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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến
* Lâm Đồng tham luận về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch canh nông trong xây dựng nông thôn mới
Ngày 9/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung
ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết
công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển
khai nhiệm vụ năm 2019.
Về phía Trung ương có các đồng chí: Trương
Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc
Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ
nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung
ương; lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng đại diện các

bộ, ban, ngành Trung ương tham dự.
Về phía đầu cầu Lâm Đồng có sự hiện diện
của đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại
biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Chủ
tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban,
ngành của tỉnh.
Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng
của cả nước đã có những chuyển biến tích cực,

tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu
gọi thi đua ái quốc từ cấp Trung ương đến địa
phương. Đặc biệt, các phong trào thi đua do
Trung ương phát động đã được các cấp, các
ngành, các địa phương thực hiện tốt. Điển hình
như trong phong trào thi đua “Chung sức xây
dựng nông thôn mới”, tính đến tháng 12/2018,
cả nước đã có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện
đạt chuẩn nông thôn mới.... XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Tất cả mọi người đều phải trông thấy ai sai
thì phê bình. Phê bình để sửa chữa, để tiến bộ.
Không phê bình là tự làm mất quyền dân chủ”
LÀ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI CÁC CHIẾN SĨ THI ĐUA
CÔNG NÔNG BINH TRONG BỐI CẢNH CÁC NGÀNH, CÁC GIỚI,
CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC HĂNG HÁI THI ĐUA LẬP NHIỀU
THÀNH TÍCH VÌ MỤC TIÊU ĐÁNH THẮNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

“Chở tết” ra Trường Sa

Đổi mới công tác dân vận
trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số ở Đam Rông
Thực hiện Chỉ thị số 49 của Ban Bí
thư về “Tăng cường và đổi mới công
tác dân vận của Đảng ở vùng đồng
bào dân tộc thiểu số”, những năm
qua, công tác này đã được Huyện
ủy Đam Rông chú trọng, góp phần
tạo nên những khởi sắc trong phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương
nói chung và vùng đồng bào dân tộc
thiểu số nói riêng.
TRANG 2

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
triển khai nhiệm vụ
năm 2019
TRANG 4

KINH TẾ

Đầu tư hạ tầng
đô thị Bảo Lộc
TRANG 3

Chiến sĩ trẻ hải quân lên đường ra Trường Sa. Ảnh Đức Tú

TRANG 4

Nghĩa tình với người nghèo

Kim chi Đà Lạt cho mùa tết

Cậu học trò đam mê
sáng chế khoa học
TRANG 5

Những căn nhà còn vương
mùi sơn mới, những mái ấm
dù còn đơn sơ nhưng lúc nào cũng
vẹn nguyên tiếng cười và niềm hạnh
phúc. Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc (UBMTTQ) huyện Lâm Hà đã
vận động đóng góp hỗ trợ xây dựng
44 căn nhà như thế cho những gia
đình khó khăn.
TRANG 5

VĂN HÓA - XÃ HỘI

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đảm bảo cấp nước
an toàn, chất lượng
phục vụ Nhân dân
TRANG 7
TRANG 6
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền...
... Phong trào thi đua “Doanh
nghiệp Việt Nam hội nhập và phát
triển” đã được các cấp, các ngành,
các địa phương thực hiện rất tốt
trong việc hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp, cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh... Trong 11 tháng năm 2018,
cả nước đã có 121.248 doanh nghiệp
được thành lập mới với số vốn đăng
ký 1.234.373 tỷ đồng, tăng 4,5%
về số doanh nghiệp và tăng 9,1%
về số vốn đăng ký so với cùng kỳ
năm 2017.
Phong trào “Chung tay vì người
nghèo - không để ai bị bỏ lại phía
sau” cũng được triển khai rộng khắp
cả nước. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo cả
nước đã giảm bình quân 1,5% năm;
tỷ lệ hộ nghèo ở những địa bàn khó
khăn cũng giảm nhanh; tỷ lệ gia
đình nghèo cả nước từ 8,23% trong
năm 2016 đến nay ước tính chỉ còn
5,5% vào cuối năm 2018.
Công tác tuyên truyền, nhân rộng
điển hình tiên tiến cũng được các
cấp, các ngành chú ý và có nhiều
chuyển biến tích cực. Trong năm
2018, Chủ tịch nước và Thủ tướng
Chính phủ đã khen thưởng 55.463
trường hợp.
Tại Hội nghị, Ban Thi đua - Khen
thưởng Trung ương cũng nêu ra
những tồn tại, hạn chế hiện nay trong
công tác thi đua, khen thưởng. Đó là
việc một số phong trào thi đua chưa
được triển khai thường xuyên, tiêu
chí còn chung chung; công tác kiểm

TIẾP TRANG 1

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị.

tra, giám sát trong tổ chức phong
trào thi đua chưa được coi trọng;
việc tuyên truyền các phong trào thi
đua, biểu dương nhân rộng điển hình
tiên tiến chưa thường xuyên và liên
tục, chủ yếu tập trung vào các đợt
cao điểm. Đồng thời, công tác khen
thưởng thông qua phát hiện các tập
thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào
thi đua, khen thưởng cho công nhân,
nông dân, người lao động tuy đã đạt
được một số kết quả tích cực nhưng
chưa đồng đều…
Về phương hướng nhiệm vụ
được Ban Thi đua - Khen thưởng
Trung ương nêu ra cho năm 2019,
đã yêu cầu các cấp Trung ương và
địa phương tiếp tục đẩy mạnh các

phong trào thi đua yêu nước, góp
phần thực hiện thắng lợi những
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2019; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phát hiện và nhân rộng điển
hình trong nước cùng việc chuẩn bị
cho đại hội thi đua, hội nghị điển
hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội
Thi đua yêu nước toàn quốc lần X.
Tại hội nghị, nhiều lãnh đạo tỉnh,
thành phố và bộ, ban, ngành Trung
ương đã có những tham luận về công
tác thi đua, khen thưởng trong các
lĩnh vực như xây dựng nông thôn
mới; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc
gia; phát triển đô thị văn minh, hiện
đại; điển hình xóa đói, giảm nghèo;
phong trào thi đua lao động, sáng

tạo trong thời kỳ cách mạng công
nghiệp 4.0...
Thay mặt tỉnh Lâm Đồng, Chủ
tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã
vinh dự là đại biểu đầu tiên của hội
nghị được mời báo cáo tham luận
về phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao gắn với du lịch canh
nông trong xây dựng nông thôn mới
tại Lâm Đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ
tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình đã biểu dương,
đánh giá cao sự nỗ lực và những kết
quả đạt được trong công tác thi đua,
khen thưởng trong năm 2018, đồng
thời yêu cầu các cấp từ Trung ương
đến địa phương cần tổ chức phát

động các phong trào thi đua ngay
từ đầu năm; cần chú ý đề cao trách
nhiệm người đứng đầu trong việc
triển khai các phong trào thi đua, các
cuộc vận động; thực hiện đồng bộ
các giải pháp phù hợp, khả thi theo
phương châm hành động của Chính
phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành
động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp,
các ngành, các địa phương tập trung
giải quyết những vấn đề bức xúc,
nổi cộm; trọng tâm là xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ
luật, kỷ cương hành chính, công vụ;
tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới
cơ chế, chính sách, tạo đột phá, đẩy
mạnh cải cách hành chính; duy trì đà
và nâng cao chất lượng tăng trưởng
trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn
nữa môi trường đầu tư kinh doanh,
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh của nền kinh
tế hiện nay...
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các
cấp, các ngành và địa phương trong
phong trào thi đua cần chú ý tăng tỷ
lệ khen thưởng cho người lao động
trực tiếp; tăng cường công tác phát
hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về
những tấm gương tập thể, cá nhân
tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là
các nhân tố mới, những mô hình
mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng,
tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu
rộng trong đời sống xã hội.
VIẾT TRỌNG

Đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số ở Đam Rông

Đ

am Rông là địa bàn có
74,46% dân số là người
DTTS với 22 dân tộc,
gồm cả dân tộc thiểu số
phía Bắc và gốc Tây Nguyên. Bởi
thế việc thực hiện công tác dân vận
để phát triển khu vực này được Đam
Rông rất chú trọng.
Bà Đa Cắt K’Hương - Phó Bí
thư Huyện ủy Đam Rông cho biết:
“Sau khi có Chỉ thị 49 của Ban Bí
thư và các văn bản hướng dẫn, chỉ
đạo của Tỉnh ủy, đầu năm 2016, Ban
Thường vụ Huyện ủy Đam Rông
đã ban hành Nghị quyết số 04 về
“Tăng cường và đổi mới sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác dân
vận trên địa bàn huyện từ nay đến
năm 2020” và Nghị quyết số 05 về
“Nâng cao hoạt động của MTTQ
và các đoàn thể chính trị, xã hội từ
nay đến năm 2020”. Đây là 2 nghị
quyết quan trọng về công tác dân
vận, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ
nhằm thực hiện tốt chính sách dân
tộc, tăng cường và đổi mới sự lãnh
đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả
hoạt động của MTTQ, đoàn thể
hướng về cơ sở, nhất là vùng có
đông đồng bào DTTS”.
Theo đó, công tác tuyên truyền
về đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, chủ trương,
định hướng của địa phương được
đẩy mạnh trong bà con. Huyện ủy
thường xuyên tổ chức đoàn công tác

Thực hiện Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng
đồng bào dân tộc thiểu số”, những năm qua, công tác này đã được Huyện ủy Đam Rông chú trọng,
góp phần tạo nên những khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và vùng
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng.
xuống thăm và làm việc với thôn,
buôn, nhằm nắm bắt tình hình, giải
quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị
chính đáng của Nhân dân tại cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó
Bí thư Thường trực xã Đạ Tông
kể: Đạ Tông có khu vực sản xuất ở
Dơng Crong cách trung tâm xã hơn
20 km. Mỗi khi ba mẹ lên rẫy con
cái cũng đi theo, nên tình trạng các
cháu bỏ học nhiều. Để giải quyết
vấn đề này, Bí thư Huyện ủy Trần
Minh Thức đã xuống tận nơi kiểm
tra tình hình và trực tiếp chỉ đạo
Đảng ủy xã Đạ Tông phải thành
lập tổ vận động có lãnh đạo xã, bí
thư thôn, lãnh đạo nhà trường... để
cùng tham gia vận động các cháu
tới trường đầy đủ. Còn Bí thư Chi
bộ thôn Đa Kao1 - Rơ Jê Ha Ni thì
nhắc lại, khi lãnh đạo huyện, xã về
làm việc, thăm nắm tình hình hoạt
động của chi bộ và tâm tư tình cảm
của bà con trong thôn, đồng chí đã
chỉ vào những khu vườn còn đất
trống và nhắc nhở bà con phải tự
trồng rau chủ động thêm về nguồn
thực phẩm. Bí thư Huyện ủy cũng
nhắc nhở bà con làm hàng rào vườn,

nuôi heo, gà trong chuồng để có
thêm thu nhập...

Từ đầu năm 2016 tới nay,
mỗi tháng một lần lãnh đạo
huyện Đam Rông trực tiếp
xuống cơ sở làm việc với
các thôn. Đó là cách lãnh
đạo huyện Đam Rông nắm
rõ “Dân sinh, dân trí, dân
tình”, nhằm thực hiện công
tác lãnh, chỉ đạo, sát thực
tế, hợp lòng dân.
Trong thực hiện công tác dân
vận, nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo
trong vùng đồng bào DTTS được
Huyện ủy Đam Rông xem là nhiệm
vụ trọng tâm, then chốt. Để thực sự
chinh phục niềm tin của Nhân dân
vào các cấp chính quyền, công tác
cải cách thủ tục hành chính, tổ chức
đối thoại trực tiếp với Nhân dân,
giải quyết kịp thời đơn thư khiếu
nại, tố cáo của công dân... đã được
các địa phương ở Đam Rông đẩy

mạnh. Đặc biệt, MTTQ huyện đã
hoạt động hướng về cơ sở, mở rộng
và phát huy dân chủ, tăng cường sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng
nòng cốt, người có uy tín trong đồng
bào các DTTS làm công tác vận
động quần chúng ở cơ sở, kiện toàn
tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác
dân vận, MTTQ, đoàn thể. Đến nay,
8/8 xã thành lập được Khối Dân vận
cơ sở do đồng chí Phó Bí thư Đảng
ủy xã làm trưởng khối và một cán
bộ không chuyên trách, 56/56 thôn
thành lập được tổ dân vận do đồng
chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Vì
vậy, việc vận động đồng bào, đoàn
viên, hội viên thực hiện các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước đạt
hiệu quả ngày càng cao. Hiện tốc
độ tăng trưởng kinh tế trong vùng
đồng bào DTTS ở Đam Rông đạt
trung bình 26,9%, thu nhập bình
quân đầu người cuối năm 2018 đạt
31,5 triệu đồng/người (tăng gấp 2
lần so với năm 2013)...
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế
đặt ra trong công tác dân vận ở vùng

đồng bào DTTS. Đơn cử như: Việc
quán triệt và triển khai thực hiện các
chủ trương, quan điểm của Đảng ở
nhiều nơi chưa kịp thời, hiệu quả
thấp; thực hiện Quy chế dân chủ cơ
sở nhiều nơi còn hình thức; giải quyết
những bức xúc trong đồng bào còn
chậm, chưa thỏa đáng. Sự chênh lệch
giàu nghèo giữa các vùng và các dân
tộc ngày càng lớn. Công tác giám sát,
kiểm tra, sơ kết, tổng kết các nghị
quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về
lĩnh vực này chưa được chú trọng...
Đam Rông hiện vẫn là huyện
nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện ở
mức cao so với mặt bằng chung của
tỉnh; trình độ dân trí còn thấp, không
đồng đều; một bộ phận không nhỏ
nhân dân còn trông chờ ỷ lại vào
Nhà nước, chưa tự giác trong lao
động, vươn lên thoát nghèo; tình
trạng tranh chấp đất đai, đòi về làng
cũ, vấn đề dân di cư tự do từ các tỉnh
phía Bắc vào địa phương phá rừng
làm rẫy vẫn còn diễn ra... Đây là
những thách thức không nhỏ đối với
tình hình phát triển kinh tế - xã hội
địa phương nói chung và vùng đồng
bào DTTS nói riêng. Trong đó, vai
trò của những người làm công tác
dân vận là đặc biệt quan trong. Bởi
chỉ có làm tốt công tác dân vận mới
khơi dậy sức dân, mới phát huy nội
lực chính trong dân - yếu tố quyết
định trong phát triển kinh tế - xã hội.
N.NGÀ
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Đầu tư hạ tầng đô thị Bảo Lộc

Công nhận
vùng nông nghiệp
công nghệ cao
sản xuất hoa Vạn Thành

Thành phố Bảo Lộc xác định,
mục tiêu “xây dựng đô thị Bảo
Lộc đạt tiêu chí đô thị loại II
trước năm 2020”. Để thực hiện
mục tiêu này, đầu tư vào hạ
tầng cơ sở đô thị có ý nghĩa
quyết định.

N

ghị quyết Đại hội Đảng
bộ thành phố Bảo Lộc
lần thứ V, nhiệm kỳ
2015 - 2020 xác định,
bên cạnh thực hiện phát triển kinh
tế - xã hội, thành phố Bảo Lộc còn
phải tập trung triển khai các công
trình trọng điểm theo quy hoạch mở
rộng không gian đô thị nhằm phấn
đấu đạt các tiêu chí về hạ tầng của
một đô thị loại II. Do đó, các nguồn
vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
có ý nghĩa quyết định đến sự phát
triển của đô thị Bảo Lộc.

Hơn 2.300 tỷ đồng
đầu tư
Theo Thành ủy Bảo Lộc, kể từ
khi triển khai kế hoạch xây dựng
đô thị loại II, các công trình trọng
điểm của tỉnh và Trung ương đầu
tư trên địa bàn thành phố đã có tổng
mức đầu tư lên tới 2.300 tỷ đồng.
Nguồn vốn này được ưu tiên đầu
tư dự án cải tạo, nâng cấp QL 20
đoạn qua thành phố Bảo Lộc hiện
đã hoàn thành; kế đó là dự án QL
20 đoạn tránh qua thành phố Bảo
Lộc có tổng vốn đầu tư gần 750 tỷ
đồng với chiều dài 15,457 km nay
đã thông tuyến, cơ bản hoàn thành
bồi thường giải phóng mặt bằng và
dự kiến đưa vào sử dụng trong năm
2019. Riêng dự án xây dựng mới
Bênh viện II Lâm Đồng với tổng
mức đầu tư hơn 495,2 tỷ đồng đã
đưa vào sử dụng trong năm 2018.
Bên cạnh đó, dự án cấp nước từ
nguồn vốn ODA của Chính phủ
Đan Mạch được Thủ tướng Chính
phủ cho chủ trương hoàn thiện thủ
tục lập dự án đầu tư với nguồn vốn
dự kiến gần 448,5 tỷ đồng. Cùng với
dự án ODA về xử lý nước thải, với
tổng vốn đầu tư hơn 409 tỷ đồng do
Vương quốc Bỉ cấp vốn. Trong đó,

Xử lý chất thải rắn ở Bảo Lộc. Ảnh: Võ Đình Quýt

vốn ODA là 298,6 tỷ đồng, vốn đối
ứng từ nguồn ngân sách nhà nước
là 110,7 tỷ đồng đã kết thúc phần
đàm phán.
Ngoài nguồn vốn đầu tư trên, kế
hoạch đầu tư trung hạn trên địa bàn
thành phố Bảo Lộc được tập trung
triển khai với tổng mức đầu tư trên
372,2 tỷ đồng mà ngân sách nhà
nước chiếm 94,26%, tương đương
hơn 350,8 tỷ đồng. Bên cạnh đầu
tư hạ tầng Khu công nghiệp Lộc
Sơn và Cụm công nghiệp Lộc Phát,
trong giai đoạn 2016 - 2018 đã có
5 công trình trọng điểm, gồm các
dự án giao thông, công trình phúc
lợi xã hội nằm trong kế hoạch đầu
tư trung hạn đã được triển khai
tại thành phố, với tổng vốn thực
hiện 234,9 tỷ đồng. Đến nay, hai
trong số 5 dự án vốn trung hạn đã
hoàn thành đưa vào sử dụng, đó
là dự án đường Phan Đình Phùng
có tổng mức đầu tư 139,4 tỷ đồng
và dự án Nhà Văn hóa - Thể thao
có tổng mức đầu tư 45,5 tỷ đồng.
Đặc biệt, cùng đó trong vòng 3
năm qua, thành phố cũng đã đầu tư
hoàn thiện 15 tuyến đường nội thị
với chiều dài 32,7 km, nâng mật độ
đường chính đô thị lên 9,8 km/km2
và đạt tiêu chuẩn của đô thị loại II,
đi đôi với phát triển hệ thống giao
thông nông thôn theo tiêu chí nông

3

thôn mới từ nguồn vốn ngân sách
và Nhân dân đóng góp.

Còn đó 10 tiêu chuẩn
Thống kê của cơ quan chức năng
cũng chỉ ra rằng thành phố Bảo Lộc
đã thực hiện đầu tư xây dựng 11
hạng mục, công trình trường học với
tổng vốn đã đầu tư trên 20 tỷ đồng.
Đồng thời, thu hút đầu tư để hình
thành 3 khu dân cư mới với diện
tích đất ở rộng hơn 183.453 m2, tạo
ra quỹ đất tái định cư 400 lô, quỹ đất
đấu giá giao quyền sử dụng đất 694
lô. Qua đó, đã bố trí tái định cư cho
296 trường hợp phải thu hồi đất và
đấu giá giao quyền sử dụng đất góp
vào tăng thêm nguồn thu gần 183 tỷ
đồng cho ngân sách. “Việc tập trung
triển khai các công trình trọng điểm,
thực hiện các công trình đầu tư theo
kế hoạch trung hạn được thực hiện
theo lộ trình hàng năm và đạt được
nhiều kết quả” - báo cáo của Thành
ủy Bảo Lộc nêu rõ. Vì vậy, theo
đánh giá của Thành ủy Bảo Lộc, căn
cứ vào các tiêu chí mà Chính phủ và
bộ, ngành quy định, trước khi triển
khai xây dựng để đạt các tiêu chí
đô thị loại II, Bảo Lộc mới chỉ đạt
19/27 tiêu chuẩn của các tiêu chí đô
thị loại II. Và căn cứ Nghị quyết của
Quốc hội khóa XIII về phân loại đô
thị với 5 tiêu chí và 51 tiêu chuẩn cụ

thể, thành phố Bảo Lộc đã xây dựng
kế hoạch, đề ra mục tiêu phấn đấu
theo định hướng và tập trung nguồn
lực để đạt các tiêu chuẩn về cơ sở
hạ tầng cũng như tiêu chuẩn về mặt
xã hội như cơ cấu và trình độ phát
triển kinh tế - xã hội đô thị, quy mô
dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động
phi nông nghiệp.

Qua hai năm thực hiện,
thành phố Bảo Lộc đã đạt
41/51 tiêu chuẩn trong hệ
thống các tiêu chí của đô thị
loại II theo quy định.
Đáng chú ý trong 10 tiêu chuẩn
chưa đạt có 5 tiêu chuẩn chưa thực
sự cần thiết phải đầu tư, hoàn thiện
ngay hoặc chưa thể hoàn thiện,
chẳng hạn như dân số và mật độ
toàn đô thị hay tỷ lệ phục vụ vận tải
hành khách. Còn 5 tiêu chuẩn còn
lại thành phố cần phải có kế hoạch
đầu tư phấn đấu đạt trong thời gian
tới, bao gồm: Công trình văn hóa
cấp đô thị, tỷ lệ nước thải sinh hoạt
được xử lý đạt tiêu chuẩn kỹ thuật,
tỷ lệ đường phố chính được chiếu
sáng, công trình kiến trúc tiêu biểu
và thu nhập bình quân đầu người/
năm so với cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn
Văn Việt vừa ký quyết định công
nhận vùng nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao sản xuất hoa
Vạn Thành, tọa lạc trên địa bàn
Phường 5, TP Đà Lạt.
Theo đó, tổng số gần 300 hộ
sản xuất, kinh doanh các loại
hoa được trồng chủ yếu trong
nhà kính trên diện tích hơn 158
ha sản xuất hoa ứng dụng công
nghệ cao ở Làng hoa Vạn Thành.
Được biết, tổng sản lượng
hoa hàng năm ở Làng hoa Vạn
Thành đạt khoảng trên dưới
75 triệu cành, trong đó chiếm
khoảng 80% hoa hồng. Đặc biệt,
nhiều loại hoa chuyển đổi sản
xuất ở Làng hoa Vạn Thành đã
và đang khẳng định giá trị kinh
tế vượt trội trên thị trường trong
nước như lily, cát tường, cẩm
chướng, đồng tiền...
VĂN VIỆT

Hỗ trợ mô hình
điều chỉnh ánh sáng
trong sản xuất hoa
nhà kính
Chương trình phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao
của tỉnh đã triển khai hỗ trợ 4 mô
hình điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ
trong sản xuất hoa trong nhà kính.
Theo đó, chương trình hỗ trợ 4
nông hộ ứng dụng công nghệ
màng chắn sáng vận hành tự động
trong nhà kính trồng hoa tại các
xã xây dựng nông thôn mới vùng
sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số tại 3 huyện Lạc Dương, Đơn
Dương và Đức Trọng. Mức hỗ trợ
là Nhà nước 50%, nông dân đối
ứng 50% kinh phí. Màng chắn
sáng vận hành tự động là hệ thống
điều khiển mức ánh sáng, nhiệt
năng trong nhà kính hiệu quả,
giúp cây trồng có điều kiện tốt
nhất để sinh trưởng và phát triển,
giảm sức lao động cho nông dân.
D.Q

XUÂN TRUNG

ĐAM RÔNG:

Gần 1,6 tỷ đồng hỗ trợ
phát triển sản xuất

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THUẾ NĂM 2019:

Ngành Thuế hoàn thành thắng lợi dự toán năm 2018
Ngày 10/1, Tổng cục Thuế đã
tổ chức hội nghị trực tuyến đến 62
điểm cầu tại các tỉnh, thành trong
cả nước. Theo báo cáo đánh giá
tại hội nghị, nhiệm vụ thu NSNN
năm 2018, ngành Thuế được giao
1.070.200 tỷ đồng, trong đó, thu nội
địa trừ dầu là 1.034.300 tỷ đồng. Kết
quả, ngành Thuế thu đạt 1.146.933
tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng
12,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu
nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng (bằng
104,5% dự toán, tăng 11,2% so với
cùng kỳ), thu tiền sử dụng đất đạt
146.616 tỷ đồng (bằng 170,7% dự
toán, tăng 17,1% so với cùng kỳ).
Có 61/63 địa phương hoàn thành
và vượt dự toán pháp lệnh; trong đó,
48/63 địa phương vượt trên 7,3%

(mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu
thu) và 24 địa phương tăng trưởng
thu ở mức từ 15% trở lên.
Ngành Thuế cung cấp dịch vụ
trực tuyến cấp độ 3 trở lên đối với
125 thủ tục hành chính và 3 dịch vụ
công, gồm: Hệ thống Thuế điện tử,
Hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn,
Hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ
quan Thuế và cơ quan Tài nguyên
- Môi trường (Hệ thống liên thông
điện tử). Duy trì hệ thống khai thuế
qua mạng cho hơn 99,93% số DN,
cung cấp dịch vụ nộp thuế qua mạng
cho hơn 98,19% số DN, thực hiện
hoàn thuế điện tử cho hơn 93,18%
số hồ sơ hoàn thuế. Xây dựng và
triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn
điện tử có mã xác thực đối với 254

DN ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và
Đà Nẵng với hơn 7,4 triệu hóa đơn...
Toàn hệ thống đã thực hiện tiếp 749
lượt công dân, nhận 2.377 đơn khiếu
nại, tố cáo và giải quyết được 94,3%
tỷ lệ đơn thư đúng thời hạn theo quy
định của pháp luật.
Toàn ngành thực hiện tinh gọn
đầu mối các phòng thuộc Tổng cục
Thuế, Cục Thuế và các đội thuế
thuộc Chi cục Thuế; triển khai thí
điểm tại 6 Cục Thuế với việc hợp
nhất 34 Chi cục Thuế thành 16 Chi
cục Thuế khu vực; tinh giản biên
chế 107 biên chế...
Qua đó, nhiệm vụ thu NSNN
năm 2019 ngành Thuế được giao
1.168.100 tỷ đồng, trong đó, thu
nội địa là 1.123.500 tỷ đồng. Ngành

Thuế quyết vượt thu 5% nhiệm vụ
thu NSNN được giao bằng cách
quyết liệt thực hiện 4 nhóm giải
pháp và 26 biện pháp cụ thể. Trong
đó, 4 nhóm giải pháp là: Triển khai
đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn
thành nhiệm vụ thu NSNN; Triển
khai kịp thời, có hiệu quả các biện
pháp chỉ đạo của Chính phủ về
những giải pháp chủ yếu ổn định
kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách
hành chính...; Đẩy mạnh cải cách,
hiện đại hóa hệ thống thuế, tiếp tục
rà soát, cải cách thủ tục hành chính
thuế; Thực hiện tốt chương trình
phòng và chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm chống lãng phí và tăng
cường công tác quản lý nội bộ ngành.
LÊ HOA

Năm 2018, huyện Đam Rông
đã đầu tư gần 1,6 tỷ đồng từ
nguồn vốn Chương trình 135 để
hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong
đó, Nhà nước hỗ trợ hơn 1,43 tỷ
đồng và Nhân dân đối ứng gần
160 triệu đồng. Nguồn vốn trên
huyện đã hỗ trợ vật tư phân bón
cho 89 hộ để chăm sóc 66 ha cây
trồng các loại; hỗ trợ giống cây
mắc ca cho 32 hộ trồng trên diện
tích 11,4 ha; hỗ trợ máy nông
nghiệp như máy cày đa năng,
máy tưới nước, bình xịt thuốc và
máy phát cỏ. Nhờ sự hỗ trợ trên
đã giúp cho các hộ dân, nhất là
những hộ nghèo, hộ cận nghèo và
hộ mới thoát nghèo có thêm điều
kiện để đầu tư phát triển sản xuất,
nâng cao chất lượng cuộc sống.
LÊ TUẤN
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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày 10/1, Ban Tuyên giáo
(BTG) Tỉnh ủy đã tổ chức Hội
nghị Tổng kết công tác tuyên giáo
năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm
2019. Đồng chí Dương Công Hiệp
- Ủy viên Ban Thường vụ (BTV),
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
ủy đã tham dự Hội nghị.
Năm 2018, ngành Tuyên giáo
của tỉnh đã triển khai đồng bộ,
toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành
khối lượng lớn các công việc. Cụ
thể, chủ động, tích cực triển khai
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả
nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính
trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận
chính trị, báo chí, văn hóa, văn
nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử
Đảng bộ địa phương do BTG Trung
ương, BTV Tỉnh ủy và Thường

trực Tỉnh ủy giao. Nhiều hội nghị,
hội thảo, tọa đàm đã được đổi mới
trong hình thức tổ chức với nội
dung phong phú, có tính thực tiễn
và tính nhân văn sâu sắc; giao ban
báo chí đã chú trọng tính tương
tác, đối thoại, mời lãnh đạo các
địa phương, đơn vị cung cấp thông
tin về những vấn đề quan trọng,
vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Chủ
động phối hợp với các cơ quan,
ban, ngành, các huyện, thành ủy
và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để
chỉ đạo, định hướng toàn diện công
tác tuyên giáo một cách quyết liệt,
nhất quán.
Tại hội nghị, BTG Tỉnh ủy đã
thẳng thắn chỉ ra những hạn chế
trong năm 2018, như: Công tác
tuyên truyền ở một số địa phương,

đơn vị còn thiếu chiều sâu, thiếu
trọng tâm, trọng điểm và tính kịp
thời. Công tác giáo dục chính trị
tư tưởng cho cán bộ, đảng viên,
Nhân dân còn hạn chế. Ý thức
học tập của một số cán bộ, đảng
viên chưa nghiêm túc, mang tính
đối phó. Việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh ở một số đơn vị, địa
phương có lúc, có nơi còn mang
bệnh thành tích, hình thức, chưa
thực chất trong triển khai thực hiện
dẫn đến tình trạng đảng viên bị thi
hành kỷ luật. Tình trạng thông tin
từ báo chí chưa chính xác, thiếu
khách quan, tạo ra dư luận không
tốt cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến
hình ảnh cũng như sự phát triển
chung của tỉnh. Việc nắm bắt và

định hướng dư luận xã hội có lúc,
có nơi chưa kịp thời. Trước một
số vụ việc, vấn đề phức tạp, nhạy
cảm phát sinh còn thiếu chủ động
định hướng thông tin, thậm chí để
tin đồn, tin chưa đúng sự thật tác
động đến dư luận xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí
Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng
BTG Tỉnh ủy khẳng định: Năm
2019, BTG cần tập trung tham
mưu có chất lượng với BTV Tỉnh
ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy
đảng các cấp những vấn đề chiến
lược trên lĩnh vực tuyên giáo. Đổi
mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng
bộ công tác lý luận chính trị; đấu
tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư
tưởng của Đảng. Đổi mới nội dung,
phương thức tuyên truyền, kịp thời

định hướng tư tưởng chính trị, dư
luận xã hội, đưa các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước vào cuộc
sống. Quyết liệt trong công tác định
hướng tư tưởng cho hoạt động báo
chí, văn hóa văn nghệ, khoa giáo;
phát huy trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị, huy động trí tuệ,
sức lực toàn xã hội vào công tác
tuyên giáo; kiện toàn đội ngũ cán
bộ ngành tuyên giáo đáp ứng yêu
cầu xã hội.
Tại hội nghị, lãnh đạo ngành
Tuyên giáo, các ngành, địa phương
đã đóng góp những ý kiến xuất phát
từ thực tiễn tình hình tại cơ sở; đồng
thời, có nhiều ý kiến đề xuất với
BTG Tỉnh ủy...
NGỌC NGÀ

Không khí náo nức chuẩn bị tết ở Trường Sa.

“CHỞ TẾT” RA TRƯỜNG SA
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần, từ quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), vượt
qua hàng ngàn con sóng, tàu quân y 561 đưa đoàn chúng tôi tới Trường Sa thân yêu để
đem tết đến với các chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa. Các mặt hàng gửi ra đảo
đều mang theo hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, là nguồn động viên to lớn giúp cán
bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, yên tâm giữ vững chủ
quyền biển đảo.
hiều Cam Ranh nắng
vàng trải nhẹ, trên cầu
cảng, xe tải nối đuôi
nhau tập kết hàng hóa,
các chàng lính trẻ hối hả vận chuyển
hàng lên boong tàu. Quà tết gửi đến
Trường Sa không chỉ có nhu yếu
phẩm thiết yếu, thực phẩm khô,
rau củ quả, gạo nếp, đậu xanh, lá
dong, hoa quả… để các đơn vị sửa
soạn mâm cỗ ngày tết đầy đủ, ấm
áp mà còn có hàng trăm chậu quất,
đào, mai, các loài hoa… Cùng đó là
hơn 22 ngàn bức thư, thiệp chúc tết
của học sinh, sinh viên các trường
thuộc Thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên
và mọi miền Tổ quốc gửi tới các
chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ
biển đảo quê hương. Đó là những
món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa
nhằm sẻ chia phần nào những khó
khăn giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi
nỗi nhớ nhà, vững vàng thực hiện

C

nhiệm vụ thiêng liêng trong những
ngày tết đến, xuân về. Đặc biệt là
món quà của Đội tuyển bóng đá
Việt Nam, khi đội đoạt chức vô địch
AFF Cup 2018. Toàn thể Ban Huấn
luyện và các cầu thủ đã ký lên 5 lá
cờ Tổ quốc, 2 chiếc áo cầu thủ và
3 quả bóng gửi ra Trường Sa như
tiếp thêm sức mạnh, tinh thần quyết
chiến, quyết thắng cho cán bộ, chiến
sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển
đảo Việt Nam.
Sau hai ngày đêm vượt biển,
chúng tôi đã đến khu vực đảo Đá
Lớn. Chờ cho con nước thủy triều
thuận lợi, tàu hạ xuồng lần lượt chở
từng chuyến hàng vào đảo. Giữa
sóng gió trùng khơi, quất vẫn tươi
sắc với những chùm quả vàng mọng,
lá dong xanh mướt cùng nhiều món
quà tết khác đã mang theo hơi thở
mùa xuân đến với Trường Sa.
Khi những chuyến hàng tết theo

xuồng cập đảo cũng là lúc mùa xuân
đã về thật gần với cán bộ, chiến sĩ
đảo Đá Lớn. Không khí chuyển hàng
lên đảo thật náo nức, khẩn trương.
Gương mặt các chiến sĩ tràn đầy
niềm vui. Ai nấy đều tất bật chuẩn
bị cho thời khắc đón năm mới thật
thiêng liêng, đầm ấm.
Rời đảo Đá Lớn, đoàn công tác
tiếp tục đến thăm, tặng quà và chúc
tết cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn.
Sau khi chuyển hàng tết lên đảo,
các thành viên trong đoàn cùng cán
bộ, chiến sỹ hối hả bắt đầu bày mâm
cỗ. Những loại trái cây gửi ra từ đất
liền được khéo léo bày lên mâm ngũ
quả. Chậu quất được chỉ huy đảo
cùng các chiến sĩ tỉ mỉ trang trí trông
rất bắt mắt. Những bài hát về quê
hương, biển đảo và mùa xuân vang
lên bởi “dàn hợp xướng” bao gồm
cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và thành
viên đoàn công tác; không khí ngập

tràn niềm vui, ấm tình đồng đội,
thắm tình quân dân. Hạ sĩ Nguyễn
Hoài Nam quê ở thành phố Hội An,
Quảng Nam chia sẻ: “Tết ở đảo thật
vui và ý nghĩa. Tuy là lần đầu đón
tết xa gia đình nhưng em cảm thấy
rất ấm cúng và thiêng liêng. Mọi
người trong đất liền an tâm vui xuân,
đón tết. Ở đây bọn em vui xuân mới
nhưng không quên nhiệm vụ”.
Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Chỉ
huy trưởng đảo Sinh Tồn chia sẻ:
“Tết ở Trường Sa rất đặc biệt, ngay
trong tâm lý cán bộ, chiến sĩ ở đây
cũng chứa đựng nhiều cảm xúc, có
điều gì đó rất thiêng liêng. Nơi đây,
chúng tôi luôn nêu cao tinh thần
trách nhiệm, đồng thời xác định
“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”
nên ngay cả những chiến sĩ mới ra
đảo cũng đều cảm nhận được không
khí vui tươi, đầm ấm và hương vị
ngày tết như ở đất liền”.

Trao đổi về sự quan tâm sâu sắc
với Trường Sa, Thượng tá Lê Đình
Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn
146, cho biết: Các đảo ở Trường Sa
thường xuyên nhận được sự quan
tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng
ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh
vùng 4 Hải quân. Đặc biệt, trong
những năm qua, với tinh thần “cả
nước vì Trường Sa”, cán bộ - chiến
sĩ trên toàn đảo luôn nhận được sự
quan tâm, ủng hộ hết sức có ý nghĩa
cả vật chất và tinh thần của Đảng,
Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã
hội, chính quyền các địa phương và
Nhân dân cả nước cũng như kiều bào
ta ở nước ngoài. Đây là nguồn động
viên to lớn, cỗ vũ mạnh mẽ về tinh
thần cho mọi cán bộ, chiến sĩ vững ý
chí, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền
biển đảo, xây dựng đảo ngày càng
vững mạnh.
HOÀNG YÊN
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Nghĩa tình với người nghèo
heo bà Khuất Thị Minh
Hiền, Phó Chủ tịch
UBMTTQ huyện Lâm
Hà, mục tiêu của huyện
trong giai đoạn 2017 - 2020 là hoàn
thành hỗ trợ nhà ở cho 182 hộ nghèo
khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà
ở an toàn, ổn định, từng bước nâng
cao mức sống, góp phần xóa đói,
giảm nghèo bền vững. Theo đó, toàn
huyện đã và đang phấn đấu kêu gọi,
vận động các nguồn lực xã hội như
Quỹ Vì người nghèo, các tổ chức,
doanh nghiệp với kinh phí khoảng
hơn 2,6 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới,
sửa chữa nhà cho các hộ nghèo gặp
khó khăn.
Theo khảo sát, hiện nay, trên địa
bàn huyện vẫn còn 115 hộ nghèo
đang sinh sống trong những căn
nhà dột nát, tạm bợ, đời sống còn
rất nhiều khó khăn đang cần sự
tiếp sức, chung tay của cộng đồng.
Năm 2017, gia đình chị K’Thiếp
(thôn Đa Nung B, xã Đạ Đờn) là
một trong những hộ đầu tiên được
nhận nguồn hỗ trợ xây dựng nhà
ở theo Đề án 654 của UBND tỉnh
Lâm Đồng. Với sự chăm chút của
người phụ nữ, đến nay căn nhà như
mới được xây xong. Là hộ nghèo
của xã Đạ Đờn, nhiều năm phải
sinh sống trong mái nhà tạm bợ,
chắp vá nên khi có nhà mới, gia
đình chị luôn cố gắng gìn giữ, trân
trọng. Với nguồn hỗ trợ 25 triệu
đồng, cùng chính sách cho vay xây
dựng nhà ở của Ngân hàng Chính
sách Xã hội, gia đình đã vay mượn
thêm để xây dựng được căn nhà
kiên cố, khang trang với diện tích
gần 80 m2. Dù cuộc sống vẫn còn
rất nhiều khó khăn, song từ đây,
anh chị có động lực lớn để quyết
tâm phấn đấu chăm lo phát triển
sản xuất, sớm thoát nghèo vươn

T

Những căn nhà còn vương mùi sơn mới, những mái ấm dù còn đơn sơ nhưng lúc nào cũng vẹn
nguyên tiếng cười và niềm hạnh phúc. Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Lâm Hà
đã vận động đóng góp hỗ trợ xây dựng 44 căn nhà như thế cho những gia đình khó khăn.

nhưng mình phải thật sự cố gắng
vun vén”, bà Thắm tâm sự.
Trong những năm qua, công tác
chăm lo, hỗ trợ cho các hộ nghèo,
cận nghèo trên địa bàn huyện Lâm
Hà được cả hệ thống chính trị, các
tổ chức, cá nhân đặc biệt quan
tâm. Với truyền thống “Đoàn kết”,
“Tương thân tương ái”, “Lá lành
đùm lá rách”, UBMTTQ Việt Nam
huyện kêu gọi các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, các cá nhân trong và
ngoài huyện tích cực ủng hộ để xây
dựng nhà ở cho các hộ nghèo, mức
hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/hộ. Giai
đoạn 2016 - 2018, huyện đã hoàn
thành hỗ trợ xây mới 105 căn nhà,
sửa chữa 2 căn. Riêng năm 2018,
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn

Bảo Lộc khen thưởng
vận động viên,
huấn luyện viên
đạt thành tích xuất sắc

đã ủng hộ được 530 triệu đồng để
xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo,
cận nghèo.
Bà Khuất Thị Minh Hiền chia sẻ
thêm: Chúng tôi ghi nhận những
nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng hảo
tâm và gửi lời cảm ơn chân thành
nhất tới lãnh đạo địa phương, các
doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân
đã quan tâm, chia sẻ, dành tình cảm
đặc biệt và sự hỗ trợ to lớn, thiết
thực đối với những người dân còn
gặp nhiều khó khăn. Rất mong tiếp
tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ,
giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo
huyện, các doanh nghiệp, nhà hảo
tâm và các cơ quan, địa phương
trong chặng đường sắp tới.

Ngày 9/1, tại Trung tâm Văn
hóa Thể thao thành phố Bảo
Lộc, UBND thành phố Bảo Lộc
đã tổ chức tuyên dương, khen
thưởng những vận động viên,
huấn luyện viên đạt thành tích
cao trong thi đấu và huấn luyện
năm 2018.
Năm 2018 là năm diễn ra
nhiều hoạt động thể thao lớn
của địa phương và của tỉnh;
trong đó, nổi bật là Đại hội Thể
dục thể thao thành phố Bảo
Lộc và Đại hội Thể dục thể
thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8.
Thành phố Bảo Lộc được chọn
là địa phương tổ chức đại hội
điểm của tỉnh và đã tổ chức
thành công. Bên cạnh đó, các
đoàn vận động viên của thành
phố Bảo Lộc đã dự đủ 12/12 bộ
môn thi đấu của đại hội và xuất
sắc đạt 33 Huy chương vàng,
18 Huy chương bạc, 32 Huy
chương đồng, góp phần đưa
thành phố Bảo Lộc đạt giải nhất
toàn đoàn tại Đại hội.
Nhằm ghi nhận những đóng
góp của huấn luyện viên,
vận động viên trong phong
trào thể dục thể thao tại địa
phương, UBND thành phố
đã khen thưởng cho các huấn
luyện viên và vận động viên
đạt thành tích xuất sắc. Theo
đó, có 2 tập thể và 38 vận
động viên, huấn luyện viên ở
các môn: Taekwondo, thể dục
thể hình, bóng chuyền, bóng
bàn, bóng đá, quần vợt, cầu
lông, võ cổ truyền đã được
UBND thành phố Bảo Lộc
tặng giấy khen.

nhận thấy rằng, trên thực tế có hai
nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn
xe bốc cháy đột ngột. Nguyên nhân
đầu tiên là do nguồn nhiệt, khi nhiệt
độ của một hay nhiều bộ phận trong
xe tăng cao; nguyên nhân thứ hai là
do chất cháy, nghĩa là những chất
dễ bốc lửa sinh ra trong quá trình
xe di chuyển. Từ hai nguyên nhân
này, Quân, Nghĩa và thầy Quang đã
thử nghiệm nhiều lần trên hệ thống,
tìm ra các công cụ phù hợp và từ đó
chế tạo thành công thiết bị hạn chế
cháy xe ô tô bằng bộ cảm biến và còi
tín hiệu. Từ lúc hình thành ý tưởng
cho đến khi sản phẩm chính thức
“ra lò”, cả ba thầy trò đã gặp không
ít những khó khăn và cả thất bại.
Nhưng không bỏ cuộc, cả ba thầy
trò vừa làm vừa động viên nhau.
Và giải ba Tin học trẻ toàn quốc lúc
bấy giờ là một sự ghi nhận và cũng
là động lực lớn để Quân, Nghĩa tiếp
tục niềm đam mê của mình.
Lên năm lớp 9, với mô hình “Vườn
thông minh”, Quân và Nghĩa lại tiếp
tục mày mò, nghiên cứu và cũng
phải mất 3-4 tháng để hoàn thành
mô hình này. “Chúng em chọn mô
hình xuất phát từ thực tế hiện nay là
nền nông nghiệp công nghệ cao đang
phát triển, nên toàn bộ mô hình vườn

thông minh từ tưới, bơm nước, che
quạt… đều tự động. Trong quá trình
thực hiện, có nhiều lúc làm không
tới nhưng dưới sự hướng dẫn của
thầy, chúng em ngồi lại cùng nhau,
rồi lên mạng tìm hiểu thêm, có nhiều
khi phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng
chưa lúc nào chúng em nghĩ tới việc
bỏ cuộc” - Quân cười bộc bạch. Và
giải nhất Tin học trẻ toàn tỉnh, giải
khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo khoa
học toàn tỉnh là phần thưởng xứng
đáng dành cho những nỗ lực đó.
Không chỉ đam mê sáng tạo, Quân
còn là học sinh giỏi toàn diện nhiều
năm liền. Chia sẻ về phương pháp
học tập của mình, Quân cho biết, em
luôn tìm tòi, nghiên cứu thêm sách
vở, tài liệu tham khảo, chỗ nào không
biết thì hỏi bạn bè, thầy cô. Ngoài giờ
học, Quân còn dành thời gian chơi
các môn thể thao như bóng đá, bóng
chuyền và giúp đỡ ba mẹ bằng cách
dạy cô em gái đang học lớp 1. Nói về
Quân, thầy Lộc Đức Quang cho biết
thêm: “Quân là cậu học trò chăm chỉ
và đặc biệt có niềm đam mê sáng chế,
không ngại khó. Những kết quả mà
các em đạt được là sự nỗ lực không
mệt mỏi, ngoài ra, còn có sự hỗ trợ,
tạo mọi điều kiện của gia đình, nhà
trường”.
NHẬT MINH

Nhiều căn nhà khang trang có được từ sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực vươn lên
của các gia đình còn đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: H.T

lên, chăm lo cho con đi học.
Không nói được bằng lời nhưng
với nụ cười và ngôn ngữ ký hiệu,
chúng tôi biết rằng mơ ước bấy lâu
của người mẹ trẻ Nguyễn Thị Thúy
(tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Đinh
Văn) đã thành hiện thực. Hoàn
cảnh chị Thúy éo le khi chị bị câm
điếc bẩm sinh lại thường xuyên
bệnh tật, ốm đau. Sau những biến
cố, một mình chị phải đi làm thuê
để có tiền cùng mẹ già trang trải
cuộc sống và nuôi con. Bà Nguyễn
Thị Thắm, mẹ chị nói rằng từ khi
xây xong căn nhà, hai mẹ con cứ tíu
tít vui đùa cả ngày. “Căn nhà được
hoàn thành với nhiều nỗi lo, nhất
là số tiền trong nhà đã bỏ ra cùng
với việc vay mượn của người thân

5

HỒNG THẮM

ĐÔNG ANH

Cậu học trò đam mê sáng chế khoa học
Đó là Nguyễn Hồng Quân, học
sinh lớp 10b3, Trường THPT Đức
Trọng (huyện Đức Trọng). Với
niềm đam mê sáng chế khoa học,
em đã đoạt nhiều giải trong cuộc
thi khoa học cấp tỉnh và cuộc thi
tin học trẻ cấp tỉnh, toàn quốc.
húng tôi tìm gặp Quân khi
em vừa vinh dự được chọn
là một trong số 88 gương
sáng đời thường được Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện
tôn vinh. Quân chia sẻ: “Hôm
UBMTTQ huyện vinh danh, em
không có mặt vì đúng vào ngày thi
học kỳ I nhưng em thật sự rất vui, tự
hào, và cũng cảm thấy mình phải nỗ
lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với
danh hiệu được trao tặng”.
Khi chúng tôi hỏi về những thành
tích trong quá trình học tập, Quân
cho biết, tất cả những giải thưởng
mà em lần lượt đạt được như giải ba
sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh,
giải ba tin học trẻ quốc gia (lớp 8),
giải nhất tin học trẻ cấp tỉnh và giải
khuyến khích sáng tạo khoa học kỹ
thuật cấp tỉnh (lớp 9) đều xuất phát

Nguyễn Hồng
Quân (giữa) cùng
Trịnh Văn Trung
Nghĩa và thầy
Lộc Đức Quang
tại lễ trao giải
Cuộc thi Tin học
trẻ quốc gia.

C

từ niềm đam mê tin học, cộng với
sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy
và trò. “Thầy Lộc Đức Quang, giáo
viên dạy Toán - Tin trường Nguyễn
Trãi (trường cấp hai Quân theo học),
chính là người đã truyền lửa niềm
đam mê Tin học và sáng tạo khoa
học kỹ thuật cho em. Những sáng
chế của em trong quá trình học tại
trường Nguyễn Trãi đều được sự
hướng dẫn tận tình của thầy Quang.
Thầy cũng dẫn dắt em đến với nhiều
cuộc thi sáng tạo khoa học để em
làm quen” - Quân cho biết.
Quân kể thêm, mô hình sáng chế
khoa học đầu tiên Quân tham gia

và đoạt giải vào năm học 20162017, khi trường phát động Cuộc
thi “Sáng tạo thanh thiếu niên và
nhi đồng”, em và bạn học cùng lớp
là Trịnh Văn Trung Nghĩa đã quyết
định đi thi và chọn ý tưởng “Hệ
thống cảnh báo cháy xe ô tô” để làm
đề tài dự thi. “Lúc đó, tụi em chọn
đề tài này cũng xuất phát từ thực
tế cuộc sống thôi, vì thời gian đó,
trên các phương tiện truyền thông
đại chúng xuất hiện nhiều các bản
tin về tình trạng xe ô tô bất ngờ bốc
cháy” - Quân nhớ lại.
Mất một thời gian tìm tòi, nghiên
cứu, Hồng Quân và Trung Nghĩa
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Kiểm lâm bị thương
được hưởng chính sách
như thương binh
Từ ngày 15/2/2019, kiểm lâm viên
trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị
thương được hưởng chế độ, chính sách
như thương binh, bị hy sinh được công
nhận liệt sĩ theo quy định. Đó là một
trong những nội dung được quy định
tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, ngày
1/1/2019 của Chính phủ về “Kiểm
lâm và lực lượng chuyên trách bảo
vệ rừng”. Nghị định bao gồm 21 điều
với 4 chương, trong đó có nội dung:
Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và
chế độ, chính sách đối với kiểm lâm;
Nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt
động của lực lượng chuyên trách bảo
vệ rừng của chủ rừng…
Theo Nghị định, kiểm lâm viên
được hưởng chế độ lương theo ngạch,
bậc, chức vụ và các chế độ khác theo
quy định của pháp luật. Mặt khác,
trong khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm
lâm được trang bị và sử dụng vũ khí,
công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
quản lý rừng, tuần tra, kiểm tra, đấu
tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi
vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp. Riêng
thủ trưởng kiểm lâm có quyền khởi
tố, điều tra vụ án hình sự trong lĩnh
vực lâm nghiệp theo quy định.


M.ĐẠO

ĐAM RÔNG:

Xảy ra 44 vụ lấn chiếm
đất lâm nghiệp trái phép
Đó là số vụ lấn chiếm đất lâm
nghiệp trái phép đã được lực lượng
chức năng huyện Đam Rông phát
hiện và xử lý trong năm 2018. Trong
đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi
Liêng phát hiện 28 vụ, diện tích đất
lâm nghiệp bị lấn chiếm trên 5 ha;
Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk
phát hiện 16 vụ, diện tích đất lâm
nghiệp bị lấn chiếm trên 6,5 ha. Bên
cạnh việc xử lý các vụ lấn chiếm
đất lâm nghiệp trái phép, trong năm,
lực lượng chức năng huyện còn tiến
hành giải tỏa những diện tích phá
rừng, lấn chiếm đất rừng trên 70 ha
và sẽ tiến hành trồng lại rừng theo
quy định.

LÊ TUẤN

Xã Ka Đô có trên 21,5 km
đường giao thông nông thôn
được đổ bê tông
Thực hiện phương châm Nhà nước
và Nhân dân cùng làm, từ đầu năm
2010 đến nay, xã Ka Đô, Đơn Dương
đã mở rộng nâng cấp trên 21,5 km
đường giao thông nông thôn với thiết
kế mặt đường rộng 3 m, bê tông dày
18 cm. Được biết, tổng kinh phí đầu
tư làm đường giao thông trên 15 tỷ
đồng, trong đó Nhân dân đóng góp
hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều hộ gia
đình còn tự nguyện hiến hàng trăm
mét đất để mở rộng các tuyến đường
giao thông nông thôn, góp phần xây
dựng xã Ka Đô tiếp tục triển khai xây
dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

NGỌC THANH

Kim chi Đà Lạt cho mùa tết
Là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc, kim chi nay đã trở nên quen thuộc
trong bữa ăn của nhiều gia đình người Việt tại Đà Lạt và cả trong nước, nhất là
trong mùa tết.

Sản xuất kim chi tại cơ sở Shin Sang. Ảnh: V.Trọng

Những cơ sở sản xuất
Với nguồn nguyên liệu phong phú được
trồng tại địa phương, thành phố Đà Lạt hiện
có rất nhiều cơ sở sản xuất kim chi mà một
trong những địa chỉ này là Kim chi Cô Thanh
nằm trong hẻm trên đường Phan Chu Trinh,
Phường 9, Đà Lạt. Chủ nhân của cơ sở sản
xuất kim chi này là bà Nguyễn Diệu Thanh,
50 tuổi đến với kim chi cũng rất tình cờ.
Nhiều lần ăn kim chi ở các nhà hàng thấy
rất ngon, bà cũng muốn làm thử, thấy truyền
hình bày cách làm kim chi, bà ra chợ mua
nguyên liệu về làm thử để ăn rồi mang cho
nhiều người bạn cùng ăn với mình, ai cũng
tấm tắc khen ngon, có người bảo bà sao
không làm để bán, thế là bà thành người sản
xuất kim chi từ đó.
Là một cơ sở sản xuất nhỏ, bà Thanh chỉ
làm theo đơn đặt hàng của khách, nhiều nhất
là vào mùa lạnh và dịp tết. Hàng tháng, cứ
gom đơn hàng được khoảng 20 kg thì gia
đình bà Thanh làm một lần. Còn cải thảo
để làm kim chi được bà chọn rất kỹ, đến tận
vườn hoặc thông qua mối quen. Tất nhiên,
bên cạnh cải thảo vẫn còn không ít các
nguyên liệu khác để làm nên món kim chi,
nhưng dù nguyên liệu nào thì theo bà vẫn
không thể thiếu được ớt bột Hàn Quốc có bán
tại siêu thị. “Cải thảo tươi mới làm ra kim chi
ngon và phải dùng ớt bột Hàn Quốc thì kim
chi mới có màu đẹp, vị ngon” - bà Thanh nói.
Một địa chỉ khác cũng làm kim chi rất
được thực khách khen ngợi, đó là một
quán ăn Hàn Quốc tên “Kang EunWoo”
tại Phường 8 - Đà Lạt của chủ nhân là anh

Nguyễn Trung Nghĩa. Vốn là một cử nhân
luật của Đại học Đà Lạt, anh Nghĩa, 25 tuổi,
có cha mẹ nuôi là người Hàn Quốc nên mở
một quán ăn Hàn với sự trợ giúp từ cha mẹ
nuôi của mình. Các món ăn ở đây là món
Hàn Quốc, nên không thể thiếu món kim
chi. Rất nhiều thực khách tại Đà Lạt và các
tỉnh đến đây thấy kim chi ngon đã đặt hàng,
đến nay đơn đặt hàng đến anh ngày càng
nhiều. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu nói đến
kim chi Đà Lạt mà không thể không nhắc
đến một địa chỉ vào hàng tên tuổi nhất nhì
thành phố này hiện nay, đó là Kim chi Shin
Sang tại Phường 3 - Đà Lạt.
Theo ông Trần Phú Lộc, chủ cơ sở chế biến
Kim chi Shin Sang, năm 1993, một người
Hàn Quốc đến thuê nhà ông để sản xuất kim
chi cho thị trường Việt Nam, cơ sở này hoạt
động gần 7 năm và sau đó chuyển giao công
nghệ làm kim chi lại cho gia đình ông.
Bằng kinh nghiệm của một người lâu năm
làm quản lý công ty sản xuất lớn tại Đà Lạt,
ông Trần Phú Lộc sau đó vẫn giữ nguyên cái
tên Kim chi Shin Sang như cũ nhưng đã đẩy
mạnh việc quảng bá thương hiệu này thông
qua việc tham gia các hội chợ hằng năm
quảng bá cho nông sản Đà Lạt. Đến nay, Kim
chi Shin Sang đã có thị trường tiêu thụ ổn
định trong nước, đặc biệt là tại 2 thành phố
lớn là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thông qua
hệ thống các siêu thị lớn như Big C, Metro,
Lotte, Coopmart… cùng các nhà phân phối
nhỏ lẻ hơn, tùy theo nhu cầu của thị trường
nhưng tính trung bình mỗi lần cơ sở ông xuất
đi từ 2 đến 3 tấn kim chi thành phẩm.

Vùng nguyên liệu rộng lớn
Với khí hậu ôn đới, người dân Đà Lạt và
các vùng phụ cận có thể trồng cải thảo quanh
năm như là một loại rau, cung cấp cho các
nhà sản xuất kim chi.
Theo ông Lộc, cải thảo khi chọn làm kim
chi phải được chọn rất kỹ theo đúng tiêu
chuẩn, chọn loại cuốn vừa phải, không lớn
lắm, cánh mỏng, không quá dày thì làm kim
chi mới ngon.
Cùng với cải thảo còn rất nhiều loại nguyên
liệu khác cho kim chi cũng được trồng quanh
năm ở Đà Lạt như cà rốt, củ cải trắng, tỏi,
gừng, hành lá, rau cần…, riêng nhãn hiệu
Kim chi Shin Sang còn cần thêm cả hồng
dẻo Đà Lạt.
Cần hồng dẻo Đà Lạt là vì, theo ông Lộc,
ở Hàn Quốc, người Hàn dùng quả lê để tăng
vị ngọt tự nhiên cho kim chi, nhưng ở Đà
Lạt nếu nhập lê về làm sẽ đẩy giá thành kim
chi lên cao nên ông đã dùng hồng dẻo - một
sản vật địa phương của Đà Lạt để thay thế
nhưng cũng ngon không kém. Chỉ một thứ
nguyên liệu duy nhất mà mọi cơ sở sản xuất
kim chi ở Đà Lạt đều dùng hàng nhập khẩu,
đó là ớt bột Hàn Quốc. Theo ông Lộc, ớt bột
Hàn Quốc không chỉ làm kim chi có màu đẹp
mà độ cay cũng vừa phải.
Còn một thứ khác, theo ông Lộc, đó là
mắm tép, trong thành phần của kim chi.
Người Hàn dùng mắm tép ủ, trộn với kim
chi sẽ dậy mùi hơn, ngon hơn, độ đạm cao
hơn. Tại Việt Nam do không kiểm soát được
nguồn mắm tép nên cơ sở sản xuất của ông
Lộc thay bằng nước mắm ngon.
“Tương tự như quá trình làm dưa muối
của người Việt qua xử lý rồi cho lên men tự
nhiên, kim chi cũng vậy. Khí hậu Đà Lạt rất
phù hợp để chế biến kim chi vì nhiệt độ vừa
phải, không làm ảnh hưởng đến quá trình lên
men tự nhiên của kim chi” - ông Lộc chia sẻ.
Với cơ sở của anh Nghĩa, do sản xuất nhỏ
nên sau khi trộn các nguyên liệu vào với
nhau, anh cho vào các chum vại bằng sành
để kim chi tự lên men một cách tự nhiên. Còn
cơ sở sản xuất lớn như Shin Sang, ông Lộc
dùng máy trộn kim chi khá hiện đại cho các
mẻ ủ của mình. Kim chi làm ra tại đây được
đóng gói hút chân không đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm.
Để có thể dùng dần kim chi một cách tốt
nhất khi mua về, theo ông Lộc, nên có cách
bảo quản thích hợp. “Nếu để kim chi trong tủ
lạnh với nhiệt độ bình thường thì dùng được
1 tuần đến 10 ngày, nếu để kim chi ở không
độ thì dùng được 1 tháng, còn nếu để kim chi
ở âm hai độ thì có thể dùng từ năm này qua
năm khác, để càng lâu càng ngon. Còn nếu
chúng ta để kim chi ngoài trời không cho vào
tủ lạnh thì chỉ cần hai đến ba ngày kim chi sẽ
chua vì quá trình lên men nhanh” - ông Lộc
cho hay.

GIA KHÁNH - LÊ QUYÊN

Khởi động chương trình 4 ngàn khách Hàn Quốc tới Đà Lạt mùa đông
Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Giám đốc
Cảng Hàng không Liên Khương cho biết,
ngày 5/1/2019, Cảng Hàng không Liên
Khương (Lâm Đồng) đã đón chuyến bay
thẳng từ Sân bay Muan (Hàn Quốc) đưa
khách du lịch Hàn Quốc tới Đà Lạt. Đây là
chuyến bay chatter (thuê riêng chuyến), dành
riêng cho những khách du lịch Hàn Quốc tới
Đà Lạt chơi golf. Chuyến bay này khởi động
chương trình 4 ngàn khách du lịch Hàn Quốc
tới Đà Lạt mùa đông, kéo dài từ ngày 5/1 tới
31/3/2019. Đánh golf là môn thể thao được
người Hàn Quốc rất ưa thích và những sân
golf của Đà Lạt đáp ứng được nhu cầu của
du khách trong điều kiện Hàn Quốc đang giữa
mùa đông tuyết trắng.
D.QUỲNH

Khách du lịch Hàn Quốc
thích chơi golf tại Đà Lạt.

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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Đảm bảo cấp nước an toàn, chất lượng
phục vụ Nhân dân
Với chức năng chính là sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt, khai thác, xử lý, cung cấp
nước sạch phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp…, từ tháng 7 năm 2018, Công ty Cổ
phần Cấp thoát nước Lâm Đồng chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa. Tuy
đi vào hoạt động theo mô hình mới chưa lâu, nhưng công ty đã có bước phát triển đáng
khích lệ, nguồn nước phục vụ Nhân dân ngày càng đảm bảo an toàn, chất lượng, hướng
đến đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.
ới sự nỗ lực của cả tập thể, trong năm
2018, Công ty Cổ phần Cấp thoát
nước Lâm Đồng đã có nhiều chuyển
biến rõ nét, kết quả hoạt động kinh doanh cao
hơn năm trước; đồng thời, khắc phục được
những tồn tại bất cập xảy ra trước đây do quá
trình thi công, sửa chữa, nâng cấp theo yêu cầu
ngày càng cao của khách hàng. “Đến nay, sau
cổ phần hóa (40% vốn do Nhà nước nắm giữ,
còn lại 60% là do cổ đông bên ngoài), Công
ty đã có phương án sản xuất - kinh doanh mới,
bộ máy được tinh gọn, năng động trong hoạt
động, đem lại hiệu quả hơn khi chưa cổ phần
hóa. Việc cổ phần hóa đã giúp công ty nâng
cao tính tự chủ, vốn nhà nước được bảo toàn,
phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà
nước, đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao
đời sống cho người lao động”, ông Võ Quốc
Trang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp
thoát nước cho biết.
Hiện nay, đội ngũ nhân sự của Công ty (với
450 người) đã thay đổi hoàn toàn nhận thức
trong thực thi tác phong, lề lối làm việc để phù
hợp với đơn vị hoạt động theo hình thức cổ
phần hóa. Đặc biệt, doanh nghiệp đã sử dụng
công nghệ hiện đại trong thực hiện hóa đơn điện
tử, số người đi thu giảm, tiết kiệm chi phí hơn,
tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng chi trả
qua ngân hàng, qua thẻ ATM.
Về thủ tục hành chính đã thực hiện theo cơ
chế “một cửa”. Nếu như trước đây, từ khi có
đơn đề nghị cấp nước, đấu nối đến khi thực hiện
là 18 ngày thì nay rút ngắn xuống còn 3 ngày.
Đảm bảo cung cấp nước nhanh gọn, chất lượng,
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách
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hàng. Đặc biệt, Công ty đã dứt điểm xử lý tồn
tại, hoàn trả mặt đường của Đà Lạt sau khi thi
công hoàn thành dự án thoát nước thành phố.
Qua đó, góp phần làm cho đường phố đẹp hơn,
xây dựng thành phố ngày càng xanh - sạch về
môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị cho thành
phố, Nhân dân không còn phàn nàn.
Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là phải đảm
bảo nguồn nước ổn định, an toàn cho tỉnh, trong
đó cấp thoát nước thành phố Đà Lạt luôn được
ưu tiên đầu tư hàng đầu. Theo đó, từ nay đến
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ban Giám đốc
luôn đôn đốc chỉ đạo việc chấn chỉnh duy tu,
bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị nhằm
hạn chế thấp nhất về mức độ rủi ro, đảm bảo
nguồn nước phục vụ bà con dịp xuân về tết đến
một cách tốt nhất.
Đà Lạt có 2 nguồn nước cung cấp chủ yếu
là tại hồ Tuyền Lâm và Đan Kia, đây là hai hồ
đa năng vừa phục vụ nước uống, du lịch, nông
nghiệp… Việc tuyên truyền người dân bảo vệ
nguồn nước đầu nguồn luôn sạch, an toàn được
đẩy mạnh trong khu dân cư; qua đó, nâng cao
ý thức Nhân dân trong quá trình sản xuất nông
nghiệp, không xả thải rác nông nghiệp bừa bãi
gây ô nhiễm nguồn nước đầu nguồn.
Một điều ghi nhận ở Công ty hiện nay, đó là
mọi vấn đề khách hàng, người dân kiến nghị
về việc cung cấp nước sinh hoạt đều được phản
ánh qua đường dây nóng, được bộ phận trực
tiếp thu và báo cáo Ban Giám đốc kịp thời chỉ
đạo xử lý dứt điểm. Điểm nổi bật trong năm
qua khi dự án cấp thoát nước, cải tạo và mở
rộng sau 4 năm thi công nay đã hoàn thành,
góp phần quan trọng cung cấp nguồn nước

sạch đến Nhân dân tại một số khu vực: Xuân
Trường, Xuân Thọ, Phát Chi...
Hiện Công ty cùng các cấp chính quyền địa
phương đang vận động Nhân dân tham gia xã
hội hóa thực hiện đấu nối đường ống nước thải
nhằm đảm bảo môi trường sạch chung cho toàn
thành phố. Đây cũng vừa là quyền lợi, vừa là
trách nhiệm của mỗi hộ gia đình. Việc đưa Dự
án cải tạo hệ thống thoát nước, thu gom và xử
lý nước thải thành phố Đà Lạt đi vào hoạt động
từ năm 2017 đã góp phần giải quyết những bất
cập về cơ sở hạ tầng đô thị, nâng tổng số người
được hưởng lợi từ hệ thống thoát nước là hơn
97 ngàn người. Đồng thời, cải thiện môi trường
đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của thành phố phát triển bền vững...
Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sản
xuất - kinh doanh, công tác chăm lo giúp đỡ
người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đối
tượng thương binh, gia đình chính sách luôn
được Ban Giám đốc quan tâm, hỗ trợ kịp thời
về nhà ở, phương tiện, động viên người lao
động các dịp lễ, tết.
Ông Võ Quốc Trang - Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
cho biết: Chính sự nỗ lực vươn lên của tập
thể cán bộ, nhân viên đã đưa doanh thu của
công ty năm nay cao hơn năm trước; đồng
thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm, kiểm
soát nước từ đầu nguồn đến nơi sử dụng của
Nhân dân. Chất lượng phục vụ được nâng
lên, thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố rút
ngắn, đời sống cán bộ, công nhân viên được
nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần. Qua đó,
cán bộ, công nhân viên, người lao động của
công ty yên tâm gắn bó và phấn khởi khi thu
nhập tăng cao sau cổ phần. Công ty phấn đấu
mỗi cán bộ, nhân viên cấp nước như là “cầu
nối” với Nhân dân, tiếp thu mọi ý kiến đóng
góp để tập thể Công ty hướng đến phục vụ,
cung cấp sản phẩm nước ngày càng sạch, an
toàn, chất lượng cho Nhân dân.


Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, trong năm
2018, Lâm Đồng thành lập mới 1.100 doanh
nghiệp (tương đương so với năm 2017). Tình
hình thu hút đầu tư nhìn chung vẫn khó khăn,
nhất là đầu tư nước ngoài (trong 11 tháng đầu
năm 2018, Lâm Đồng chỉ thu hút được 3 dự án
FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 5,44 triệu
USD, bằng 42,85% về số dự án và bằng 9,13%
tổng vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm
2017); một số dự án đầu tư đã được cấp phép

chậm triển khai; một số chương trình, đề án, dự
án lớn, trọng điểm, tiến độ còn chậm.
Nguyên nhân của thực trạng trên được xác
định do kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng về
giao thông đối ngoại đã được các bộ, ngành
Trung ương quan tâm đầu tư song chưa đồng
bộ và chưa đáp ứng được nhu cầu liên kết giữa
Lâm Đồng với các vùng kinh tế và các tỉnh lân
cận như Quốc lộ 27, 28, 55,… Ngoài ra, thực
hiện chủ trương và quy định của Đảng và Chính

phủ về việc dừng khai thác rừng tự nhiên và
đóng cửa rừng tự nhiên nên môi trường đầu
tư của tỉnh bị ảnh hưởng, vì hầu hết các dự án
đầu tư vào Lâm Đồng đều ít nhiều liên quan
đến rừng và đất lâm nghiệp, một số dự án phải
dừng triển khai,...
Theo Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư nước
ngoài phải tự thỏa thuận bồi thường diện tích
đất để thực hiện dự án như nhà đầu tư trong
nước. Các quy định của pháp luật về đầu tư,
doanh nghiệp, xây dựng, đất đai,... nhất là cải
cách thủ tục hành chính chưa theo kịp yêu cầu
của Nhân dân và doanh nghiệp. Đồng thời, giá
trị sinh lời trên đất sản xuất nông nghiệp của
địa phương cao hơn nhiều tỉnh lân cận và cả
nước nên chi phí bồi thường về đất đai tại Lâm
Đồng rất cao. Đây chính là một trong nhiều
nguyên nhân nhà đầu tư băn khoăn khi chọn
Lâm Đồng để triển khai dự án. Mặt khác, hiện
nay, quỹ đất công đáp ứng các yêu cầu của nhà
đầu tư FDI gặp rất nhiều khó khăn nên khó thu
hút các dự án FDI.
C.THÀNH

ĐAM RÔNG: Gần 4 tỷ đồng nạo vét, nâng cấp các công trình thủy lợi và nước sinh hoạt
Năm 2018, Phòng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn huyện Đam Rông được
giao làm chủ đầu tư thực hiện nạo vét, nâng
cấp 4 công trình thủy lợi và 1 công trình
nước sinh hoạt, với tổng kinh phí gần 4 tỷ
đồng. Trong đó, nâng cấp công trình thủy
lợi Đa Xế 3 gần 900 triệu đồng, từ nguồn

kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa;
nạo vét 3 công trình thủy lợi Đơng Jri, Đa
Nhinh và Đạ Tiêng Tang, với tổng kinh phí
trên 2,6 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đầu
tư sửa chữa, nâng cấp 1 công trình nước
sinh hoạt tại xã Rô Men, với tổng kinh

Đà Lạt, Bảo Lộc và Đức Trọng
sẽ có bắn pháo hoa
trong đêm giao thừa
UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận
chủ trương cho 3 địa phương tổ chức bắn
pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, 3
địa phương là thành phố Đà Lạt, thành phố
Bảo Lộc và huyện Đức Trọng sẽ được bắn
pháo hoa tầm thấp trong thời gian không
quá 15 phút để chào đón năm mới Kỷ Hợi
2019. Kinh phí thực hiện việc bắn pháo hoa
từ nguồn vận động tài trợ, không sử dụng
ngân sách Nhà nước và không vận động
đóng góp của Nhân dân.
Mỗi địa phương cũng sẽ chỉ được bắn ở
1 điểm duy nhất, cụ thể: ở Đà Lạt, địa điểm
bắn là hồ Xuân Hương; Đức Trọng tổ chức
bắn tại sân vận động huyện và thành phố
Bảo Lộc bắn tại hồ Đồng Nai.
UBND tỉnh cũng giao UBND thành phố
Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đức Trọng thành
lập Ban Tổ chức bắn pháo hoa theo quy
định của pháp luật liên quan và gửi báo cáo
kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Giao Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các địa
phương thực hiện các thủ tục để tổ chức
mua, vận chuyển, lưu trữ, bố trí địa điểm và
tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp theo đúng
quy định của pháp luật hiện hành và hướng
dẫn của Bộ Quốc phòng.
NGUYÊN THI

BẢO LỘC:

Hiến hơn 90 đơn vị máu
tại Lễ hội Xuân hồng 2019

NGUYỆT THU

Năm 2018, thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn
Hạ tầng trên địa bàn tỉnh
được các bộ, ngành Trung
ương quan tâm đầu tư,
song chưa đồng bộ, chưa
đáp ứng được nhu cầu liên
kết giữa Lâm Đồng với các
vùng kinh tế và các tỉnh
lân cận.
Trong ảnh: Một đoạn
cao tốc Liên Khương - Prenn.
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phí 500 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự
nghiệp thủy lợi nước sạch. Hiện nay, các
công trình trên đã được triển khai thực hiện
xong, qua đó góp phần đảm bảo nguồn
nước phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt
của người dân.
LÊ TUẤN

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Thương mại Vincom và
Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi tham gia cho máu.

Sáng 10/1, tại Trung tâm
Thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc,
Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện TP
Bảo Lộc phối hợp với Bệnh viện II Lâm
Đồng đã tổ chức Chương trình “Lễ hội
Xuân hồng 2019”. Với chủ đề, “Hạnh
phúc là chia sẻ”, Lễ hội Xuân hồng 2019
đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên
Trung tâm Thương mại Vincom Bảo Lộc
và Công ty Thủy điện Hàm Thuận - Đa
Mi tham gia.
Trong đợt hiến máu đầu năm 2019
này, Chương trình tiếp nhận được 92
đơn vị máu để phục vụ cho Bệnh viện II
Lâm Đồng chữa bệnh cứu người trong
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Được biết, trong năm 2019, TP Bảo
Lộc được giao chỉ tiêu hiến 950 đơn vị
máu. Theo Ban Chỉ đạo hiến máu tình
nguyện TP Bảo Lộc, 5 năm qua, TP luôn
đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu được giao.
Hiện, TP Bảo Lộc có 3 đội và 1 câu
lạc bộ hiến máu tình nguyện, với hơn
150 người tham gia. Ngoài việc tham gia
cho máu trong các đợt hiến máu được
Hội Chữ thập đỏ tổ chức, các thành viên
này còn thường xuyên tham gia hiến
máu cấp cứu khi được huy động trong
những trường hợp cấp thiết.
KHÁNH PHÚC - THANH TRÚC
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QUỐC TẾ

Đức củng cố an ninh mạng trước thềm bầu cử
Nghị viện châu Âu

Nhật Bản - Nga đàm phán hiệp ước hòa bình
trong không khí yên bình

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải)
tại Singapore ngày 14/11/2018.

Theo TASS, Bộ Ngoại giao
Nhật Bản cho biết Tokyo vẫn duy
trì lập trường “giải quyết tranh
chấp lãnh thổ và sau đó ký một

hiệp ước hòa bình” với Nga.
Khi được yêu cầu bình luận về
tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga
rằng những phát biểu gần đây về

Hiệp ước hòa bình với Nga của
một số quan chức Nhật Bản làm
sai lệch bản chất của thỏa thuận
đạt được giữa Tổng thống Nga
Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật
Bản Shinzo Abe, Bộ Ngoại giao
Nhật Bản tuyên bố: “Chúng tôi sẽ
tiếp tục đàm phán với Nga về hiệp
ước hòa bình trong bầu không khí
yên bình, vì vậy chúng tôi không
muốn bình luận về vấn đề này”.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng
lưu ý rằng Đại sứ nước này
Toyohisa Kozuki đã giải thích
lập trường của Nhật Bản về vấn
đề này với Thứ trưởng Ngoại giao
Nga Igor Morgulov nhưng từ chối
nêu chi tiết về cuộc thảo luận.
Bộ này nhấn mạnh: “Chính phủ
Nhật Bản sẽ tiếp tục tiến trình
đàm phán (với Nga) trong khuôn
khổ lập trường chính của mình để giải quyết tranh chấp lãnh thổ
và sau đó ký hiệp ước hòa bình”.
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Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Brunei nhằm cải thiện quan hệ với ASEAN
Theo Yonhap, ngày 10/1, Bộ
Ngoại giao Hàn Quốc thông báo,
Ngoại trưởng nước này Kang
Kyung-wha có kế hoạch thăm
Brunei trong tuần này, nhằm thảo
luận cách thức cải thiện quan hệ
giữa Seoul với Hiệp hội các Quốc
gia Đông Nam Á (ASEAN).
Theo lịch trình, ngày 12/1,
Ngoại trưởng Kang Kyung-wha
sẽ tiến hành hội đàm với người
đồng cấp Brunei Erywan Yusof.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk, bà

Kang cũng sẽ tới chào xã giao
Quốc vương Brunei Haji Hassanal
Bolkiah.
Phát biểu họp báo, ông Noh
Kyu-duk nêu rõ: “Đối thoại vào
thời điểm này sẽ là cơ hội quan
trọng để tham vấn nhằm thúc đẩy
hợp tác song phương với Brunei,
quốc gia nắm vai trò điều phối
viên trong nhiệm kỳ ba năm cho
Đối thoại Hàn Quốc-ASEAN kể
từ tháng 8/2018, cũng như phát
triển quan hệ Hàn Quốc-ASEAN”.
Chuyến thăm ba ngày của Ngoại

trưởng Kang kể từ ngày 11/1,
diễn ra trong bối cảnh Chính
sách phương Nam Mới của chính
quyền Tổng thống Moon Jae-in
nhằm tăng cường quan hệ giữa
Seoul với Ấn Độ và các nước
Đông Nam Á.
Năm 2019, Hàn Quốc và Brunei
kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao. Năm nay cũng là dịp
kỷ niệm 30 năm ngày Seoul tiến
hành đối thoại chính thức với 10
nước thành viên ASEAN.


TTXVN

Chỉ số đồng bạc xanh USD giảm thấp xuống mức kỷ lục
Trong phiên giao dịch ngày 9/1
tại thị trường New York (Mỹ),
chỉ số đồng USD - thước đo “sức
khỏe” của đồng bạch xanh trong
“rổ” sáu đơn vị tiền tệ chính trên
thị trường - đã giảm xuống mức
thấp nhất kể từ tháng 10/2018, sau
khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) thông báo sẽ thận trọng
về tiến trình tăng lãi suất tại Mỹ
và thị trường lạc quan hơn về các
cuộc đàm phán thương mại giữa
hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong phiên giao dịch cuối
ngày, chỉ số USD giảm 0,72%
xuống còn 95,2150. Nhờ đó, tỷ
giá quy đổi của đồng Euro, bảng
Anh, dollar Australia so với đồng
USD đồng loạt tăng giá.
Cụ thể, 1 Euro đổi được 1,1544
USD, tăng so với mức 1,1442
USD của phiên trước đó; 1 bảng
Anh/1,2794 USD, tăng so với
mức 1,2719 USD của phiên trước
và 1 đôla Australia/0,7180 USD,
tăng so với 0,7139 USD của phiên
trước đó.
Cùng ngày, Ủy ban Thị trường

mở liên bang Mỹ (FOMC) - cơ
quan hoạch định chính sách của
Fed - nhóm họp và đưa ra tuyên
bố khẳng định ủy ban này “có thể
kiên nhẫn” đánh giá thận trọng
trước khi quyết định tiếp tục tăng
lãi suất, căn cứ vào tỷ lệ lạm phát
thấp và triển vọng tăng trưởng
kinh tế không rõ ràng.
FOMC nhấn mạnh "việc giảm
bớt có chừng mực những chính
sách siết chặt tiền tệ bổ sung
dường như là thích đáng" khi xem
xét tình hình thị trường tài chính
hiện nay. Động thái trên chỉ ra
rằng ngân hàng trung ương Mỹ
dường như sẽ nới lỏng việc kiểm
soát lượng tiền lưu thông trên thị
trường - điều có khả năng làm
giảm tính cạnh tranh của đồng
bạc xanh.
Tuần trước, Chủ tịch Fed
Jerome Powell cho rằng, năm
2018 là một năm tốt với nền kinh
tế Mỹ. Fed cũng đã cân nhắc
những lo ngại về các nguy cơ như
tăng trưởng toàn cầu chậm lại, các
cuộc đàm phán thương mại đang

diễn ra và chính sách chung chưa
thực sự rõ ràng từ chính quyền
Washington.
Năm 2019, ông Powell nhấn
mạnh Fed sẽ theo dõi sát các nguy
cơ này và thận trọng trước những
diễn biến của nền kinh tế.
Đồng thời, Fed cũng chuẩn bị
để điều chỉnh các kế hoạch bình
thường hóa chính sách sau khi
kích hoạt chương trình kéo dài
ba năm nhằm thu hẹp các danh
mục mà Fed đã đầu tư từ sau khi
cuộc khủng hoảng tài chính toàn
cầu nổ ra năm 2008.
Chủ tịch Powell cho rằng nếu
có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy
các kế hoạch bình thường hóa
chính sách có thể ảnh hưởng tới
những mục tiêu theo luật định,
Fed sẽ không ngần ngại thay đổi.
Ông khẳng định Fed chuẩn bị
để điều chỉnh chính sách một cách
nhanh chóng và linh hoạt nhằm
duy trì khả năng tăng trưởng, hỗ
trợ thị trường lao động và giữ lạm
phát ở mức 2%.
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Theo Reuters, giới chức Đức đang
tích cực củng cố an ninh mạng sau
vụ xâm nhập dữ liệu quy mô lớn do
một sinh viên 20 tuổi tiến hành, cho
thấy nguy cơ dễ bị tấn công của nền
kinh tế lớn nhất châu Âu này trước
thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu
Âu (EP) quan trọng vào tháng 5 tới.
Các quan chức này cho biết, họ
đang gấp rút bít các lỗ hổng an
ninh và nâng cao cảnh giác trước
thềm cuộc bầu cử, trong đó các cử
tri Liên minh châu Âu (EU) sẽ lựa
chọn các nghị sỹ cho nghị viện giữa
lúc gia tăng lo ngại rằng các thế lực
nước ngoài và các lực lượng cánh
hữu có thể tìm cách thao túng cuộc
bầu cử này.
Phát biểu với hãng tin Reuters, Bộ
trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer
nhấn mạnh: “Chúng tôi phải tính tới
các biện pháp ngăn chặn”.
Ông Seehofer ngày 8/1 đã vạch
ra một số biện pháp nhằm củng cố

an ninh, trong đó có kế hoạch thuê
thêm hàng trăm chuyên gia an ninh
mạng tăng cường cho lực lượng
cảnh sát liên bang và Cơ quan an
ninh mạng liên bang (BSI), đồng
thời thiết lập một hệ thống cảnh
báo sớm thông qua việc thành lập
một đơn vị sử dụng công nghệ để
giám sát và ngăn chặn các vụ tấn
công mạng.
Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng nói
thêm rằng Chính phủ Đức trong nửa
đầu năm nay cũng sẽ cập nhật luật
bảo mật với nhiều biện pháp bảo
vệ tốt hơn cho người dân và ngành
công nghiệp.
Ngoài ra, ông Seehofer cho hay
chính phủ cũng sẽ tăng cường đào
tạo cho các chính trị gia và công
chúng về cách sử dụng mật khẩu an
toàn, trong bối cảnh nhiều người vẫn
tiếp tục sử dụng những mật khẩu rất
dễ đoán ra.
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Làm giả giấy tờ, chi nhánh của BMW ở Hàn Quốc
bị phạt 12,9 triệu USD
Theo phóng viên TTXVN tại
Seoul, Tòa án quận Trung tâm Seoul
ngày 10/1 đã ra phán quyết phạt chi
nhánh của hãng sản xuất xe hơi lừng
danh BMW của Đức ở Hàn Quốc
14,5 tỷ won (tương đương 12,9 triệu
USD) vì làm giả giấy tờ về khí thải
mà Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu
công ty phải xuất trình để bán xe ở
thị trường nước này.
Phát hiện nhà sản xuất ôtô này
vi phạm luật hải quan, tòa án trên
cũng kết án 6 lãnh đạo đương nhiệm
và cựu nhân viên công ty BMW ở
Hàn Quốc từ 8-10 tháng tù vì liên
quan vụ án.
Ba quan chức trong số này đã bị
bắt giữ ngay lập tức sau phán quyết
của tòa án.
Các bị cáo bị buộc tội giả mạo một
số thông số kỹ thuật của các loại phụ

tùng xe kể từ năm 2011 để phù hợp
với các tiêu chuẩn của Hàn Quốc.
Tòa án cho rằng hành động của
các bị cáo không chỉ làm suy yếu
những nỗ lực của Chính phủ Hàn
Quốc nhằm cải thiện chất lượng
không khí ngày càng xấu đi ở nước
này, mà còn khiến BMW mất uy tín
đối với người tiêu dùng Hàn Quốc.
Bộ Môi trường Hàn Quốc trong
một cuộc điều tra riêng vào năm
2017 công bố BMW đã vi phạm các
quy định. Bộ này đã áp đặt các mức
phạt khác nhau đối với hãng này,
đồng thời đề nghị cơ quan công tố
tiến hành điều tra.
Các chi nhánh của Porsche AG và
Mercedes-Benz tại Hàn Quốc cũng
đã bị điều tra về các cáo buộc tương
tự và 3 quan chức của Porsche đang
phải hầu tòa.
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THÔNG BÁO

V/v mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn vị: Công ty CP An Lạc Việt Lâm Đồng.
Địa chỉ cơ quan: Số 27 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Khu C), Phường 7,
thành phố Đà Lạt.
Công ty CP An Lạc Việt Lâm Đồng xin trình bày về việc mất
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, như sau:
Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm chăm sóc người cao tuổi của
Công ty CP An Lạc Việt Lâm Đồng thuộc xã Hiệp An, huyện Đức
Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất số BQ 044957, ngày 24/4/2014, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:
CT 00165, diện tích 110.800 m2, thuộc thửa 10, tờ bản đồ số: DCCS
số 2, thuộc một phần tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng,
tỉnh Lâm Đồng do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp.
Qua quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã qua nhiều lần
kiện toàn nhân sự, trong quá trình bàn giao công tác giữa các cổ
đông, công ty đã làm thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số BQ 044957.
Vì vậy, Công ty CP An Lạc Việt Lâm Đồng xin đăng báo về việc
đã mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 044957 để Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xem xét, giải quyết cấp lại
Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.
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