
HTX An Lạc, Quỹ tín dụng Lộc
An... Tuy nhiên, nhiều HTX trên
địa bàn huyện hoạt động chưa hiệu
quả do còn thiếu vốn hoạt động,
trình độ cán bộ quản lý còn hạn
chế, chưa mạnh dạn trong sản xuất
và kinh doanh
ĐÔNG ANH

Cát Tiên hỗ trợ nông dân
trồng cây dâu tằm
Theo đó, cứ 1 ha dâu tằm trồng
mới sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng.
Thông tin này vừa được Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn huyện Cát Tiên cho biết,
nhằm khuyến khích người dân tập
trung phát triển nghề trồng dâu
nuôi tằm.
Nhờ sự khuyến khích này, trong
năm 2018, người dân trên địa bàn
huyện Cát Tiên đã trồng mới 110
ha dâu tằm, nâng tổng diện tích
trồng dâu tằm lên 225 ha; trong đó,
có 164 ha dâu kinh doanh. Năng
suất bình quân cây dâu tằm ở đây
đạt trên 142 tạ/ha, sản lượng lá
hơn 2.084 tấn. Hiện tại, huyện Cát
Tiên có 4 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác
trồng dâu nuôi tằm.
TRỊNH CHU

Xây chợ hạng 3
ở xã Tân Châu
Dự án xây dựng chợ hạng 3 ở
xã Tân Châu, huyện Di Linh vừa
được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm
Đồng chấp thuận chủ trương đầu
tư với tổng nguồn vốn 15 tỷ đồng,
thời hạn hoạt động 50 năm.
Theo đó, dự án triển khai trên
diện tích gần 3.900 m2, chủ đầu
tư là Công ty TNHH Quang Vinh
Phát (Bà Rịa - Vũng Tàu), quy mô
xây dựng chủ yếu gồm các công
trình nhà lồng chợ, ki ốt, nhà điều
hành, bãi đậu xe, hệ thống giao
thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát
nước, phòng cháy chữa cháy…
Cụ thể mật độ xây dựng dưới 40%
hạng mục có mái che, hơn 50%
diện tích giao thông nội bộ, bãi đậu
xe, mua bán ngoài trời và hơn 10%
diện tích cây xanh.
Dự án chợ hạng 3 xã Tân Châu
nói trên sẽ hoàn thành các thủ tục
thiết kế đầu tư và bắt đầu khởi công
xây dựng vào cuối năm 2019. Đến
tháng 10/2021, Dự án hoàn thành
toàn bộ các hạng mục thi công và
đi vào hoạt động.
MẠC KHẢI
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Tổng kết công tác
thi đua Khối Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn
thể tỉnh năm 2018
Sáng 8/1, tại cơ quan Hội Liên
hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Khối
Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể tỉnh đã tổ chức Hội nghị
Tổng kết công tác thi đua năm
2018 và triển khai nhiệm vụ năm
2019.
Tham dự Hội nghị có đồng
chí Nguyễn Đình Quyến - Phó
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
đồng chí Phạm Thị Mỹ Huyền TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,
Trưởng khối thi đua và lãnh đạo
các đơn vị của Khối Thi đua Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh
gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến
binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;
Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Liên đoàn
Lao động tỉnh; Hội LHPN tỉnh
và Tỉnh đoàn Lâm Đồng.
Với chủ đề thi đua “Hành
động mạnh mẽ, đồng bộ vì sự
phát triển của đoàn viên, hội
viên và quần chúng nhân dân,
lao động”, năm 2018 các cơ
quan trong Khối đã thực hiện
hiệu quả chương trình phối
hợp hành động trong công tác
tuyên truyền, vận động nhân
dân; xây dựng mô hình, phong
trào thi đua vững chắc từ cơ
sở; thực hiện tốt công tác giám
sát, phản biện xã hội; tích cực
thực hiện Đề án vị trí việc làm.
Đặc biệt, Khối thi đua đã tham
gia có hiệu quả hoạt động thiết
thực trong nỗ lực chung sức
xây dựng nông thôn mới của
tỉnh thông qua việc hỗ trợ xã
Đa Quyn, huyện Đức Trọng về
đích nông thôn mới năm 2018.
Từ những kết quả đó, Khối thi
đua đã nỗ lực hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ chính trị của năm
và góp phần đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội
chung của tỉnh.
Hội nghị đã tiến hành bình xét,
đề nghị khen thưởng các tập thể
có thành tích xuất sắc trong công
tác thi đua năm 2018. Các thành
viên trong Khối thống nhất đề
xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem
xét tặng cờ thi đua cho Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
3 bằng khen cho Hội LHPN tỉnh,
Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội
Chữ thập đỏ tỉnh vì đã có thành
tích xuất sắc, hoàn thành vượt
mức chỉ tiêu, kế hoạch công tác
đề ra trong năm 2018.

THỦY NGUYỄN

10 năm thực hiện Quyết tâm thư già làng
khu vực Tây Nguyên
iện toàn tỉnh Lâm Đồng
có hơn 700 già làng,
sinh sống hầu hết tại các
thôn, buôn đồng bào
dân tộc thiểu số (DTTS). Đây là
những người có vai trò quan trọng
trong việc tuyên truyền; tham gia
xử lý, giải quyết mâu thuẫn trong
các mối quan hệ thuộc về phong
tục tập quán trong đồng bào DTTS
gốc Tây Nguyên. Đồng thời, các
già làng đi đầu trong quá trình thực
hiện các chủ trương, chính sách
dân tộc của Đảng và Nhà nước tại
cộng đồng và địa bàn dân cư.
Ngày 31/3/2009, tại TP Plây
Ku, tỉnh Gia Lai, 47 đại biểu
đại diện già làng các DTTS tỉnh
Lâm Đồng đã tham dự Hội nghị
biểu dương Già làng khu vực Tây
Nguyên, cùng các đại biểu của hội
nghị thảo luận và ký cam kết thực
hiện “Quyết tâm thư của đại biểu
già làng các DTTS khu vực Tây
Nguyên”.
Quyết tâm thư gồm 5 nội dung,
tập trung chủ yếu vào việc xây
dựng và củng cố niềm tin với Đảng,
với Bác Hồ và Nhà nước; nêu cao
tinh thần đoàn kết, tích cực vận
động bà con xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; tuyên truyền, vận động ứng
dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất,
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác,
đấu tranh với các thế lực thù địch;
phát huy vai trò của người cao tuổi.
Ngay sau khi Quyết tâm thư
được ký kết, các già làng tỉnh Lâm
Đồng đã gặp mặt, tuyên truyền
sâu rộng nội dung đến các thôn,
buôn để đồng bào các DTTS hiểu
thêm về nội dung của Quyết tâm
thư. Hội NCT nhanh chóng cung
cấp tài liệu, chủ động lồng ghép
tuyên truyền, vận động Nhân dân
học tập và thực hiện Quyết tâm
thư thông qua các buổi sinh hoạt
tổ chức Hội và sinh hoạt các câu
lạc bộ của NCT... ở các thôn, buôn
đồng bào DTTS.
Theo đánh giá của Hội NCT
tỉnh, sau 10 năm thực hiện Quyết
tâm thư, bằng uy tín và kinh
nghiệm của mình, các già làng đã
phát huy vai trò gương mẫu thực
hiện, đồng thời là lực lượng nòng
cốt trong việc tuyên truyền, giáo
dục bà con, dòng tộc, buôn làng
hiểu được mục đích và ý nghĩa
của Quyết tâm thư và vận động

H

Được triển khai từ năm 2009, “Quyết tâm thư của đại biểu già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây
Nguyên” đã được Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lâm Đồng cụ thể hóa bằng nhiều phần việc, từ đó
khẳng định và phát huy vai trò của già làng trong cộng đồng, xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Tiến
(đứng thứ hai từ phải qua)
thăm hỏi người có uy tín
trong vùng đồng bào DTTS.
Ảnh: Ngọc Ngà

đồng bào cùng nhau thực hiện. Từ
đó, Quyết tâm thư đã nhận được
sự đồng lòng, ủng hộ của bà con
đồng bào DTTS và tạo ra những
sự thay đổi nhất định, xuất hiện
nhiều cá nhân già làng và tập thể
tiêu biểu.
Đến nay, khi về với các thôn
đồng bào DTTS, hình ảnh những
con đường sạch đẹp với những
ngôi nhà mới khang trang đã
không còn lạ lẫm. Bởi ở những nơi
như xã Đa Nhim (Lạc Dương), xã
Tân Châu (Di Linh),... bà con đã
không ngừng học hỏi và đổi mới
trong lao động sản xuất, tiết kiệm
trong sinh hoạt, rèn luyện bản thân
và xây dựng gia đình ngày càng
ấm no, hạnh phúc, con cái được
học hành đến nơi đến chốn. Bà con
biết trồng và bảo vệ rừng, không
phát rừng làm rẫy trái phép. Nhiều
già làng mặc dù tuổi cao nhưng
vẫn là tấm gương sáng, làm việc
hết mình và động viên bà con thi
đua lao động sản xuất, thực sự là
chỗ dựa tinh thần cho buôn làng.
Nhờ công tác phối hợp tuyên
truyền, vận động của Hội NCT với
các tổ chức đoàn thể mà đồng bào
DTTS trong tỉnh luôn tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng; một
lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác
Hồ; tích cực tham gia xây dựng hệ

thống chính trị cơ sở vững mạnh,
tăng cường mối quan hệ mật thiết
giữa Đảng với nhân dân.
Nhiều xã, thôn vùng đồng bào
DTTS có sự đóng góp tích cực vào
phong trào xây dựng nông thôn
mới, nếu như không có sự đồng
thuận và ủng hộ hết mình ấy, quá
trình thay đổi bộ mặt nông thôn sẽ
chẳng thể dễ dàng. Những con số
như Thôn 5, xã Tà Nung đóng góp
trên 1,1 tỷ đồng, 450 ngày công;
thông Krăng Gọ 2 (Ka Đơn, Đơn
Dương) đóng góp 77 triệu đồng
xây dựng 4,5 km đường bê tông
và đường điện thắp sáng; thôn Tu
La (Đạ M’Rông, Đam Rông) hiến
2.000 m2 đất xây trạm y tế xã,...
đều là những minh chứng cụ thể
nhất cho tinh thần cống hiến và xây
dựng của bà con đồng bào DTTS.
Bà con ở hầu hết các thôn, buôn
DTTS bây giờ đều đã hình thành
nên ý thức bảo vệ môi trường, chăn
nuôi có chuồng trại, xây dựng và sử
dụng các công trình sinh hoạt hợp
vệ sinh. Tang ma gọn nhẹ, xóa bỏ
hủ tục thách cưới, xóa bỏ những hủ
tục lâu đời,...; từ đó góp phần nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần
cho người dân, từng bước xây dựng
cộng đồng văn hóa lành mạnh.
Những già làng như Điểu K Lộc,
Điểu K Ít ở Cát Tiên; già K’Sen, Y

Sang ở Di Linh,... còn trăn trở với
những làng nghề truyền thống, và
vẫn đang hàng ngày tuyên truyền
cho con cháu trong thôn, buôn giữ
gìn những nét văn hóa đặc sắc của
dân tộc mình.
10 năm là một chặng đường đủ
dài để tạo nên những thay đổi.
Tuy nhiên, theo ông Đàm Xuân
Đêu - Trưởng Ban Đại diện Hội
NCT tỉnh thì việc thực hiện Quyết
tâm thư trên địa bàn tỉnh vẫn còn
gặp nhiều khó khăn, cụ thể như
phần lớn các già làng đã lớn tuổi,
trình độ hạn chế; địa bàn ở thôn,
buôn rộng, đi lại khó khăn nên
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động
tuyên truyền, vận động...
Mặc dù vậy, với tinh thần “Tuổi
cao - Gương sáng”, bằng cách này
hay cách khác, các già làng trên
khắp mảnh đất Nam Tây Nguyên
vẫn đang hàng ngày cố gắng quyết
tâm thực hiện tốt Quyết tâm thư,
như lời khẳng định của già Liêng
Hot Ha Brơng (thôn Đạ Dâng,
Liên Hà, Lâm Hà): “Chúng tôi
được bà con ví là cây cao bóng
cả của buôn thôn, đã được Đảng
và Nhà nước giao trọng trách thì
nhất định chuyện gì cũng phải làm
gương cho bà con nhìn vào, học tập
và làm theo”.
VIỆT QUỲNH

ĐẠ HUOAI: Bà con Châu Mạ, K’Ho lưu giữ 6 bộ chiêng nguyên vẹn
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện
Đạ Huoai cho biết, qua khảo sát,
hiện nay số lượng chiêng trên địa
bàn huyện còn tương đối lớn, song
phần lớn là chiêng lẻ, không đồng
bộ, đồng âm với nhau. Nguyên nhân
là do quá trình chia của, chôn chiêng
theo người chết, tình trạng mua bán
chiêng và quá trình bảo quản, sử
dụng bị hư hỏng nên các bộ chiêng
còn nguyên vẹn có thể sử dụng trong
các dịp lễ hội không còn nhiều.
Qua thống kê, đến hiện tại,

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
huyện hiện vẫn lưu giữ được 6 bộ
chiêng nguyên vẹn, có chất lượng
tốt được bà con Châu Mạ, K’Ho
ở địa phương xem như “vật báu”.
Các bộ chiêng này được bà con
giữ gìn hết sức cẩn thận và được
sử dụng biểu diễn trong các dịp lễ
hội, hội diễn. Bên cạnh đó, trong
thời gian qua, để bảo tồn, gìn giữ
và phát triển văn hóa cồng chiêng;
các địa phương và cơ quan chuyên
môn như xã Đoàn Kết, xã Phước

Lộc, thị trấn Đạ M’ri và Trung tâm
Văn hóa - Thông tin và Thể thao
huyện đã trang bị thêm 5 bộ chiêng
mới. Cùng với đó, hiện nay toàn
huyện Đạ Huoai đang có khoảng
200 nghệ nhân cồng chiêng nam,
nữ có tuổi đời từ 14 đến 70 tuổi
đều có khả năng tấu chiêng và
chỉnh chiêng. Trong đó, đáng chú
ý nhất là các thành viên trong Đội
cồng chiêng xã Đạ M’ri có độ tuổi
trẻ nhất (từ 14 đến 28 tuổi).
KHÁNH PHÚC

Các nghệ nhân trẻ của Đội cồng chiêng xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai.
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Cho một Đà Lạt xanh và sạch hơn
Có một hội thi do Đà Lạt phát
động lâu nay được đông đảo
cộng đồng dân cư thành phố
không chỉ tự nguyện tham gia
mà còn thực hiện rất tốt.
Tham gia đông đảo
Một thống kê của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Đà Lạt, đơn vị phụ trách Hội thi
“Xanh - sạch - đẹp” - 2018 cho
biết, đã có trên 93% hộ gia đình
đăng ký hưởng ứng, trong đó có
trên 37% số hộ gia đình tại thành
phố với trên 15.200 hộ dân đăng
ký tham gia. Cùng đó, toàn bộ 249
khu dân cư trên địa bàn; toàn bộ
trường học; khoảng 89% số công
sở cơ quan, đơn vị; 95,5% cơ sở
tôn giáo với 86 đền chùa, nhà
thờ… cũng cùng vào cuộc nhằm
chào mừng 125 năm thành phố
hình thành và phát triển.
Phát động ngay từ đầu năm
2018, đây đã lần thứ 13 Đà Lạt tổ
chức cuộc thi hằng năm ở 2 cấp cấp phường, xã và cấp thành phố
với mục tiêu hướng đến một đô
thị xanh và sạch hơn. Có 5 nhóm
tham gia dự thi, bao gồm: nhóm
các cơ quan đơn vị, nhóm trường
học, nhóm cơ sở tôn giáo, nhóm
khu dân cư và nhóm các gia đình
với những tiêu chí cụ thể đề ra từ
đầu cho từng nhóm. Đó là việc xây
dựng các khu dân cư với các tuyến
đường trồng hoa và cây xanh, các
con đường và suối không rác; xây
mới hoặc đầu tư, tôn tạo các công
trình xanh - sạch - đẹp đã có lâu
nay; trồng hoa, cây cảnh trong
khuôn viên nhà ở, trong cơ quan
đơn vị, khu dân cư, cơ sở tôn giáo,
trường học…
Trên cơ sở những tiêu chí này,
như Ban tổ chức Hội thi cho biết,
trong năm 2018 nhiều khu dân cư
trong thành phố đã thực hiện rất tốt
việc vận động người dân trên địa
bàn ra quân “Ngày chủ nhật xanh”
với trên 6.400 lượt người tham gia,
phát quang tổng cộng trên 42 km

Bà con tại Thánh Mẫu, Phường 7 tham gia bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Báu

đường; nạo vét, khơi thông khoảng
35 km suối và cống rãnh, thu gom
bùn đất, rác thải.
Nhiều cộng đồng dân cư nơi có
các con suối đi qua, các cấp cơ
sở trong năm đã tăng cường vận
động người dân ký cam kết không
vứt rác, phụ phẩm nông nghiệp
xuống suối; vận động thực hiện
văn minh đô thị, không lấn chiếm
lề đường làm nơi buôn bán ở các
tuyến phố; vận động tự tháo dỡ
các bảng quảng cáo sai quy định;
không vứt rác ra đường, bỏ rác
đúng giờ quy định…
Các khu dân cư, các thôn, xóm
cũng vận động dân trồng thêm
hoa, cây xanh, cây cảnh trong
khuôn viên và ven đường trước
nhà để làm đẹp khu phố; vận động
người dân đóng góp để xây dựng
các công trình dân sinh như làm
đường giao thông nông thôn, hội
trường sinh hoạt, bắc đèn chiếu
sáng, nâng cấp đường hẻm, bắc
camera an ninh… Tổng cộng
người dân Đà Lạt trong năm 2018
đã đóng góp trên 18,2 tỷ đồng,
hiến trên 2.000 m 2 đất cho các
công trình công cộng này.
Với công sở, cơ quan, đơn vị,
trường học, cơ sở tôn giáo…; các

cấp cũng vận động trồng thêm
hoa, thảm cỏ, cây xanh, trồng dây
leo lên hàng rào, xây dựng các
bồn cảnh, các công trình làm đẹp
cảnh quan…
Tổng cộng Đà Lạt đã trao 638
giải thưởng cho các gia đình, cơ
quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn
giáo trong năm 2018, trong đó có
560 giải cấp phường - xã (bao gồm
416 giải gia đình, 113 giải khu dân
cư, 31 giải cơ sở tôn giáo) và 78
giải cấp thành phố cho 5 nhóm
(với 6 giải nhất, 12 giải nhì, 17
giải ba và 44 giải khuyến khích).

Cho một thành phố
xanh và sạch hơn
Theo ông Trần Đình Dũng, Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
thành phố, Cuộc vận động “Xanhsạch - đẹp” phát động tại Đà Lạt
lâu nay không chỉ dừng lại ở từng
hội thi hằng năm mà đây là một
hoạt động thường xuyên, liên tục,
được kế thừa và phát triển trong
nhiều năm nay với mục tiêu khơi
dậy, phát huy nội lực, nhằm giữ
gìn, tôn tạo thành phố du lịch này
theo hướng văn minh, thân thiện,
phát triển bền vững.
Như đánh giá của Mặt trận thành

phố, hội thi cho đến nay qua 13 lần
tổ chức đã tạo nên những tác động
tích cực trong cộng đồng dân cư.
Qua đó, góp phần chuyển biến nhận
thức của người dân trên địa bàn,
phát huy được các nguồn lực trong
xã hội, tạo sự đồng thuận từ các cơ
quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn
giáo cũng như của các cộng đồng
dân cư trong công tác chỉnh trang
đô thị, giữ gìn môi trường sinh thái,
đưa Đà Lạt ngày càng xanh, sạch
và đẹp hơn.
Tuy nhiên, như ông Trần Đình
Dũng chỉ ra, vẫn còn không ít hộ
dân trong thành phố dường như
vẫn đứng ngoài cuộc với cuộc vận
động này; rất nhiều con phố, ngõ
hẻm, đoạn suối còn rác thải vứt bừa
bãi; tình trạng đổ phế liệu không
đúng nơi quy định; bỏ rác chưa
đúng giờ trên nhiều con đường;
nhiều gia đình có cơ sở sản xuất,
chăn nuôi trong khu dân cư chưa có
biện pháp cụ thể để xử lý rác thải,
phụ phẩm nông nghiệp, cứ vứt bừa
xuống suối…
Cùng đó, việc đúc kết kinh nghiệm
để nhân rộng mô hình khu dân cư
tự quản về vệ sinh môi trường, xây
dựng các tuyến đường văn minh đô
thị kiểu mẫu, khu dân cư không rác,

phường không rác; việc thành lập tổ
kiểm tra vệ sinh môi trường tại các
phường - xã để thường xuyên tuyên
truyền nhắc nhở, đề nghị xử phạt các
trường hợp vi phạm về vệ sinh môi
trường vẫn còn chưa được hệ thống
chính trị phường xã, tổ dân phố, thôn
quan tâm chú trọng.
Chính vì vậy, Ủy ban Mặt trận
thành phố trong dịp này đã kêu
gọi các cấp chính quyền, đoàn thể,
các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể
người dân trong thành phố tích cực
tham gia phong trào “Xây dựng Đà
Lạt văn minh, thân thiện, hiện đại,
thành phố thông minh”, gắn kết với
Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” lần thứ
14 - 2019 ngay từ đầu năm, đặc biệt
khi năm nay lại diễn ra Festival Hoa
Đà Lạt lần thứ VIII.
Trong nhiều giải pháp nêu ra, theo
ông Dũng, Đà Lạt nên kiên trì xây
dựng mô hình “Tổ nhóm tự quản về
vệ sinh môi trường” ở từng phường,
xã, địa bàn khu dân cư nhằm động
viên người dân, nhắc nhở phê bình
các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình
bỏ rác không đúng giờ, đúng nơi
qui định.
Ông Dũng cũng đề nghị các cơ
quan, phòng - ban chức năng của
Đà Lạt, các phường - xã cần tăng
cường công tác kiểm tra, xử lý
các trường hợp vi phạm trật tự mỹ
quan đô thị, vệ sinh môi trường ở
địa bàn khu dân cư, từng bước có
phương án vận động người dân
thực hiện đề án phân loại rác thải
ngay từ gia đình trước khi xử lý tập
trung; đồng thời đề nghị Công ty
Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và
thành phố cần đầu tư trang thiết bị
phục vụ thu gom, xử lý rác thải;
bố trí thêm các thùng đựng rác có
nắp đậy tại các điểm tập kết rác,
bố trí phương tiện thu gom rác hợp
lý hơn trên các tuyến đường, kể cả
ở các xã vùng ven và kịp thời giải
quyết những đề nghị, đề xuất của
các khu dân cư liên quan đến đảm
bảo vệ sinh môi trường để phong
trào xanh - sạch - đẹp trên địa bàn
thành phố ngày càng phát triển
sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực
hơn.
VIẾT TRỌNG

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận triển khai nhiều kỹ thuật mới
Thực hiện Đề án 1816 “Cử cán
bộ chuyên môn luân phiên từ
bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các
bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh”
và Đề án “Bệnh viện vệ tinh”,
trong năm 2018, Bệnh viện Đa
khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận và
triển khai nhiều kỹ thuật mới phục
vụ bệnh nhân trong tỉnh.
Cụ thể như tiếp nhận các kỹ
thuật về tim mạch từ Đề án Bệnh
viện vệ tinh của Bệnh viện Nhân
Dân Gia Định Thành phố Hồ Chí
Minh, đã thực hiện chụp mạch
vành 434 ca, can thiệp tim mạch
kín 283 ca. Trong đó, can thiệp cấp
cứu 127 ca, điều trị nội trú bệnh
mạch vành 733 lượt bệnh nhân,
giảm số ca chuyển tuyến trên, chỉ
còn chuyển viện cho 38 lượt bệnh
nhân mạch vành.

Tiếp nhận kỹ thuật đặt máy tạo
nhịp tạm thời và cấy máy tạo nhịp
vĩnh viễn trong điều trị bệnh mạch
vành dưới DSA của Bệnh viện
Thống Nhất Thành phố Hồ Chí
Minh, thực hiện cấy máy tạo nhịp
vĩnh viễn cho 8 ca, đặt máy tạo
nhịp tạm thời 6 ca.
Tiếp nhận một số kỹ thuật về
điều trị ung bướu của Bệnh viện
Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh,
đã thực hiện được 1 ca xạ trị áp
sát suất liều cao; 1 ca nong cổ tử
cung trước xạ trong và 1.004 ca
chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân
ung thư.
Tiếp nhận kỹ thuật điều trị tiêm
giảm đau cột sống dưới Xquang
tăng sáng của Bệnh viện Nguyễn
Tri Phương thành phố Hồ Chí
Minh, thực hiện được 15 ca.
Tiếp nhận kỹ thuật chuyên khoa

chấn thương chỉnh hình của Bệnh
viện Đại học Y Dược Thành phố
Hồ Chí Minh, đã thực hiện được
18 ca phẫu thuật tái tạo dây chằng
chéo trước bằng gân chân ngỗng,
5 ca phẫu thuật cắt lọc sụn khớp
gối, 4 ca phẫu thuật thay khớp
háng bán phần và 9 ca phẫu thuật
thay toàn bộ khớp háng.
Tiếp nhận kỹ thuật nội soi can
thiệp - thắt búi giãn tĩnh mạch thực
quản bằng vòng cao su của Bệnh
viện Đại học Y Dược Huế, đã thực
hiện được 7 ca.
Tiếp nhận kỹ thuật chụp, can
thiệp mạch máu, thần kinh từ
Bệnh viện Nhân Dân 115 Thành
phố Hồ Chí Minh, trong năm đã
thực hiện được 65 ca chụp mạch
máu, 24 ca can thiệp mạch máu,
63 ca can thiệp thần kinh.
Bệnh viện đã cử đi đào tạo 16

GS-BS Trịnh Đình Hỷ (chuyên gia Pháp - bìa phải) đang chỉ huy ca nội soi mật tụy
ngược dòng cắt cơ vòng Oddi trên bệnh nhân bị sỏi ống mật chủ, trong chương trình
chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế cho BVĐK Lâm Đồng.

bác sĩ, kỹ thuật viên về các kỹ
thuật tại bệnh viện tuyến trên và
59 cán bộ tập huấn cập nhật kiến

thức chuyên môn tại các đơn vị
tuyến trên.
AN NHIÊN
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Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

3.159 đơn vị đạt tiêu chuẩn
văn hóa và “An toàn về
an ninh trật tự”

Theo Công an Lâm Đồng, toàn tỉnh
hiện có 1.403 khu dân cư, xã, phường, thị
trấn và 1.756 cơ quan, doanh nghiệp, nhà
trường đạt tiêu chuẩn văn hóa và “An toàn
về an ninh trật tự”. Ghi nhận từ các đoàn
thể, khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục,
cảm hóa 1.979 đối tượng hình sự, ma túy,
trong đó có 571 đối tượng tiến bộ được
đưa ra khỏi diện quản lý.
Toàn tỉnh có 114/116 xã đạt tiêu chí “An
ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
(tiêu chí số 19.2); 1 huyện và 76 xã đạt
19/19 tiêu chí, tăng 14 xã so với năm 2017.

MỘT NĂM NHÌN LẠI

Tuy chưa có báo cáo đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR)
của tỉnh năm 2018, nhưng với một số thông tin bước đầu, chúng tôi phân tích ở mức
tổng quan nhất. Năm 2019 - năm đầu tiên thực hiện Luật Lâm nghiệp, tỉnh Lâm
Đồng làm thế nào đạt được mục tiêu tăng độ che phủ rừng lên 54,4-54,8%; số vụ vi
phạm Luật Lâm nghiệp giảm 20%, diện tích thiệt hại giảm 30%.

AN NHIÊN

Di Linh tăng cường phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và
chống người thi hành công vụ
Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày
24/10/2017, của Thủ tướng Chính phủ
về “Tăng cường công tác phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp
luật về chống người thi hành công vụ”,
trong năm 2018, huyện Di Linh đã
tập trung tuyên truyền, vận động quần
chúng; triển khai các biện pháp nghiệp
vụ trong lực lượng trực tiếp thi hành
công vụ, nhất là công an huyện và các
xã, thị trấn; hình thành 12 mô hình “Khu
dân cư đảm bảo an ninh trật tự”; duy trì
các mô hình “Tổ tự quản”, “Tổ tuần tra
phòng, chống tội phạm” và các câu lạc
“Tuổi trẻ và pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng,
chống tội phạm”…
Nhờ vậy, trong năm 2018, tình hình
an ninh trật tự được đảm bảo. Trên địa
bàn huyện Di Linh không để xảy ra tội
phạm chống người thi hành công vụ đến
mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự,
mà chỉ để xảy ra 1 vụ với 3 đối tượng
có hành vi đe dọa, xúc phạm lực lượng
công an xã trong khi đang làm nhiệm
vụ. Cả 3 đối tượng này đã được cơ quan
chức năng mời lên làm kiểm điểm và
cam kết không tái phạm.
Qua phát động phong trào quần chúng,
lực lượng chức năng đã vận động thu
hồi 30 súng tự chế, 1 súng quân dụng,
5 súng hơi, 1 lựu đạn, 1 dùi cui, 29 viên
đạn; xử phạt vi phạm hành chính 5 đối
tượng chế tạo súng tự chế, thu nộp ngân
sách 15 triệu đồng.
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ĐAM RÔNG: Thành lập tổ công tác

liên ngành kiểm tra, xử lý
vi phạm hành lang an toàn
đường bộ

Huyện Đam Rông vừa thành lập tổ
công tác liên ngành kiểm tra, xử lý vi
phạm hành lang an toàn đường bộ trên
địa bàn huyện. Tổ kiểm tra gồm có 8
thành viên, trong đó ông Đinh Quốc
Khánh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ
tầng làm Tổ trưởng. Tổ công tác có trách
nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, tham
mưu xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề
đường, hành lang an toàn đường bộ trên
địa bàn theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các
hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, hành
lang an toàn đường bộ gây mất trật tự an
toàn giao thông tại các tuyến đường, nhất
là các tuyến đường gần khu vực chợ Đạ
Rsal và chợ Phi Liêng.

LÊ TUẤN

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt kiểm tra rừng đầu năm 2018. Ảnh: M.Đạo

Số vụ vi phạm vắng chủ còn cao
Trong năm 2018, ở tỉnh Lâm Đồng, một
trong các nhiệm vụ được tập trung là trồng
rừng sau giải tỏa, trồng rừng thay thế, trồng
cây phân tán, cây che bóng. Kết quả toàn tỉnh
đã trồng được hơn 1.730 ha rừng tập trung;
48.723 cây phân tán; 1.158 ha trồng xen cây
lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp trồng cây
nông nghiệp, cây công nghiệp lâu năm. Cùng
đó là tiếp tục thực hiện chính sách khoán
QLBV rừng với diện tích trên 431 ngàn ha,
tăng hơn 5.100 ha so với năm 2017. Đối với
nhiệm vụ QLBV rừng công tâm mà nói đã
có nhiều chuyển biến tích cực so với những
năm trước đây, Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn
nhận, vẫn còn nhiều hạn chế. Những con số
sau đây chứng minh nhận định này: Số vụ vi
phạm vắng chủ còn rất cao, chiếm tới 53%.
Cụ thể, số vụ vi phạm đã phát hiện lập biên
bản là 900 vụ; trong đó, 422 vụ đã xác định
đối tượng vi phạm và 478 vụ chưa xác định
được đối tượng vi phạm. Theo đó, diện tích
thiệt hại do phá rừng là 62,4 ha, lâm sản thiệt
hại gần 3.692 m3. So sánh với năm 2017, số
vụ vi phạm giảm 135 vụ (bằng 13%); diện
tích thiệt hại do phá rừng giảm 27,15 ha
(bằng 30%); lâm sản thiệt hại theo 4 hành vi
giảm trên 85 m3 (bằng 2%).

Trong 3 tiêu chí thể hiện sự tác động
đến tài nguyên rừng, tiêu chí thiệt
hại về lâm sản do phá rừng chỉ giảm
được 2% so với năm trước là điều
hết sức cần lưu tâm.
Bên cạnh đó, công tác QLBVR vẫn còn

phức tạp, số vụ vi phạm vắng chủ còn cao;
tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp còn
nhiều; công tác giải tỏa và trồng lại rừng
còn khó khăn, tỷ lệ tái lấn chiếm cao; công
tác trồng rừng, trồng cây phân tán còn chậm,
chưa đáp ứng được yêu cầu.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn
chế, tồn tại nêu trên. Về khách quan, diện tích
rừng toàn tỉnh được phân bổ rộng, rải rác,
gần khu vực sản xuất nông nghiệp, khu dân
cư. Trong đó, cần phải hiểu căn cơ hơn, đó là
do tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất lâm
nghiệp để sản xuất nông nghiệp diễn ra từ rất
nhiều năm nay do công tác quản lý lỏng lẻo,
xử lý không nghiêm và cả có những dung
túng từ một số cán bộ chức năng và chính
quyền địa phương. Mặt khách quan khác, so
với nhu cầu của nhiệm vụ, kinh phí, phương
tiện, trang thiết bị cho lực lượng kiểm lâm,
các đơn vị chủ rừng chưa đáp ứng yêu cầu;
biên chế gặp nhiều khó khăn, cá biệt nhiều
địa phương có cán bộ kiểm lâm phải kiêm
nhiệm và quản lý khoảng 20.000 ha rừng.
Cùng đó, công chức kiểm lâm ở độ tuổi từ
50 trở lên có tỷ lệ lớn, đây là yếu tố sức khỏe
đã ảnh hưởng đến thực hiện các hoạt động về
tuần tra, kiểm tra rừng gặp nhiều khó khăn.
Về mặt chủ quan, như đã nêu, vẫn còn sự
buông lỏng quản lý, xử lý chưa kịp thời và
đủ được tính răn đe đối với các đối tượng vi
phạm của cơ quan chức năng liên quan. Một
số chủ rừng còn lơ là, trách nhiệm chưa đủ
mạnh để làm tốt công tác QLBV&PTR…
Năm đầu tiên thực hiện
Luật Lâm nghiệp
Năm 2019 là năm đầu tiên cả nước thực

hiện Luật Lâm nghiệp với nhiều nội dung đổi
mới, phù hợp hơn đối với thực tiễn. Với tỉnh
Lâm Đồng, có thể nêu lên một số nhiệm vụ
và giải pháp cụ thể như sau. Đó là tiếp tục
thực hiện bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng
tự nhiên hiện có. Cùng đó là cụ thể hóa các
hoạt động tổ chức, chỉ đạo thực hiện các biện
pháp chống chặt, phá, ken cây rừng trái phép
và các hành vi trái pháp luật khác xâm hại tới
rừng và đất lâm nghiệp. Xây dựng phương án
phòng chống cháy rừng đến tận cơ sở để hạn
chế cháy rừng đến mức thấp nhất; tổ chức
lực lượng thường xuyên theo dõi và kịp thời
xử lý các vụ cháy tránh để lan rộng, đặc biệt
trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2019.
Tiếp tục triển khai hỗ trợ trồng rừng sản xuất
và đổi mới mô hình sản xuất tại các công ty
lâm nghiệp. Cơ quan chủ quản, cụ thể là Sở
NN&PTNT chỉ đạo triển khai thực hiện tốt
chính sách dịch vụ môi trường rừng theo
quy định. Đồng thời, Sở NN&PTNT cũng
cần chỉ đạo triển khai trồng cây lâm nghiệp
trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm,
trong đó, có sự giám sát và kịp thời làm tốt
công tác thi đua.
Nhân đây chúng tôi cũng nêu ý kiến đánh
giá và chỉ đạo của người đứng đầu chính
quyền tỉnh Lâm Đồng - Chủ tịch UBND Đoàn
Văn Việt. Tại Kỳ họp thứ VI, HĐND tỉnh
khóa IX ngày 13/12/2018, Chủ tịch UBND
tỉnh thẳng thắn đánh giá: QLBV rừng là một
trong những nhiệm vụ hết sức phức tạp và
cũng đang là một trong những hạn chế của
tỉnh Lâm Đồng. Ông cho rằng, cần tập trung
làm tốt ở mấy địa bàn chủ yếu có diện tích và
mật độ rừng lớn (trong đó chủ yếu là thông)
thì công tác QLBV rừng sẽ có chuyển biến rõ
rệt. Nguyên nhân để mất rừng, suy thoái rừng
thì có nhiều, mặc dù cả 3 tiêu chí giảm nhưng
năng lực, khả năng trong công tác quản lý của
một số đơn vị vẫn đang còn mỏng và còn thiếu
trách nhiệm, nhất là chủ rừng.
Vì vậy, trong năm 2019, theo Chủ tịch
Đoàn Văn Việt, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng,
khôi phục trồng lại rừng, kiên quyết không
để mét vuông đất lâm nghiệp nào bị lợi dụng
làm việc khác mà phải để trồng rừng. Việc
để sản xuất nông nghiệp trên đất rừng phải
kiên quyết thực thi những giải pháp quyết
liệt để trồng rừng lại mới khắc phục tồn tại
thời gian qua là tỉ lệ trồng lại rừng trên đất
lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng cà phê còn
đạt thấp. Hiện còn hơn 70.000 ha cần trồng
phục hồi rừng, chủ trương, kế hoạch và đề án
có nhưng thực hiện chưa tốt cho nên cần rà
soát lại, kiên quyết xử lý vi phạm. Việc đền
bù tài nguyên rừng bị thiệt hại tiếp tục cần
rà soát và xử lý điểm để đạt được hiệu lực
cao về quản lý nhà nước trong tình trạng chủ
rừng vi phạm. Chủ tịch Đoàn Văn Việt cũng
khẳng định kiên quyết không phát triển thủy
điện ảnh hưởng đến môi trường rừng như tinh
thần quán triệt của Thủ tướng Chính phủ.
MINH ĐẠO

83 mô hình tự quản về an ninh trật tự
Hiện toàn tỉnh đã và đang duy trì hoạt
động có hiệu quả 83 loại mô hình tự quản
về an ninh trật tự (ANTT).
Điển hình như: các mô hình trong phong
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng tôn giáo
có: “Giáo xứ bình yên”, “Họ đạo 3 không”,
“Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã
hội”; trong vùng đồng bào DTTS có các mô
hình: “Hội đồng bảo tự quản về ANTT”,
“Chi hội phụ nữ không phát rừng làm rẫy
trái phép”, “Phụ nữ DTTS chấp hành chủ

trương, chính sách, pháp luật của Đảng,
Nhà nước”...
Hội Cựu chiến binh các cấp xây dựng các
mô hình “Tổ CCB tự quản về ANTT ở khu
dân cư”, “Tổ dân cử dân nuôi”; Hội Phụ nữ
các cấp tiếp tục duy trì mô hình “Thôn kiểu
mẫu, gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Tổ
phụ nữ DTTS xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch”; Đoàn Thanh niên với các mô hình:
“CLB tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ
phòng, chống tội phạm”…

Ở địa bàn dân cư tiếp tục duy trì các mô
hình hiệu quả như: “Thôn, xóm, tổ dân phố
bình yên, gia đình hòa thuận”, “Khu dân cư
không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”,
“Tiếng kẻng an ninh”, “Cổng rào an ninh”,
“Tổ tuần tra nghĩa vụ”, “Tổ nhân dân tự
quản về ANTT”… Đặc biệt, xây dựng và
nhân rộng nhiều mô hình camera an ninh,
trong năm 2018 đã lắp đặt mới 114 mắt
camera giám sát an ninh.
AN NHIÊN
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Bảo Việt Nhân thọ khám bệnh
miễn phí cho 600 người nghèo
Lâm Đồng

Nhiều mô hình rau, hoa nhà kính Lạc Dương đạt doanh thu từ 800 triệu - 1 tỷ đồng/ha/năm. Ảnh: H.Yên

Nông nghiệp Lạc Dương
sau 10 năm phát triển
Sau mười năm tập trung cho nông nghiệp, nông thôn, Lạc Dương đã có bước chuyển
mình mạnh mẽ. Từ nền nông nghiệp chủ yếu thuần cây cà phê, người dân đã biết
chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang sản xuất rau, hoa cho hiệu quả kinh tế cao. Trong điều
kiện khó khăn chung, xuất phát điểm thấp, nông nghiệp huyện Lạc Dương vẫn có bước
phát triển khá toàn diện, một số lĩnh vực có sự phát triển đột phá hướng tới một nền
nông nghiệp hiện đại; góp phần quan trọng trong đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chung
của địa phương.
Tăng nhanh diện tích cây trồng
chất lượng cao
Việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao đang là xu hướng phát triển tất yếu,
với hiệu quả thấy được rõ rệt, từ năng suất, chất
lượng, mẫu mã sản phẩm, giá cả thị trường,
đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh
nghiệp, hợp tác xã, người dân, các nhà đầu tư
nước ngoài.
Đến nay, thu nhập bình quân trên đơn vị diện
tích đất canh tác của huyện đạt 225 triệu đồng/
ha, trong đó diện tích trồng rau nhà kính đạt 500
- 800 triệu đồng/ha/năm; diện tích trồng hoa đạt
800 - 1 tỷ đồng/ha/năm. So với sản xuất thông
thường, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao nhà kính ở Lạc Dương tăng trên 30%.
Tổng diện tích canh tác rau hiện tại 2.215 ha,
diện tích gieo trồng hàng năm ước đạt 4.430
ha, sản lượng ước đạt 162.138 tấn/năm. So với
năm 2008 tăng 1.266 ha, sản lượng tăng hơn
100 ngàn tấn. Cây hoa diện tích canh tác hiện
tại 450 ha, diện tích gieo trồng đạt 730 ha, sản
lượng đạt 250 triệu cành/năm so với năm 2008,
tăng 232 ha, tăng 196 triệu cành. Tổng diện
tích cà phê hiện có 5.163 ha, trong đó cà phê
kinh doanh 4.530 ha và sản lượng đạt 13.590
tấn nhân. So với năm 2008, tăng 2.907 ha, sản
lượng tăng hơn 10 ngàn tấn...
Ở Lạc Dương những năm gần đây (20142018) việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao gia tăng, phát triển đáng kể cả
số lượng diện tích, chất lượng, quy mô đơn giản
tới hiện đại đã và đang triển khai rộng khắp trên
địa bàn toàn huyện. Hiện nay có khoảng 1.912
ha sản xuất rau, hoa, dâu tây ngoài trời, áp dụng

công nghệ đơn giản, hệ thống tưới phun mưa
tự động. Tổng diện tích nhà kính toàn huyện
có 738 ha chủ yếu là rau, hoa, dâu tây... Ngoài
diện tích của một số doanh nghiệp, người dân
từ Đà Lạt vào đầu tư thì diện tích nhà kính của
người dân tại địa phương khoảng 306 ha, trong
đó đồng bào dân tộc thiểu số đã bắt đầu thay
đổi nhận thức và biết học hỏi người Kinh làm
ăn, đến nay đã phát triển được hơn 40 ha nhà
kính và tiếp tục mở rộng diện tích. Để hoàn
thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong
10 năm, trên lĩnh vực trồng trọt đã thực hiện
đồng loạt các chương trình như: Chương trình
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương
trình tái canh, cải tạo cà phê, đề án nâng cao
chất lượng giống cây trồng vật nuôi.... Thông
qua các chương trình, chính sách được triển
khai rộng khắp trên địa bàn toàn huyện, tạo ra
những chuyển biến tích cực trong nhận thức của
người nông dân. Nhiều mô hình đã được nhân
rộng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp
phần xóa đói, giảm nghèo cho vùng nông thôn.
Hình thành vùng nông nghiệp
chất lượng cao
Trên địa bàn huyện tới nay đã được phê duyệt
5 quy hoạch địa điểm sản xuất nông nghiệp dựa
trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế của địa
phương, cụ thể: Khu sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao khu vực Áp Lát, xã Đạ Sar
với quy mô 346 ha; Khu sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao khu vực Đa Đeum,
xã Đạ Sar với quy mô 172 ha; Khu sản xuất
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao K’long
K’lanh, xã Đạ Chais với quy mô 181 ha; Khu
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm

Đồng tại xã Đạ Sar với quy mô hơn 221 ha;
Vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao
với quy mô 300 ha (hình thành 2 tiểu vùng: 1
tiểu vùng 170 ha, 1 tiểu vùng 130 ha) trên địa
bàn thị trấn Lạc Dương.
Trên cơ sở các vùng quy hoạch, UBND
huyện kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp
triển khai đầu tư, cũng như tuyên truyền, vận
động nhân dân trong vùng, sản xuất theo đúng
quy hoạch. Theo đó, nhiều công nghệ hiện đại
trong sản xuất, nhiều giống mới chất lượng
cao đã được doanh nghiệp đầu tư tại vùng
quy hoạch.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết,
sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết
26-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X về “Nông
nghiệp, nông dân, nông thôn” đã tạo nên sự
chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như trách
nhiệm của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp
phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, tốc độ
tăng trưởng nông, lâm thủy sản đạt bình quân
16,22%/năm, vượt nhiều so với Nghị quyết đề
ra (3,5-4%). Cơ cấu giống cây trồng chuyển
đổi mạnh mẽ, đặc biệt phát triển sản xuất nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao với năng suất
chất lượng, giá trị, thương hiệu sản phẩm ngày
càng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 26 đã
góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn mới trong
huyện nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông
thôn được tăng cường đáng kể, ngày càng đáp
ứng nhu cầu sản xuất, bảo vệ quốc phòng an
ninh và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, đời
sống vật chất, tinh thần của nhân dân không
ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu
người ước năm 2018 đạt 36,6 triệu đồng/năm
(tăng 29,08 triệu đồng so với năm 2008), tỷ lệ
hộ đói nghèo, nhà cửa tạm bợ đã giảm rõ rệt.
Điều đó khẳng định các chủ trương phát triển
kinh tế nông nghiệp đã thực sự hiệu quả rõ rệt.
HOÀNG YÊN

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Lâm Đồng
vừa tổ chức chương trình “Chung tay vì cộng
đồng - Bảo vệ Gia đình Việt”. Theo đó, đã tổ
chức khám bệnh miễn phí tại huyện Di Linh
và thành phố Bảo Lộc cho 600 đối tượng là
người nghèo, gia đình sách, người có công
với cách mạng. Chương trình đã thu hút sự
tham gia của đội ngũ y, bác sĩ đến từ Bệnh
viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện
Việt - Pháp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương,
Bệnh viện E, Bệnh viện Nhân Dân 115 TP
Hồ Chí Minh.
Ông Ngô Minh Đức - Giám đốc Công
ty Bảo Việt Nhân thọ Lâm Đồng cho biết:
“Chương trình “Chung tay vì cộng đồng bảo vệ gia đình Việt” cho người dân có hoàn
cảnh khó khăn và gia đình chính sách là một
hoạt động xã hội rất có ý nghĩa, góp phần làm
tốt an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm
sóc phụng dưỡng các gia đình chính sách có
công với cách mạng, cải thiện và nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân”.
Được biết, với những nỗ lực trong hoạt
động, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận
Giải thưởng “Công ty bảo hiểm tốt nhất Việt
Nam” và “Công ty bảo hiểm vì sức khỏe cộng
đồng” năm 2017 do Tạp chí Tài chính và
Ngân hàng toàn cầu của Anh Quốc bình chọn.
Vừa qua, Bảo Việt Nhân thọ còn dẫn đầu Top
10 “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín Việt
Nam” do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá
Việt Nam” đánh giá và công bố.


NGUYỆT THU

ĐÀ LẠT: Gần 200 trường hợp vi phạm

trật tự xây dựng năm 2018

Theo UBND TP Đà Lạt, tổng số các
trường hợp vi phạm trật tự xây dựng từ ngày
15/12/2017 đến 15/11/2018 là 188 trường
hợp (tăng 127 trường hợp so với cùng kỳ
năm 2017). Trong đó, thành phố đã xử lý và
đình chỉ thi công 188 vụ vi phạm.
Cụ thể, về xây dựng, cải tạo không phép
106 trường hợp; xây dựng cải tạo sai phép
82 trường hợp. UBND thành phố đã ban
hành 164 Quyết định xử phạt VPHC đối với
các chủ đầu tư và 1 quyết định đối với đơn
vị thi công với tổng số tiền phạt 3,4 tỷ đồng.
Các đối tượng vi phạm đã chấp hành nộp
phạt 95 trường hợp với số tiền 1,9 tỷ đồng.
Chưa chấp hành nộp phạt 70 trường hợp
với số tiền 1,47 tỷ đồng. Chấp hành đình chỉ
thi công theo biên bản vi phạm hành chính,
tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm là 78
trường hợp và không chấp hành đình chỉ thi
công theo biên bản vi phạm hành chính 110
trường hợp.
Cũng trong năm qua, thành phố đã cấp
2.184 giấy phép xây dựng nhà ở và công
trình riêng lẻ với tổng diện tích xây dựng
trên 228 ngàn m2 với diện tích sàn trên 628
ngàn m2.
C.THÀNH

Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2019

Nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao trong dịp Tết
Nguyên đán nên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được chú trọng.

Bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở
Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết:
Thực hiện Kế hoạch số 3573 của Ban Chỉ
đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực
phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm
an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ
Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019, Sở Công
thương đã xây dựng kế hoạch và đề nghị
Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Kinh tế
thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Phòng Kinh
tế và Hạ tầng các huyện; Ban Quản lý các
chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh khẩn trương
triển khai một số nội dung đảm bảo an toàn
thực phẩm dịp tết.

Theo đó, Sở Công thương đề nghị các
huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển
khai công tác kiểm soát, tổ chức các hoạt
động cụ thể bảo đảm an toàn thực phẩm
trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, mùa Lễ
hội Xuân 2019 và thực hiện nghiêm các
quy định của Nhà nước về quản lý an toàn
thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật
về đảm bảo an toàn thực phẩm cho chính
quyền các cấp, các nhà lãnh đạo, quản lý,
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu
thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm theo
các nội dung và quy định tại các văn bản

quy phạm pháp luật; Tăng cường công tác
quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với
các cơ sở, quầy hàng, tiểu thương sản xuất,
chế biến, kinh doanh thực phẩm theo quy
định của Luật An toàn thực phẩm...
Đặc biệt, tùy theo tình hình thực tế địa
phương thành lập các đoàn kiểm tra liên
ngành hoặc chuyên ngành triển khai kiểm
tra trên địa bàn. Phối hợp với đoàn kiểm tra
liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra, xử
lý các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu
có) tại các cơ sở thực hiện theo kế hoạch
của đoàn kiểm tra tỉnh.
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QUỐC TẾ

Tổng thống Mỹ và Pháp điện đàm thảo luận
về tình hình Syria

Việc ký kết hiệp ước hòa bình
với Nga sẽ giúp ích cho Mỹ
NHẬT BẢN:

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp gần đây.

Theo Sputnik, ngày 6/1, Thủ
tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên
bố, việc ký kết một thỏa thuận hòa
bình với Nga sẽ góp phần tăng
cường an ninh trong khu vực, từ

đó mang lại lợi ích cho Mỹ.
Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời
ông Abe cho biết: “Vì thỏa thuận
hòa bình sẽ góp phần tăng cường
hòa bình và an ninh trong khu vực

nên văn kiện này cũng sẽ mang lại
lợi ích cho Mỹ”.
Hồi đầu tuần, Thủ tướng Abe
nhắc lại cam kết của Nhật Bản
trong việc xúc tiến các cuộc đàm
phán nhằm ký kết một thỏa thuận
hòa bình, theo đó chấm dứt tranh
chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập
kỷ với Nga.
Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở
Singapore hôm 14/11 năm ngoái,
Thủ tướng Abe và Tổng thống
Nga Vladimir Putin đã nhất trí
tăng cường các cuộc đàm phán
nhằm ký kết một hiệp ước hòa
bình dựa trên tuyên bố chung
1956 giữa Nhật Bản và Liên Xô
trước đây.
Trong tuyên bố chung 1956,
Moskva nhất trí chuyển giao cho
Tokyo 2 trong số 4 đảo tranh chấp,
Habomai và Shikotan, một khi một
thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Reuters đưa tin, Nhà Trắng cho
biết, trong cuộc điện đàm ngày 7/1,
Tổng thống Mỹ Donald Trump
và Tổng thống Pháp Emmanuel
Macron đã thảo luận về các kế
hoạch cho việc rút quân đội Mỹ
khỏi Syria.
Tuyên bố của Nhà Trắng có đoạn:
“Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về
tình hình tại Syria, trong đó có cam
kết của Mỹ và Pháp nhằm tiêu diệt
tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự
xưng cũng như một kế hoạch mang
tính bền vững, thận trọng và có sự
phối hợp về việc rút quân đội Mỹ
khỏi Syria”.
Ngoài ra, hai bên cũng khẳng định
lại rằng sẽ không dung thứ bất kỳ
hành động sử dụng vũ khí hóa học
nào tại Syria.

Trong khi đó, Lực lượng Dân
chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu
thuẫn tại Syria ngày 7/1 cho biết,
một thành viên tổ chức Nhà nước
Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công
liều chết vào một chốt kiểm soát
của SDF ở tỉnh Raqqa, khiến 5
người thiệt mạng và làm một số
tay súng khác bị thương.
Trong khi đó, Tổ chức Giám sát
Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ
sở tại Anh cho hay ban đầu kẻ tấn
công tự sát nã súng vào một nhóm
chiến binh SDF bên ngoài một văn
phòng địa phương.
Sau đó, đối tượng này chạy vào
tòa nhà và tự kích nổ làm 5 người
thiệt mạng, trong đó có bốn dân
thường và làm bị thương 8 người
khác.
TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc đã có phương hướng cải cách
nền kinh tế

TTXVN

Hàn Quốc cấp 200.000 liều Tamiflu điều trị cúm cho Triều Tiên
Ngày 8/1, Bộ Thống nhất Hàn
Quốc cho biết, nước này đã quyết
định cấp khoảng 200.000 liều
Tamiflu điều trị cúm và các trang
thiết bị y tế khác cho Triều Tiên.
Dự kiến, gói viện trợ y tế này sẽ
được triển khai ngay trong tuần.
Hội đồng Hợp tác và trao đổi liên
Triều đã đưa ra quyết định trên và
dành khoảng 3,56 tỷ won (khoảng
3,2 triệu USD) cho chương trình.
Hội đồng này gồm các quan chức
chính phủ và chuyên gia có nhiệm
vụ xem xét các chính sách và quyết
định quan trọng liên quan tới các
dự án trao đổi và hợp tác liên Triều.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc,
Seoul hy vọng số thuốc này sẽ cải
thiện tình hình chăm sóc y tế cho
người dân Triều Tiên, ngăn chặn sự

lây lan của virus cúm có thể xảy ra
trong quá trình tiếp xúc giữa người
dân hai miền, qua đó góp phần giữ
gìn sức khỏe cho cả người dân hai
miền Triều Tiên.
Dự kiến, số thuốc này sẽ được
chuyển cho phía Triều Tiên vào
ngày 11/1 bằng đường bộ ở khu
vực biên giới liên Triều phía Tây.
Khoảng 10 quan chức Chính phủ
Hàn Quốc sẽ tới thị trấn biên giới
Kaesong của Triều Tiên để bàn giao
cho phía Triều Tiên số thuốc này
cùng với khoảng 50.000 bộ thiết
bị chẩn đoán nhanh.
Trước đó, tháng 12/2018, Chính
phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch
cung cấp thuốc Tamiflu và các bộ
thiết bị chẩn đoán nhanh cho Triều
Tiên. Hàn Quốc cũng đã nêu vấn

đề này với phía Mỹ trong cuộc họp
của nhóm công tác chung Hàn-Mỹ
về Triều Tiên để đảm bảo việc hỗ
trợ này không vi phạm các lệnh
trừng phạt của cộng đồng quốc tế
nhằm vào Bình Nhưỡng.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên
Triều hồi tháng 9/2018 diễn ra tại
Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn
Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo
Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí
hợp tác chặt chẽ trong phòng chống
sự lây lan của bệnh cúm.
Hồi năm 2009, Chính phủ Hàn
Quốc đã hỗ trợ Triều Tiên khoảng
400.000 liều Tamiflu và 100.000
liều thuốc Relenza thông qua một
tuyến đường bộ xuyên biên giới
miền Tây giữa hai miền.
TTXVN

Báo động thực trạng thiếu lương thực và chăm sóc y tế ở Triều Tiên
Lượng lương thực viện trợ cho
Triều Tiên đã giảm mạnh trong
bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á
này tiếp tục hứng chịu các lệnh
trừng phạt quốc tế.
Theo hãng tin Yonhap ngày
8/1, trong tháng 11 năm ngoái,
Chương trình Lương thực thế
giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc
đã cung cấp 363 tấn thực phẩm
hỗ trợ 457.760 phụ nữ mang thai
và đang cho con bú cũng như trẻ
em dưới 5 tuổi ở Triều Tiên.
Con số này đã giảm mạnh so
với mức 1.083 tấn cung cấp cho
475.000 người ở Triều Tiên trong
tháng liền kề trước đó.
Trong báo cáo mới nhất của
mình, WFP nhấn mạnh những tác
động của các lệnh trừng phạt đối
với chuỗi cung cấp lương thực
tại Triều Tiên là rất đáng lo ngại.
Hiện cơ quan này cần khoảng

15,56 triệu USD để trợ cấp
lương thực cho những người
dễ bị tổn thương ở Triều Tiên
trong 6 tháng tới (tính đến tháng
5/2019).
Không chỉ vấn đề lương thực,
tình hình chăm sóc y tế tại Triều
Tiên cũng là vấn đề cần được
cộng đồng quốc tế quan tâm.
Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi
liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết,
các lệnh trừng phạt đã gây ra tác
động nghiêm trọng đối với ngành
y tế của Triều Tiên, dẫn tới tình
trạng thiết hụt các loại thuốc cơ
bản như vaccine, kháng sinh, bộ
thiết bị xét nghiệm nhanh, trang
bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên
y tế và thuốc rửa tay sát khuẩn.
Tình trạng này là nguyên nhân
dẫn tới bùng nổ bệnh dịch từ đầu
năm 2018.
IFRC ước tính có khoảng 10,3

triệu người dân Triều Tiên chưa
được đảm bảo về lương thực, bị
suy dinh dưỡng và chưa được
tiếp cận các dịch vụ cơ bản.
Những thảm họa thiên nhiên
diễn ra thường xuyên như nắng
nóng, bão, lũ lụt và lở đất trong
năm ngoái đã khiến các thách
thức nhân đạo ở Triều Tiên trở
nên nghiêm trọng hơn.
IFRC cho rằng, các lệnh trừng
phạt quốc tế đối với Triều Tiên
đã cản trở việc cung cấp thiết
bị và dịch vụ y tế cần thiết cho
người dân Triều Tiên, qua đó gây
ra “tác động nghiêm trọng” tới
điều kiện chăm sóc sức khỏe của
nước này, cho dù các biện pháp
trên không nhằm mục đích hạn
chế các hoạt động nhân đạo hoặc
gây ra các hậu quả nhân đạo đối
với người dân Triều Tiên.
TTXVN

Nhà máy của Samsung ở Gimhae, Hàn Quốc.

Theo Yonhap, ngày 8/1, Tổng
thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã
kêu gọi các quan chức cấp cao trong
chính phủ của ông tạo ra tiến bộ thực
sự trong các nỗ lực nhằm xây dựng
quốc gia đổi mới và toàn diện, cho
rằng mục đích không phải để khoe
khoang mà là nhằm làm cho người
dân cảm thấy được hưởng lợi từ sự
cải cách này.
Tại cuộc họp Nội các đầu tiên

trong năm, Tổng thống cho biết đã
có phương hướng cho việc cải cách
nền kinh tế đất nước. Tổng thống
Moon Jae-in phát biểu: “Nhóm
kinh tế thứ hai phải tập trung vào
việc làm thế nào để chuyển động
đúng hướng”.
Vào cuối năm 2018, Tổng thống
đã thay thế các bộ trưởng kinh tế
của mình, bao gồm cả bộ trưởng tài
chính. 
TTXVN

Cháy tàu chở dầu ngoài khơi Hong Kong,
21 thuyền viên được cứu sống

Những cuộn khói đen
nghi ngút bốc lên
trong vụ cháy tàu chở dầu.

Ngày 8/1, một tàu chở dầu
đã bốc cháy ở ngoài khơi Hong
Kong (Trung Quốc) khiến ít nhất
một thuyền viên thiệt mạng.
Trong khi đó, lực lượng cứu hộ
cứu sống được ít nhất 21 người.
Theo hãng tin AFP, cảnh sát
Hong Kong cho biết công tác
cứu nạn các thuyền viên vẫn
đang diễn ra tại vùng biển cách
đảo Nam Nha khoảng 1 hải lý về

phía Nam.
Hiện chưa rõ có người mất tích
trong vụ việc này hay không.
Một số nhân chứng sống gần
đảo Đại Nhĩ Sơn cho biết họ đã
nghe thấy tiếng nổ lớn.
Trong khi đó, một bức ảnh đăng
tải trên mạng Facebook của cảnh
sát cho thấy con tàu chở dầu này
đang nghiêng về một bên với
những cuộn khói đen. TTXVN
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