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Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, phát huy vai trò
của đội ngũ trí thức
Ngày 17/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị Ban
Chấp hành lần thứ V nhằm tổng kết đánh giá
những kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội
trong năm 2018.
Năm 2018, bên cạnh việc đẩy mạnh công
tác đoàn kết tập hợp rộng rãi đội ngũ trí thức,
khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh, Liên
hiệp Hội đã thực hiện có hiệu quả công tác
tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học
công nghệ, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ

thuật vào sản xuất và đời sống. 42 tổ chức
thành viên của Liên hiệp Hội với hơn 15 ngàn
hội viên đã luôn bám sát hoạt động chuyên
môn, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh
tế, xã hội của địa phương. Từ đó không ngừng
phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong
hoạt động phổ biến kiến thức khoa học, công
nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội,
thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo kỹ
thuật, ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa
học công nghệ...

Trong năm 2019, Liên hiệp Hội sẽ thực hiện
5 dự thảo về tư vấn, phản biện xã hội về các
vấn đề: những tác động của việc sản xuất rau
hoa trong nhà màng, nhà kính đến môi trường,
khí hậu, cảnh quan thiên nhiên của Đà Lạt và
các giải pháp đảm bảo cho ngành sản xuất rau,
hoa phát triển bền vững; giải pháp khôi phục
và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa
của các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng; ứng
dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao...
QUỲNH UYỂN

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi
hưởng thụ, đãi ngộ. Người ta ai cũng muốn
ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải cho
đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân
dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó
muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như
vậy là không có đạo đức.
NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHỈNH HUẤN TRUNG, CAO CẤP
CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC LỚP TRUNG CẤP CỦA CÁC
TỔNG CỤC. THÁNG 5/NĂM 1957

Tết xa nhà của những người lính trẻ 

Bức tranh sáng - tối
về di dân tự do

Bài 2: Giải pháp cho vấn đề
di dân tự do

Di cư là một yếu tố tất yếu trong quá
trình phát triển; di cư tạo cơ hội về kinh
tế và giáo dục tốt hơn, góp phần cải thiện
cuộc sống của người di cư và gia đình họ.
Tuy nhiên, vấn đề này đặt ra thách thức
và áp lực cho các cấp Trung ương và
địa phương không hề nhỏ. Cần có nhiều
chính sách phù hợp và đồng bộ để đảm
bảo quyền tự do cư trú của công dân theo
quy định của pháp luật, đảm bảo quyền
bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ xã hội cơ
bản, đảm bảo môi trường sống, đất đai...;
hướng đến đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
TRANG 5

Xuân này
niềm vui nhân đôi
TRANG 6

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trường huyện với phong
trào nghiên cứu khoa học
trong học sinh
Những người lính trẻ tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết hành quân lên tàu nhận nhiệm vụ ngoài đảo xa. Ảnh: H.Yên

Trên những nẻo quê nông thôn mới

TRANG 2

Các cấp công đoàn đẩy mạnh
phong trào thi đua yêu nước TRANG 4

Bài 2: Một vùng tằm tang, cao su

Ngược về phía núi, bắt gặp những
mảng xanh nối tiếp nhau chạy dài
đến tận chân đồi. Và không chỉ hình ảnh
nương dâu nay đã xanh màu trên mảnh
đất Mỹ Đức, Đạ Pal còn phải nói đến
cả cây cao su đang mùa thay lá. Tất cả
như gợi lên cảm nhận ban đầu của hai
xã nông thôn mới trên vùng đất hanh hao
nắng cháy Đạ Tẻh.
TRANG 3

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Phát động Cuộc thi
“Học sinh với ý tưởng
khởi nghiệp” năm 2019
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Nhãn hiệu vùng nấm Đức Trọng
- cơ hội để phát triển
TRANG 7
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Công an TP Bảo Lộc tổng kết
công tác năm 2018
Công an TP Bảo Lộc vừa tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác năm 2018, triển
khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Công an TP Bảo Lộc đã
nghiêm túc, chủ động làm tốt công tác
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền TP
Bảo Lộc, Ban Giám đốc Công an tỉnh
Lâm Đồng trong việc chỉ đạo đảm bảo
các mặt an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn TP Bảo Lộc; đồng
thời, chủ động tổ chức thực hiện toàn
diện các mặt công tác của lực lượng
Công an TP Bảo Lộc.
Năm 2018, TP Bảo Lộc xảy ra 107 vụ
án chung (tăng 40 vụ so với năm 2017);
trong đó, có 3 vụ trọng án. Tỷ lệ điều tra
phá án chung đạt 79,4% và tỷ lệ này là
100% ở các vụ trọng án. Qua công tác
nắm bắt tình hình tội phạm, Công an TP
Bảo Lộc phát hiện 5 vụ đánh bạc, khởi
tố 27 bị can, tạm giữ hơn 50 triệu đồng;
đeo bám, làm rõ 23 đối tượng gây ra 65
vụ trộm cắp tài sản; bắt, khởi tố 6 đối
tượng liên quan đến tín dụng đen; khởi tố
1 bị can về hành vi làm giả giấy tờ chiếm
đoạt hơn 980 triệu đồng của hơn 300 bị
hại; xử lý 87 vụ với 88 bị can về các hành
vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng
cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, vệ
sinh an toàn thực phẩm, ra quyết định xử
phạt gần 100 triệu đồng và tịch thu hàng
hóa trị giá hơn 426 triệu đồng; phát hiện,
bắt giữ 23 vụ án ma túy với 25 đối tượng,
thu giữ hơn 137 gr ma túy tổng hợp, hơn
29 gr hê rô in và hơn 170 triệu đồng...
Trong năm 2018, TP Bảo Lộc đã xảy ra
29 vụ tai nạn giao thông (giảm 10 vụ so
với năm 2017), làm chết 24 người (giảm
18 người so với năm 2017), bị thương
12 người (tăng 5 người so với năm 2017.
Năm 2018, TP Bảo Lộc xảy ra 10 vụ
cháy, nổ (giảm 1 vụ so với năm 2017),
thiệt hại tài sản khoảng 13 triệu đồng...
Phát biểu tại hội nghị, đại tá Đào Ngọc
Cần - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh
giá cao những nỗ lực cố gắng; đồng thời,
ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được
của Công an TP Bảo Lộc trong năm
2018. Đại tá Đào Ngọc Cần đề nghị,
năm 2019, Công an TP Bảo Lộc cần tiếp
tục bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy,
HĐND, UBND TP Bảo Lộc để thực hiện
tốt nhất việc phát triển kinh tế - xã hội
ở địa phương. Cùng đó, chủ động làm
tốt công tác tham mưu đảm bảo an ninh
chính trị, giữ gìn trận tự an toàn xã hội.
Dịp này, Công an TP Bảo Lộc khen
thưởng các tập thể và cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác công an
năm 2018.
TRỊNH CHU

ĐAM RÔNG: 28,7% đảng viên

là người có đạo

Tính đến cuối năm 2018, huyện Đam
Rông có 1.618 đảng viên, trong đó đảng
viên là người có đạo là 466 đồng chí,
chiếm 28,7%. Để đạt được kết quả này,
những năm qua, huyện Đam Rông đã
chú trọng công tác bồi dưỡng tạo nguồn,
phát triển đảng viên là người có đạo.
Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng, kết
nạp người có đạo vào Đảng, đến nay các
đảng viên là đồng bào công giáo trên địa
bàn huyện đã và đang phát huy vai trò
gương mẫu đi đầu trong các phong trào
thi đua yêu nước tại địa phương; từ đó
tạo sự đoàn kết gắn bó trong quần chúng
là người có đạo, góp phần ổn định sinh
hoạt tôn giáo, ổn định chính trị - xã hội,
là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có
đạo trên địa bàn huyện.
LÊ TUẤN

Tết xa nhà của những người lính trẻ 
Họ là những chiến sĩ mười
tám đôi mươi, tràn đầy sức
trẻ và nhiệt huyết hành quân
lên tàu nhận nhiệm vụ ngoài
đảo xa. Cái tết xa nhà của họ
là một cái tết nhiều cảm xúc,
có nhiều cái khác so với đất
liền, chẳng hạn như dù đón
tết nhưng vẫn phải chuẩn
bị công tác sẵn sàng chiến
đấu để đảm bảo bình an cho
đồng bào ở đất liền.
Tự hào lính đảo
Chúng tôi được phân công theo
tàu Quân y 561 với hải trình thăm
các đảo tuyến giữa gồm: Đảo Đá
Lớn, Sinh Tồn, Cô - Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan và
Phan Vinh. Trên chuyến hải trình,
ngoài những sĩ quan dày dạn
sương gió còn có các chiến sĩ trẻ
chuẩn bị đón cái tết đầu tiên trên
đảo, tất cả đều bùi ngùi xúc động.
Niềm vui, vinh dự và tự hào thể
hiện rạng ngời trên từng khuôn
mặt. Trung sĩ Phan Thanh Thiện
bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên em
đón tết xa gia đình, tuy có phần
nhớ nhà nhưng thấy không khí
tiễn đưa chúng em đi làm nhiệm
vụ hoành tráng, công tác chuẩn
bị đón tết cho bộ đội Trường Sa
rất đầy đủ, ấm cúng nên em rất
vui. Em mong tàu đến sớm để đặt
chân lên đảo thực hiện nhiệm vụ.
Em sẽ quyết tâm vượt qua mọi
khó khăn, cùng đồng đội hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Còn binh nhất Võ Minh Tuấn,
quê ở huyện Đô Lương, tỉnh
Nghệ An xúc động: “Bố em trước
đây cũng là lính Trường Sa; ngày
còn nhỏ em được nghe bố kể rất
nhiều câu chuyện về lính đảo, về
những tình cảm hậu phương - tiền
tuyến nên em rất muốn được ra
đảo để trải nghiệm. Vì vậy, khi
được cấp trên phân công ra đảo
Tốc Tan C làm nhiệm vụ, em rất
vui mừng và vinh dự vì được góp
một phần công sức nhỏ bé của
mình vào việc bảo vệ chủ quyền
thiêng liêng của Tổ quốc”. Tuấn
còn khoe với chúng tôi, với ước
nguyện được ra Trường Sa làm
nhiệm vụ nên sau khi kết thúc
huấn luyện chiến sĩ mới em đã
tranh thủ học thổi sáo, đàn ghita
từ đồng đội. Đến nay, em có thể
đàn, sáo được nhiều bài hát về
lính đảo. Nói rồi Tuấn cầm chiếc
đàn ghi ta lên đệm nhạc bài hát
“Gần lắm Trường Sa”. Giữa
muôn trùng sóng gió, cả boong
tàu cùng đồng thanh hát vang
những điệp khúc “Không xa đầu
Trường Sa ơi! Vẫn gần bên anh
và Trường Sa luôn bên em!...”.
Đặt chân lên đảo Đá Lớn C,
trong tôi có một cảm giác trào
dâng niềm vui, bởi giữa biển khơi
mênh mông, cán bộ, chiến sĩ trên
đảo vẫn lạc quan yêu đời, luôn
vững chắc tay súng và niềm tin
chiến thắng.
Họ đến với đảo từ mọi miền của
đất nước với những hoàn cảnh
và tuổi đời khác nhau nhưng tất

Những người lính trẻ tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết hành quân lên tàu nhận nhiệm vụ ngoài đảo xa. Ảnh: H.Yên

Lính trẻ làm bánh chưng để đón tết. Ảnh: H.Yên

cả đều chung một lý tưởng, cùng
nhau đoàn kết, chia sẻ ngọt bùi,
chan hòa trong cuộc sống đầy
ắp tình nghĩa thân thương như
anh em một nhà. Ai cũng quyết
tâm góp sức trẻ của mình bảo
vệ chủ quyền biển đảo và gửi lời
chúc mừng năm mới tới gia đình,
người thân ở quê nhà đón tết an
lành, hạnh phúc...
“Bố mẹ ơi, con ở đây vẫn
khỏe, có đồng đội, có anh em,
con sẽ không buồn đâu. Bố mẹ
ở nhà an tâm vui xuân, đón tết
nhé. Con sẽ sớm hoàn thành
nhiệm vụ để về đất liền”, hạ sĩ
Trần Văn Cường, quê ở xã Xuân
Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhắn
gửi với bố mẹ và cho biết, năm
nay được ăn 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.
Trung tá Nguyễn Văn Quang,
Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu
trưởng đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Tết
ở Trường Sa rất đặc biệt, ngay
trong tâm lý của 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 của ngày tết
như ở đất liền”.

Quyết tâm giữ vững
chủ quyền biển đảo
Trên những chuyến tàu ra
Trường Sa cuối năm nay còn
chở theo cán bộ, chiến sĩ ra đảo
làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền
biển, đảo quê hương. Niềm vui,
sự vinh dự và tự hào ấy thể hiện
rạng ngời trên từng khuôn mặt và
tỏ rõ quyết tâm hoàn thành mọi
nhiệm vụ được giao, cũng như
giữ vững chủ quyền biển đảo
thiêng liêng của Tổ quốc. Chiến
sĩ trẻ Nguyễn Văn Hóa - Đơn
vị C1, Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn
146, chia sẻ: “Đây là lần đầu
tiên em được đi nhận nhiệm vụ
ở một nơi biển đảo thiêng liêng
của Tổ quốc nên rất hồi hộp và
háo hức lắm. Em sẽ cố gắng phấn
đấu, bằng sức trẻ của mình để cố
gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được giao, quyết bảo vệ chủ
quyền biển đảo mà cha ông ta
đã đổ biết bao xương máu để
gìn giữ”. Tương tự chiến sĩ Trần
Văn Bình (quê ở Bình Định), sau
1 năm được huấn luyện tại Lữ
đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4
Hải quân đã sẵn sàng lên đường
làm nhiệm vụ. “Đợt này em ra
nhận nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn
thuộc quần đảo Trường Sa. Dù
còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu tiên
em phải xa gia đình trong những
ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ
Hợi nhưng cảm xúc của em lúc
này rất hào hứng và tự hào. Em

nguyện đem sức trẻ của mình sẵn
sàng hoàn thành nhiệm vụ được
giao, chắc tay súng để giữ vững
chủ quyền biển đảo quê hương”,
chiến sĩ Bình quyết tâm. Tuy vừa
nhận nhiệm vụ nhưng đại úy Ngô
Văn Kiên - Chính trị viên đảo Đá
Lớn C đã nhanh chóng bắt nhịp
với công việc. Đây không phải
lần đầu ăn tết xa nhà, nhưng với
anh Kiên, mỗi cái tết ở trên đảo
luôn chứa đựng nhiều cảm xúc.
“Đón xuân, đón tết trên đảo có
nhiều cái khác so với đất liền,
chẳng hạn như dù đón tết nhưng
chúng tôi vẫn phải chuẩn bị
công tác sẵn sàng chiến đấu để
đảm bảo bình an cho đồng bào
ở đất liền. Mỗi cán bộ, chiến sĩ
đều có một nhiệm vụ riêng. Vì
vậy, chúng tôi phân ra nhiều tổ
với công việc khác nhau như tổ
làm nhiệm vụ trang trí doanh
trại; tổ làm hậu cần, chế biến các
món ăn cho dịp tết… Ngoài ra,
chúng tôi cũng tổ chức các tiết
mục văn nghệ để tạo động lực,
yếu tố tinh thần, xây dựng ý chí
quyết tâm cho bộ đội…; đặc biệt
là những cán bộ mới ra công tác
ở đảo yên tâm công tác”, đại úy
Kiên cho biết.
Hành trang của những tân binh
mang ra đảo xa, ngoài “ba lô, cây
súng trên vai”, còn là khát vọng
của tuổi 20 quyết tâm bảo vệ
vững chắc chủ quyền biển đảo
thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là
nụ cười tươi tắn và tình yêu gửi
lại hậu phương thân yêu của các
chàng lính trẻ, đó là vòng tay yêu
thương cùng lời nhắn nhủ “chân
cứng đá mềm” của người thân
tiễn các anh ra làm nhiệm vụ nơi
đầu sóng ngọn gió…
Mùa xuân đã về trên quần đảo
Trường Sa theo những con tàu ra
đảo. Những tấn hàng đã và đang
lần lượt chuyển lên các đảo để
quân và dân huyện Trường Sa
chuẩn bị tết. Nơi đảo xa, những
người lính gửi theo những cánh
sóng, những chuyến tàu trở về đất
liền lời hứa chắc tay súng, vững
niềm tin bảo vệ vững chắc chủ
quyền biển đảo thiêng liêng của
Tổ quốc. 
HOÀNG YÊN
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Cao su vẫn là cây trồng chủ lực với diện tích lớn ở Mỹ Đức.

Chiều quê bình yên trên những con đường ở Mỹ Đức.

Trên những nẻo quê nông thôn mới
Bài 2: Một vùng tằm tang, cao su

T

heo đánh giá của ông
Phạm Xuân Tiện - Phó
Chánh Văn phòng Ban
chỉ đạo NTM mới huyện Đạ Tẻh,
trong chặng đường xây dựng NTM,
những xã về đích sau cùng là những
địa phương có xuất phát điểm
tương đối thấp, điều kiện kinh tế,
hạ tầng khó khăn hơn. Cách đây vài
năm, cả Mỹ Đức và Đạ Pal đều nằm
trong danh sách xã khó khăn. Thế
nhưng điều làm nên dấu ấn trong
quá trình xây dựng NTM ở 2 nơi
này phải kể đến tốc độ chuyển đổi
cơ cấu cây trồng rất nhanh, đặc
biệt là cây dâu tằm và cây cao su
đã mang lại sự khởi sắc trong đời
sống của người dân, góp phần thúc
đẩy nhanh quá trình thay đổi diện
mạo nông thôn.

Từ “cái nôi”
của tằm tang Đạ Tẻh…
Nói về khởi nguồn của cây dâu
tằm trên mảnh đất Đạ Tẻh, ai cũng
nghĩ ngay đến xã Đạ Pal. Cái tên
Đạ Pal - nghe như tên của một làng
của người dân tộc thiểu số (DTTS)
gốc Tây Nguyên và theo giải thích
của Chủ tịch UBND xã Chu Quang
Tuấn, có nghĩa là con nước lớn. Ấy
vậy mà nơi đây có đến hơn 70% là
người gốc Nam Định vào xây dựng
kinh tế mới từ những năm 1986 1987. Và họ, không quên mang
theo trong hành trang lập nghiệp
của mình nghề truyền thống của
cha ông: Nghề trồng dâu nuôi tằm.
Không phải ngẫu nhiên mà cây
dâu tằm lại có cái duyên để “bén
rễ” trên đất Đạ Pal. Ngay từ khi
còn là một thôn thuộc xã Triệu
Hải, người dân nơi đây đã nhận
thấy sự ưu đãi của thiên nhiên. Cả
Đạ Pal bây giờ như bọc quanh con
suối chảy từ thôn vùng cao Tôn
Klong, dẫn nước từ hồ thủy lợi Đạ
Tẻh là nguồn mạch cung cấp nước
tưới tiêu và sinh hoạt cho tất cả các
thôn. Dọc hai bên bờ, từng vạt dâu
xanh mướt, vườn cây ăn trái đang

Ngược về phía núi, bắt gặp những mảng xanh nối tiếp nhau chạy dài đến tận chân đồi. Và không chỉ
hình ảnh nương dâu nay đã xanh màu trên mảnh đất Mỹ Đức, Đạ Pal còn phải nói đến cả cây cao su
đang mùa thay lá. Tất cả như gợi lên cảm nhận ban đầu của hai xã nông thôn mới (NTM) trên vùng
đất hanh hao nắng cháy Đạ Tẻh.

Từ quê hương Xuân Trường, Nam Định,
cây dâu đem lại đời sống ấm no cho người dân ở Đạ Pal.
Theo thống kê của UBND huyện Đạ Tẻh, đến cuối năm 2018 có 8/11 xã, thị
trấn được phủ bởi màu xanh của dâu tằm. Diện tích dâu tằm hiện tại của
huyện là 1.340 ha, tăng 23,13% so với cùng kỳ. Số lượng này tăng nhanh
bởi người dân trên địa bàn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các
diện tích trồng lúa nước, điều… Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Đạ Tẻh
tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ Đạ Lây - xã đã được đánh giá là cơ bản hoàn
thành 19/19 tiêu chí, để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia, về đích
NTM vào năm 2019.

đơm hoa, kết quả.
Cho đến giờ này, ông Vũ Ngọc
Quang (thôn Xuân Phong) chưa
một lần hối hận về quyết định rời
xa mảnh đất “chôn rau cắt rốn” từ
hơn 30 năm về trước. Trong căn
nhà gỗ mái ngói vững chãi đi qua
bao mùa nắng gió cao nguyên, đi
qua nửa đời người trên quê hương
mới, ông nở nụ cười mãn nguyện
khi kể về sự thành đạt của con cái,
sự đổi thay của “vùng đất hứa”
ngày nào. Ông Quang bảo rằng,
những ấm no ngày hôm nay là đáp
đền xứng đáng cho những người
kiên trì bám trụ vượt qua những
khó khăn thuở ban đầu. Từ khi chỉ
là con đường mòn, trước sau đều
bao phủ màu xanh của rừng già,

ngày đêm nghe tiếng chim hót,
vượn kêu mà dự báo được thời tiết
nắng, mưa thì đến nay trồng trọt
chăn nuôi đều được áp dụng công
nghệ mới, tiết kiệm sức người, sức
của. Nay việc trồng dâu, nuôi tằm
của gia đình ông cũng chẳng còn
quá vất vả, phần lớn đã được áp
dụng công nghệ từ giống mới, hệ
thống tưới tự động, tháo gỡ kén
bằng máy… vừa giúp tiết kiệm
được công lao động và góp phần
nâng cao thu nhập.
Chủ tịch UBND xã Chu Quang
Tuấn thông tin thêm: Đạ Pal hiện
có 1 HTX và 13 THT tập trung
phát triển cây dâu tằm. Diện tích
cây dâu của toàn xã là 195 ha.
Cây dâu, con tằm như bước ngoặt

trong đời sống người dân, dẫu có
những giai đoạn chênh vênh, trải
qua thăng trầm. Khoa học kỹ thuật
được áp dụng, tăng chất lượng từ
lá dâu, nong né… nên chất lượng
kén tằm cũng cao hơn. Từ đó mà
đời sống của người dân từng ngày
khởi sắc, thu nhập từ chỗ ổn định
đến tăng cao khi mỗi ha cho từ 200
- 250 triệu đồng/năm. Cũng vì thế
mà thu nhập bình quân đầu người
của Đạ Pal đạt trên 42 triệu đồng/
năm, cao hơn mức trung bình của
toàn huyện. Ông Tuấn cho rằng,
vấn đề mấu chốt trong xây dựng
NTM chính là phải tăng thu nhập
cho bà con bởi đó là nền tảng cho
những tiêu chí còn lại. Khi đời sống
người người dân tăng lên thì chẳng
ngại ngần gì mà tự nguyện tham
gia đóng góp, thay đổi bộ diện mạo
quê hương. Người dân được thống
nhất lựa chọn các công trình, hình
thức tổ chức xây dựng, từ đó tự
nguyện huy động nguồn lực bằng
ngày công lao động, hiến đất, đóng
góp tiền… để cùng chung tay xây
dựng NTM.
Ông Đinh Quang Tuyến, Trưởng
thôn Xuân Phong cho biết thêm,
điều quan trọng nhất là người dân
đã hiểu được rằng không ai khác,
chính họ là người hưởng lợi trực
tiếp từ quá trình tham gia xây dựng
NTM. “Như mọi người thấy đấy,
từ đường nội đồng, đến đường bê
tông dọc thôn, các công trình nước
sạch… đều do 100% các hộ dân
tự nguyện hiến đất, tham gia xây
dựng. Người dân cảm nhận được
sự quan tâm của Nhà nước nên hết
lòng hưởng ứng, tham gia, không
chút ngần ngại là bởi tự thân làm
giàu, làm đẹp cho quê mình”, ông
Tuyến chia sẻ.

Chuyển đổi đa dạng
cây trồng ở Mỹ Đức
Hôm chúng tôi đến Mỹ Đức,
nắng chiều nghiêng bóng, lác đác
lá cao su rơi theo làn gió nhẹ. Vẻ
bình yên hiện rõ trên những con
đường quê - những con đường có
được từ quá trình xây dựng NTM
do Nhà nước và Nhân dân cùng
làm. Nếu như trước đây chỉ có
lúa, điều, và cao su thì bây giờ,
người dân ở Mỹ Đức sẻ chia cho
nhau từng trái bưởi, sầu riêng…
của nhà trồng.
Đó cũng chính là chủ trương
chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà
UBND huyện Đạ Tẻh triển khai
ở Mỹ Đức. Ông Nguyễn Ngọc
Thư - Chủ tịch UBND xã cho biết,
cây ăn quả cùng với cây dâu tằm
cũng sẽ là động lực chính giúp
người dân các thôn ở Mỹ Đức tập
trung phát triển kinh tế, nâng cao
thu nhập trong thời gian tới. Hiện
nay, xã đã thành lập HTX Sản xuất
Nông nghiệp và Dịch vụ trái cây;
duy trì hoạt động của 4 THT sản
xuất theo chuỗi liên kết gắn với
sản phẩm sạch, an toàn gồm dâu
tằm, điều, cao su - những loại cây
trồng chủ lực của địa phương. Các
thành viên THT và HTX thường
xuyên được tập huấn, trao đổi
kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật
trong quá trình sản xuất. Các mô
hình đều có hợp đồng bao tiêu sản
phẩm với các doanh nghiệp trong
và ngoài huyện.
Đặc biệt, dự án cao su tập trung
được UBND huyện Đạ Tẻh triển
khai tại Thôn 8 (buôn Con Ó) thôn đồng bào DTTS gốc Tây
Nguyên duy nhất của Mỹ Đức
từ năm 2012 đã bước đầu mang
lại kết quả. Từ khoảng giữa năm
2018, cứ chiều về là gia đình
trưởng thôn K’Túc và nhiều hộ
dân khác lại chuẩn bị đồ đạc, di
chuyển lên vườn cao su, sẵn sàng
cho buổi cạo mủ lúc nửa đêm...
XEM TIẾP TRANG 8
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Các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
heo ông Lưu Văn Lợi Chủ tịch Liên đoàn lao
động (LĐLĐ) huyện Đức
Trọng, năm 2018, huyện
Đức Trọng chung tay xây dựng
nông thôn mới và chào mừng Đại
hội công đoàn các cấp với công
trình sản phẩm là xây dựng 30 nhà
tắm, nhà vệ sinh cho các hộ dân tộc
nghèo ở xã Đa Quyn với số tiền là
240 triệu đồng. Số tiền trên do đoàn
viên, CNVCLĐ của huyện Đức
Trọng đóng góp, với mức thu 120
ngàn đồng/người/năm. Chị Nguyễn
Thị Nhạn - đoàn viên công đoàn
Công ty Quản lý và Khai thác công
trình công cộng cho biết: “Tôi thật
sự rất vui khi những đóng góp nhỏ
nhoi của mình có thể cùng chung tay
sẻ chia cùng với những người dân
nghèo vùng sâu Đa Quyn”.
Song song với hoạt động trên, tính
đến nay, Quỹ tương trợ công đoàn
vẫn được các công đoàn cơ sở duy
trì cho đoàn viên mượn mua sắm
trang thiết bị và phát triển sản xuất
trong gia đình, đã có trên 2.000 lượt
đoàn viên thụ hưởng với số tiền trên
3 tỷ đồng. Trong năm, LĐLĐ huyện
đã xét thăm hỏi cho 41 đoàn viên với
số tiền 20,5 triệu đồng, trợ cấp khó
khăn đột xuất cho 2 đoàn viên với
số tiền 6 triệu đồng.
Ngoài ra, LĐLĐ huyện tiếp tục
đẩy mạnh các phong trào thi đua
“Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”
gắn với năng suất, chất lượng, hiệu

T

Năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công
nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương.
quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao
động, xây dựng ý thức, tác phong,
thái độ lao động công nghiệp trong
cán bộ, công chức, công nhân lao
động; các công đoàn cơ sở phối
hợp phát động phong trào thi đua
yêu nước và tổ chức cho CNVCLĐ
đăng ký thi đua, đăng ký xây dựng
công đoàn cơ sở vững mạnh. Đồng
thời, thực hiện hiệu quả phong trào
thi đua “Hai giỏi - Giỏi việc nước,
đảm việc nhà” gắn với phong trào
thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao
động, sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ.
Các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều
hình thức hoạt động và phong trào,
mô hình toạ đàm chuyên đề về kiến
thức giới, bình đẳng giới, phòng
chống bạo lực gia đình, chăm sóc
sức khỏe, nuôi dạy con cái...
Cùng với LĐLĐ huyện Đức
Trọng, theo LĐLĐ tỉnh, trong năm
qua, các phong trào thi đua đã
được các cấp công đoàn trong tỉnh
phát động từ đầu năm phù hợp với
đặc điểm của từng ngành, từng địa
phương. Nội dung thi đua tập trung
vào các phong trào như thi đua “Lao
động giỏi”, “Lao động sáng tạo”,
“Thi đua phục vụ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp và phát

Đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
Ảnh: T.Vũ

triển nông thôn”, “Xanh - sạch - đẹp,
đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”,
phong trào “Giỏi việc nước, đảm
việc nhà”… gắn với các cuộc vận
động xây dựng người cán bộ, công
chức, viên chức “Trung thành, trách
nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Năng
suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”,
“Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” đã tạo

hiệu ứng lan tỏa, được CNVCLĐ
tích cực hưởng ứng tham gia.
Từ thực tiễn các phong trào thi
đua do tổ chức công đoàn phát động
đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân
điển hình cùng hàng trăm sáng kiến,
đề tài, công trình, sản phẩm mới,
chất lượng cao, mang lại hiệu quả
kinh tế - xã hội thiết thực, trong đó,

có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với
tổng giá trị làm lợi 435 triệu đồng và
tổng giá trị tiết kiệm 30 triệu đồng;
20 đề tài cấp tỉnh và cấp Nhà nước.
Mặt khác, công tác khen thưởng
tiếp tục được duy trì đảm bảo khách
quan, đúng đối tượng, tạo động lực
vươn lên cho CNLĐ qua các phong
trào thi đua. LĐLĐ tỉnh đã kịp thời
trình khen thưởng cấp trên và ban
hành quyết định khen thưởng cho
các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc qua các phong trào. Đồng
thời, kịp thời tôn vinh, biểu dương
gương người tốt, việc tốt, giới thiệu
các tấm gương điển hình tiên tiến để
các cấp, các ngành của tỉnh và Tổng
Liên đoàn biểu dương, ghi nhận.
Đặc biệt, trong năm 2018, LĐLĐ
tỉnh đã phát động các đợt thi đua
chào mừng các ngày kỷ niệm của
đất nước, chào mừng Đại hội IX
Công đoàn Lâm Đồng và Đại hội
XII Công đoàn Việt Nam, đã có 31
công trình sản phẩm với tổng giá trị
hơn 56 tỷ đồng được LĐLĐ tỉnh tổ
chức gắn biển công nhận. Song song
với các hoạt động trên, cùng với các
cấp, các ngành, LĐLĐ tỉnh luôn phát
huy vai trò và đi đầu trong công tác
hiến máu tình nguyện. Trong năm
qua, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Hội
Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức “Ngày hội
hiến máu” trong CNVCLĐ thu hút
gần 600 người tham gia với lượng
máu thu được là 492 đơn vị máu...
THY VŨ

Trường huyện với phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh
Chưa có nhiều kinh nghiệm và
điều kiện về tổ chức nghiên cứu
khoa học trong học sinh như
các trường ở thành phố, nhưng
những năm gần đây, Trường
THPT Đơn Dương (huyện Đơn
Dương) đã bắt đầu ghi danh
vào “bảng vàng” từ sân chơi trí
tuệ này.

N

hìn chú robot tự động di
chuyển để thu gom rác,
niềm vui hiện rõ trong ánh
mắt của cô và trò Trường THPT
Đơn Dương. Vậy là sau hơn 3
tháng miệt mài nghiên cứu, chú
robot được chế tạo từ bàn tay và
khối óc của hai học sinh đã hoạt
động. Nói về đề tài “Robot tự động
thu gom rác” của mình, Phan Kim
Kiên - lớp 11A5 và Ngô Thị Mỹ
Tâm - lớp 10A5 hào hứng: “Chúng
em rất thích robot và thật sự say mê
khi nhìn robot hoạt động qua những
bộ phim. Trước vấn đề ô nhiễm môi
trường ngày càng cao thì việc sáng
chế ra robot có thể tự động thu gom
rác mọi lúc, mọi nơi sẽ giảm sức
lao động cho con người, lại vừa giữ
được môi trường xanh, sạch, đẹp.
Do vậy, chúng em quyết định chế
tạo robot thu gom rác tự động hóa
để góp phần làm tăng ý thức bảo vệ
môi trường cho các bạn học sinh
nói riêng và người dân nói chung”.
Là thành viên Ban Giám khảo
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT)

Học sinh Trường THPT Đơn Dương với đề tài
“Robot tự động thu gom rác”. Ảnh: V.Hùng

học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng
năm nay, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng
Nghề Đà Lạt, cũng là người say
mê và tâm huyết với lĩnh vực chế
tạo robot cho rằng: “Là học sinh
nhưng các em đã ban đầu chế tạo
thành công robot tự động, đây là
sự nghiên cứu công phu, sáng tạo
và đầy trí tuệ của lứa tuổi học trò”.
Đó là một trong 3 đề tài của

Trường THPT Đơn Dương tham
dự Cuộc thi Khoa KHKT cấp tỉnh
dành cho học sinh trung học năm
học 2018 - 2019. Với 3 đề tài thuộc
lĩnh vực cơ khí và hệ thống nhúng
đã nối dài thêm thành tích về lĩnh
vực này cho trường khi đoạt 1 giải
nhất, 1 giải nhì và 1 giải tư cấp tỉnh.
Trong đó, 2 đề tài được chọn tham
dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia
trong tháng 3 tới.

Đã 4 năm liên tục, từ năm học
2015 - 2016, Trường THPT Đơn
Dương góp mặt trong sân chơi trí tuệ
này. Đặc biệt, năm học 2017 - 2018,
1 đề tài của học sinh nhà trường đoạt
giải nhì Cuộc thi KHKT cấp quốc
gia. Đề tài này sau đó dự thi và đoạt
giải đặc biệt Cuộc thi Sáng tạo thanh
thiếu niên tỉnh Lâm Đồng và giải
nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu
niên toàn quốc.
Nói về phong trào nghiên cứu
khoa học trong học sinh, thầy Thái
Anh Long - Hiệu trưởng Trường
THPT Đơn Dương khẳng định:
“Đây là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm được nhà trường đề ra
ngay từ đầu mỗi năm học. Tuy điều
kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị
thí nghiệm và thực hành còn nhiều
khó khăn, nhưng nhà trường luôn
tạo điều kiện tối đa cũng như liên
hệ nhờ sự giúp đỡ, phối hợp của
các đơn vị chuyên môn để học sinh
tiếp cận với lĩnh vực nghiên cứu
khoa học. Cùng với đó, hàng năm
nhà trường tổ chức Cuộc thi Nghiên
cứu khoa học cấp trường, qua đó,
chọn ra những đề tài xuất sắc tham
dự cuộc thi cấp tỉnh”.
Cũng theo thầy Long, giáo viên
hướng dẫn chính là người đã thắp
lên ngọn lửa đam mê, khơi nguồn
cảm hứng cho học sinh nghiên
cứu khoa học. Vì vậy, nhà trường
cử những giáo viên có tâm huyết,
không quản ngày đêm hướng
dẫn học sinh thực hiện dự án. Cô
Nguyễn Thị Thanh Nga - giáo viên
Vật lý của trường là người đã dìu dắt

học sinh lần lượt đi tới những thành
công từ phong trào nghiên cứu khoa
học. Để có được những đề tài đoạt
giải cấp tỉnh, cấp quốc gia các cuộc
thi khoa học dành cho học sinh, cô
là người luôn sát cánh cùng học
trò. Cô chia sẻ: “Nghiên cứu khoa
học là lĩnh vực khá mới mẻ với học
sinh. Tuy nhiên, nếu được khơi gợi
kiến thức, hướng dẫn, định hướng
phương pháp tìm tòi tri thức và triển
khai dự án, các em sẽ nhanh chóng
tiếp cận. Các em đã vận dụng những
kiến thức lý thuyết của các môn học
trong nhà trường để giải quyết vấn
đề đặt ra trong cuộc sống. Do đó,
thực hiện được nhiều đề tài có tính
ứng dụng vào thực tế rất cao”.
“Thời gian tới, nhà trường tiếp
tục đẩy mạnh phong trào nghiên
cứu khoa học trong học sinh và xem
đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng
cao chất lượng mũi nhọn nói chung,
chất lượng dạy - học nói riêng. Cùng
với đó là đổi mới phương pháp, hình
thức tổ chức dạy học, phát huy tính
tích cực, chủ động sáng tạo của học
sinh, đẩy mạnh việc đọc, nghiên cứu
tài liệu, sách giáo khoa để chiếm
lĩnh, vận dụng kiến thức và từng
bước hình thành tư duy phản biện
trong học sinh thông qua việc tổ
chức tốt các hoạt động trải nghiệm
sáng tạo và hoạt động nghiên cứu
khoa học kỹ thuật trong nhà trường.
Từ đó, góp phần thực hiện tốt việc
đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông và chương trình sách giáo
khoa”, thầy Long cho biết thêm.
VIỆT HÙNG
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Bức tranh sáng - tối về di dân tự do
Bài 2: Giải pháp cho vấn đề di dân tự do

N

ếu như giai đoạn
trước 1990, người dân
thường là di cư theo
kế hoạch thì đến nay
chủ yếu là di cư tự do. Theo kết
quả điều tra di cư nội địa quốc
gia 2015, từ năm 2010 đến năm
2015, 13,6% dân số là người di cư,
trong đó, 31,6% luồng di cư là di
cư thành thị - thành thị, 36,2% là
di cư nông thôn - thành thị, 12,6%
di cư thành thị - nông thôn, 19,6%
di cư nông thôn - nông thôn. Việc
di cư chủ yếu xuất phát từ lý do
kinh tế (34,7%), tiếp đến là lý do
gia đình (25,5%) và 23,4% là vì
lý do học tập.
Thấy được di cư là xu hướng tất
yếu của quá trình toàn cầu hóa và
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của
mỗi quốc gia, trong thời gian qua,
Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban
hành nhiều chủ trương, chính sách,
pháp luật có liên quan đến vấn đề
di cư. Đã có nhiều văn bản của
Đảng về vấn đề này. Gần đây nhất,
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội
nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ 6 về công tác dân
số trong tình hình mới nêu 3 mục
tiêu và các giải pháp có liên quan
đến di cư. Các mục tiêu được đưa
ra: “Tỷ lệ dân số đô thị đạt 45%;
Bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở
vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc
biệt khó khăn. Bảo đảm người di
cư được tiếp cận đầy đủ và công
bằng các dịch vụ xã hội cơ bản;
100% dân số được đăng ký, quản
lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân
cư thống nhất trên quy mô toàn
quốc”. Những giải pháp được xác
định: “Có chính sách tạo điều kiện
thuận lợi cho người di cư được tiếp
cận đầy đủ và công bằng với các
dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ thỏa
đáng để thu hút, tạo điều kiện cho
người dân sinh sống ổn định, lâu
dài ở các khu vực khó khăn, trọng
yếu về an ninh, quốc phòng”, “Ưu
tiên đầu tư nguồn lực nhà nước,
đồng thời huy động nguồn lực xã
hội phát triển các cơ sở cung cấp
các dịch vụ xã hội cơ bản bảo đảm
các nhóm dân số đặc thù như trẻ
em, người khuyết tật, người bị di
chứng chiến tranh, người cao tuổi,
đồng bào dân tộc ít người, người
di cư... đều thực sự bình đẳng về
cơ hội tham gia, thụ hưởng thành
quả phát triển”.
Về phương diện Luật, tuy hiện
nay Việt Nam không có văn bản
Luật nào quy định về vấn đề di cư
nhưng đã có không dưới 10 văn
bản Luật có quy định những vấn
đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ
của người di cư nhằm bảo đảm an
sinh xã hội cho người di cư và đảm
bảo vấn đề quốc phòng, an ninh.
Tiêu biểu là Pháp lệnh dân số, Luật
Cư trú, Luật Đất đai, Luật Hộ tịch,
Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm
xã hội, Bộ Luật lao động...
Trong thời gian qua, di cư tạo
cơ hội để người di cư có thêm
cơ hội phát triển kinh tế gia đình,
cải thiện cuộc sống và được tiếp
cận các dịch vụ giáo dục tốt hơn.

Di cư là một yếu tố tất yếu trong quá trình phát triển; di cư tạo cơ hội về kinh tế và giáo dục tốt
hơn, góp phần cải thiện cuộc sống của người di cư và gia đình họ. Tuy nhiên, vấn đề này đặt ra
thách thức và áp lực cho các cấp Trung ương và địa phương không hề nhỏ. Cần có nhiều chính
sách phù hợp và đồng bộ để đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của pháp
luật, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo môi trường sống,
đất đai...; hướng đến đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh buổi hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về di cư”.

Ý kiến của các chuyên gia
đầu ngành, các đại biểu Quốc
hội về giải pháp giải quyết
dân di cư tự do
Ông Lê Văn Sơn

Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức lại sản xuất, phát triển các
trang trại, tổ hợp tác tại các vùng có dân
di cư đến. Tăng cường khuyến nông,
khuyến lâm, xây dựng mô hình chuyển
giao khoa học kỹ thuật công nghệ, ứng
dụng biện pháp canh tác bền vững. Các
địa phương cần chủ động rà soát, điều
chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất, sử dụng và phát triển rừng, lồng
ghép với chương trình bố trí dân cư.
Trước mắt, đến năm 2020 bố trí khoảng
16.891 ha đất sản xuất cho các hộ dân
di cư tự do tại các tỉnh Tây Nguyên từ
quỹ đất có nguồn gốc từ các nông, lâm
trường đã giao về cho địa phương quản
lý. Trong đó, dự kiến Lâm Đồng là 978
ha, Đắk Lăk là 5.906 ha, Kon Tum là
2.146 ha và Đắk Nông là 5.224 ha. Cần
xử lý nghiêm và kịp thời các điểm nóng
về tranh chấp đất đai và các đối tượng
kích động lôi kéo đồng bào di cư tự do
đi phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng...
Ông Nguyễn Tạo

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

Biểu đồ phân bố
phần trăm
người di cư
sở hữu thẻ
bảo hiểm y tế
giữa năm 2004
và 2015
theo giới tính.

Và hơn hết, là di cư đã góp phần
không nhỏ đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội nơi đến.
Tuy nhiên, vẫn còn hiện hữu
những khó khăn của người di cư
trong việc thụ hưởng các chính
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, trợ giúp xã hội, chăm sóc sức
khỏe, tiếp cận nhà ở, lao động, hộ
khẩu. Đồng thời là những thách
thức, áp lực đối với chính quyền
trung ương và địa phương trong
hoạt động quản lý di cư, phát triển
cơ sở hạ tầng, hoàn thiện chính
sách nhằm đảm bảo quyền bình
đẳng trong tiếp cận dịch vụ xã hội
cơ bản cho người di cư và gia đình
họ; bảo đảm phân bố dân số hợp lý
giữa các vùng, miền và trật tự, an
toàn xã hội, môi trường, đất đai...
Từ thực tiễn nêu trên, với trách
nhiệm là cơ quan được Quốc hội
giao phụ trách lĩnh vực y tế, dân số,
để triển khai thực hiện Nghị quyết
21-NQ/TW và hoàn thiện pháp
luật về quyền con người, về chính
sách xã hội, thực hiện công bằng
xã hội và bảo đảm an sinh xã hội,
với sự hỗ trợ của Quỹ dân số Liên

hợp quốc; Ủy ban về các vấn đề Xã
hội của Quốc hội tổ chức Hội thảo
tại Đà Lạt về ‟Đại biểu dân cử với
chính sách, pháp luật về di cư” đạt
kết quả đề ra. Qua đó, đã trưng cầu
các ý kiến đóng góp và đề ra những
giải pháp hữu hiệu trong thời gian
đến nhằm xây dựng pháp luật và đề
ra các chính sách phù hợp.
Trong đó, yêu cầu trước mắt cần
nâng cao năng lực, trách nhiệm
của chính quyền các cấp ở cả nơi
đi và nơi đến nhằm giảm thiểu và
tiến tới chấm dứt tình trạng dân di
cư tự do. Quản lý chặt chẽ dân cư,
nắm chắc hộ khẩu, nhân khẩu, biến
động về lao động (nhất là cấp xã,
thôn, bản), xử lý kịp thời những
vụ việc vi phạm pháp luật diễn
ra trên địa bàn. Đẩy mạnh và đa
dạng hóa công tác tuyên truyền,
vận động người dân chấp hành
nghiêm chỉnh các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước
về công tác bố trí dân cư. Phát
huy vai trò vận động các già làng,
trưởng bản, người có uy tín trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số để
vận động bà con không nghe theo

các luận điệu xuyên tạc, lôi kéo,
kích động làm mất trật tự an toàn
xã hội. Thuyết phục đồng bào tích
cực tăng gia sản xuất, cải thiện thu
nhập, ổn định cuộc sống bền vững
để không di cư tự do đi nơi khác.
Theo bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy
viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ
Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về
các vấn đề Xã hội của Quốc hội
thì từ chuyến khảo sát thực địa tại
khu tái định cư, ổn định dân di cư
tự do Đạ M’Pô, xã Liêng S’rônh,
huyện Đam Rông, Lâm Đồng vừa
qua, các đại biểu đã tận mắt chứng
kiến thực trạng của di cư tự do tại
khu vực Tây Nguyên và thấy được
những vấn đề cần tiếp tục phát
huy; đi đôi với đó là những yếu
tố cần phải bàn và tháo gỡ về mặt
chính sách ở cấp độ trung ương
cũng như địa phương. Đây chính
là cơ sở để các đại biểu đề xuất
những kiến nghị về chính sách
liên quan một cách phù hợp trên
cơ sở thực tiễn Lâm Đồng và các
tỉnh Tây Nguyên.
AN NHIÊN - NGUYỆT THU

Để thực hiện giải pháp bố trí, sắp xếp
ổn định cho hơn 22 ngàn hộ dân di cư
tự do chưa được bố trí, sắp xếp; đề nghị
Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sớm
cho chủ trương các địa phương rà soát,
chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với
các loại đất rừng nhưng thực tế không
có rừng. Các loại đất đó đã được các địa
phương quy hoạch dự án, bố trí sắp xếp
ổn định dân di cư tự do trước thời điểm
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đóng cửa
rừng tự nhiên. Qua đó tạo thêm quỹ đất
thực hiện các dự án bố trí ổn định dân
di cư tự do. Đề nghị Thủ tướng Chính
phủ giao các bộ, ngành có liên quan xây
dựng cơ chế, chính sách đặc thù về việc
cấp hộ khẩu thường trú cho các hộ dân
di cư tự do, trình cơ quan có thẩm quyền
xem xét, quyết định.
Ông Giàng A Chu

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ
Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư nghiên
cứu, có giải pháp cân đối, bố trí kinh phí
để các địa phương hoàn thành các dự án
sắp xếp, ổn định dân di cư tự do theo kế
hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt. Cần
xây dựng mới một số dự án cấp bách để
giải quyết một số địa bàn có đông dân di
cư tự do nhưng chưa được bố trí vào các
dự án. Đề nghị cần thống nhất giải pháp,
khẩn trương xác minh, hoàn thiện hồ sơ,
thực hiện việc nhập khẩu, cấp giấy chứng
minh nhân dân, đăng ký tạm trú, thường
trú... theo hướng đơn giản thủ tục hành
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân
dân, bảo đảm quản lý chặt chẽ dân cư,
đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra,
bảo đảm các cơ sở hạ tầng, điều kiện học
tập cho trẻ em trong độ tuổi đến trường,
khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho
Nhân dân, cấp thẻ bảo hiểm y tế, thực
hiện công tác kiểm soát dân số, trong địa
bàn có dân di cư tự do.
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Phát động Cuộc thi
“Học sinh với ý tưởng
khởi nghiệp”

Học sinh Hoàng Trung Kiên chia sẻ về dự án
đoạt giải của mình.

Hội nghị thông tin, giới thiệu về
Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” dành
cho học sinh trung học được Sở GDĐT
tổ chức với sự tham dự của các Phòng
GDĐT, các trường THCS, THPT trên
địa bàn tỉnh.
Đây là nội dung thi mới dành cho
học sinh các trường trung học. Qua
đó, các trường cần điều chỉnh phương
pháp dạy học theo phương pháp “học
đi đôi với hành”; đồng thời, đẩy mạnh
hoạt động dạy học gắn với sản xuất
kinh doanh để nâng cao nhận thức về
khởi nghiệp cho học sinh từ trên ghế
nhà trường.
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý
tưởng khởi nghiệp” do Bộ GDĐT tổ
chức, năm 2018 là năm đầu tiên mở
rộng đến đối tượng học sinh trung học.
Học sinh Lâm Đồng đã đoạt giải ba tại
cuộc thi này với dự án “Sản xuất phân
phối sản phẩm từ lá thông phục vụ đời
sống” của 2 học sinh Hoàng Trung
Kiên và Phan Nguyễn Thiên Ân - lớp
11A2, Trường THPT Chu Văn An,
huyện Đức Trọng.
Trên cơ sở kết quả đạt được của lần
đầu tiên dự thi, Sở GDĐT Lâm Đồng
phát động cuộc thi đến học sinh các
trường trung học trên địa bàn tỉnh.
TUẤN HƯƠNG

Đánh giá xếp loại công tác
y tế dự phòng
Qua quá trình kiểm tra, phúc tra
hoạt động của hệ y tế dự phòng của
12 huyện, thành phố trong tỉnh, Sở
Y tế đã chính thức thông báo kết quả
kiểm tra xếp loại công tác y tế dự
phòng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, Đội Y tế Dự phòng của 12
huyện, thành phố đều đạt loại giỏi.
Công tác phòng chống bệnh xã hội có
12/12 huyện, thành phố đạt loại giỏi.
Công tác phòng chống HIV/AIDS có
8 đơn vị xuất sắc (Di Linh, Bảo Lâm,
Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lộc, Lạc
Dương, Lâm Hà, Đam Rông) và 4
đơn vị xếp loại tốt.
Công tác chăm sóc sức khỏe sinh
sản - phòng chống suy dinh dưỡng
có 6 đơn vị đạt loại tốt (Di Linh, Bảo
Lâm, Bảo Lộc, Đà Lạt, Đơn Dương,
Đức Trọng) và 6 đơn vị đạt khá.
Công tác phục hồi chức năng dựa
vào cộng đồng năm 2018 có 2 đơn
vị đạt loại tốt (Đà Lạt, Lạc Dương)
và 10 đơn vị đạt loại khá. Công tác
truyền thông giáo dục sức khỏe có
6 đơn vị xuất sắc (Bảo Lâm, Cát
Tiên, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức
Trọng, Đam Rông) và 6 đơn vị xếp
loại tốt.

AN NHIÊN

Xuân này niềm vui nhân đôi
Xuân đất trời đang đến rất gần nhưng
dường như tết đã về sớm trong những
ngôi nhà của các hộ nghèo ở Đam Rông.
Bởi năm nay bà con đón tết trong nhà
mới tinh tươm.
Mùa xuân đầu tiên
Những ngày cuối năm, khi chúng tôi có
mặt ở thôn Đa Tế (xã Rô Men), bà con trong
thôn đang quây quần trong ngôi nhà mới của
anh Giàng A Lu, chị Vừ Thị Măng. Căn nhà
rộng hơn 50 m2 của anh chị vừa được dựng
lên từ vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội
(NHCSXH) huyện từ chương trình hỗ trợ
bà con làm nhà theo Quyết định 33 về chính
sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn
nghèo giai đoạn 2011 - 2015 của Thủ tướng
Chính phủ và nguồn hỗ trợ của địa phương
và MTTQVN huyện Đam Rông với tổng giá
trị trên 55 triệu đồng.
Có trải qua những năm tháng dài mà hai vợ
chồng cùng ba đứa con thơ sống chật vật trong
căn nhà mà những bức vách bằng lồ ô xiêu vẹo
theo năm tháng không đủ sức chống hết nắng,
tránh hết mưa như vợ chồng anh Giàng A Lu,
chị Vừ Thị Măng mới thấu hết niềm hạnh phúc
khi có được căn nhà kiên cố. “Nhà có con nhỏ,
mình ở nhà làm việc nhà và chăm con, mỗi
mình chồng đi làm. Ngày nào cũng đi làm từ
sáng tới tối nhưng vẫn khó khăn nên không dám
mơ sẽ xây được căn nhà mới. Năm ngoái, mùa
mưa lũ, gió lớn, cả căn nhà không có nổi chỗ
nào thật khô ráo nên không có chỗ để đặt con
gái Giàng Ngọc Lan mới mấy tháng tuổi. Khi
đó chỉ ước ao có căn nhà mới, và năm nay mơ
ước đã thành sự thật”. Và có lẽ với những con
người trong gia đình này họ đã đi qua hết những
ngày sống chênh chao trong lo lắng. Bởi giờ
đây họ đã an cư để yên tâm lạc nghiệp. Chị Vừ
Thị Măng vẫn tất bật với việc nhà, nhưng trên
lưng chị, bé Giàng Ngọc Lan vừa tròn tuổi vẫn
say sưa ngủ, con trai 5 tuổi Giàng Tuấn Anh vui
đùa cùng chúng bạn trên sân còn anh Giàng A
Lu vẫn miệt mài trên rẫy, trên nương. Với vợ
chồng chị Măng “Hơn cả nhiều bánh kẹo, thịt
thà quần áo mới vì tết này mình có nhà mới,
đó là điều hạnh phúc lớn lắm rồi”.
Cũng như gia đình chị Vừ Thị Măng, bảy
đứa cháu nhỏ của gia đình bà Phi Srỗn Ka
Đam sẽ có mùa xuân đầu tiên trong căn nhà
mới. Gia đình bà Ka Đam là hộ nghèo ở Thôn
2, xã Rô Men. 6 đứa con của bà lần lượt lớn
lên, có gia đình, những đứa trẻ ra đời nhưng
cái nghèo thì vẫn không vơi bớt. Trong câu
chuyện với chúng tôi, người đàn bà đã bước đi
gần một nửa cuộc đời không giấu nổi những
giọt nước mắt. Đó là nước mắt buồn tủi khi
nhớ lại hàng chục năm trời dài đằng đẵng bà
không thể có được căn nhà kiên cố cho các
con. Và khi các cháu ra đời chúng vẫn ngủ
chen chúc dưới vách nhà tạm bợ mà “mùa
nắng, buổi chiều nắng chiếu cả vào mặt mấy
đứa nhỏ đang ngủ, mùa mưa thì lấy hết thau,
bình trong nhà hứng nước mưa nhỏ từ mái nhà
xuống”. Và giọt nước mắt của người đàn bà
ấy giờ đây còn chứa cả niềm hạnh phúc bởi
“con cháu mình giờ đã được sống trong căn
nhà kiên cố, mình thật không mong gì hơn.
Mình biết ơn Nhà nước lắm”.
Trên toàn huyện Đam Rông hiện có 15

Nụ cười hạnh phúc của chị Vừ Thị Măng trong căn nhà mới. Ảnh: N.N

ngôi nhà được dựng lên từ nguồn vốn vay
NHCSXH, nhiều ngôi nhà kịp khánh thành
dịp tết đến, niềm vui như nhân đôi cho bà
con dịp xuân về.

Đồng hành cùng người nghèo
Xuân đất trời nằm trên nụ hoa, nhành lá, còn
xuân của con người chính nằm ở nụ cười, ở đời
sống ngày một ổn định, phát triển. Nguồn vốn
tín dụng từ NHCSXH nhiều năm qua đóng vai
trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, ổn
định an sinh xã hội nhất là ở các khu vực vùng
sâu, vùng xa, với bà con nghèo, người DTTS
có lẽ đó là lý do mà NHCSXH được ví như
“cánh én” mang xuân về nói chung và cho
bà con nghèo ở huyện Đam Rông nói riêng.
Ông Bạch Văn Trường - Giám đốc Phòng
Giao dịch NHCSXH huyện Đam Rông, thống
kê cho chúng tôi những con số đáng mừng:
“Tổng nguồn vốn tín dụng trên địa bàn huyện
gần 234 tỷ đồng, tăng trên 36 tỷ đồng so với
đầu năm. Tốc độ tăng 18,58%. Trong đó nguồn
vốn Trung ương trên 231 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ
trên 98%. Nguồn vốn địa phương trên 2,8 tỷ
đồng chiếm tỉ lệ 1,2% tổng nguồn vốn. Doanh
số cho vay trên 110,9 tỷ đồng/3.800 hộ (tăng
trên 48 tỷ đồng so với cùng kỳ). Doanh số thu
nợ trên 74 tỷ đồng (tăng trên 32 tỷ đồng so
với cùng kỳ). Dư nợ trên 233,7 tỷ đồng/6.569
hộ, tăng trên 36 tỷ đồng so với năm 2017 đạt
100% kế hoạch năm. Trong đó cho vay phát
triển nông nghiệp, nông thôn trên 207 tỷ đồng,
chiếm 88,96%, dư nợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng nông thôn trên 21 tỷ đồng chiếm 9,18%,
dư nợ đầu tư cho hộ đồng bào DTTS 114,8 tỷ
đồng/4.258 hộ, bình quân 26,9 triệu đồng/hộ,
tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2017”.

“NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã luôn
đồng hành với người nghèo để bà
con có được nguồn vốn phát triển
sản xuất, góp phần ổn định đời sống
xã hội”, ông Võ Văn Thanh - Phó
Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng
khẳng định.
Hiện trên toàn tỉnh đang có 15 chương trình
tín dụng chính sách được triển khai, dư nợ trên
3.000 tỷ đồng. Riêng địa bàn huyện nghèo

Đam Rông hiện nay đang có 13 chương trình
tín dụng chính sách được triển khai đã tạo ra
nhiều động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã
hội địa phương. Đặc biệt trước thềm Xuân Kỷ
Hợi 2019 này, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh
đã về với bà con nghèo xã Rô Men. Tấm lòng
của hơn 150 cán bộ, công nhân viên công đoàn
cơ sở NHCSXH tỉnh đã đến với 8 hộ nghèo và
2 hộ gia đình có công với cách mạng trên địa
bàn xã thông qua những món quà tết và số tiền
hỗ trợ tổng trị giá 1,4 triệu đồng. Rô Men là địa
phương có 1.766 hộ dân với khoảng 70% là
đồng bào DTTS. Hộ nghèo tại địa bàn chiếm
8,61%. Hiện trên địa bàn xã Rô Men, thông qua
nguồn vốn tín dụng ưu đãi với dư nợ trên 30
tỷ đồng đã đóng góp rất lớn trong việc xóa đói
giảm nghèo ổn định an sinh xã hội”.
Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên từng
khuôn mặt người dân khi được đón nhận
những quà tết từ các cán bộ NHCSXH. Không
giấu nổi niềm xúc động, ông Cil Y Mbông một
trong 10 hộ được nhận quà tết đợt này nói:
“Nhận được quà tết từ NHCSXH tỉnh bà con
chúng tôi rất vui. Chúng tôi rất biết ơn khi vừa
được vay vốn sản xuất, vừa được nhận quà để
tết thêm đủ đầy. Bà con chúng tôi sẽ cố gắng
để sử dụng vốn có hiệu quả, sớm thoát nghèo
như mong muốn của cán bộ ngân hàng cũng
như địa phương lúc trao cho chúng tôi vốn
vay sản xuất”.
Ông Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ tịch
UBND huyện Đam Rông khẳng định: “Tín
dụng ưu đãi là chính sách lớn của Đảng và Nhà
nước do NHCSXH thực hiện. Đây là cơ hội
để bà con nghèo, bà con DTTS được tiếp cận
các nguồn vốn có điều kiện phát triển kinh tế,
cải thiện đời sống tạo động lực trong xóa đói
giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đảm
bảo an sinh xã hội. Cụ thể, từ nguồn vốn tín
dụng chính sách đã tạo việc làm, ổn định kinh
tế giúp 826 hộ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ
lệ hộ nghèo của địa phương giảm xuống còn
19,22%, giảm 8,25% so với năm 2017”.
Nhiệm vụ năm 2019 của NHCS trên địa bàn
huyện Đam Rông đã được triển khai, những chỉ
tiêu đã được đặt ra nhằm hướng tới mục tiêu
tạo điều kiện tốt nhất để bà con giảm nghèo và
thoát nghèo bền vững, những “cánh én” sẽ lại
tiếp tục mang tin vui để mùa xuân kéo dài mãi
trên mảnh đất nghèo.
NGỌC NGÀ

ĐÀ LẠT: Nhân dân đóng góp nâng cấp xây dựng 85 công trình
Trong năm 2018, Nhân dân trên địa bàn
thành phố Đà Lạt đã tham gia đóng góp tổng
trị giá trên 18,2 tỷ đồng, gần 1.100 công lao
động, hiến trên 2.000 m2 để xây dựng 85 công
trình bao gồm: đường sá hội trường sinh hoạt,
lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; làm mới, nâng
cấp đường hẻm liên thôn, liên tổ, camera an

ninh… Các công trình phục vụ dân sinh đã
được các tầng lớp nhân dân thành phố tích
cực hưởng ứng với phương châm: “Nhà nước
và Nhân dân cùng làm” hoặc do dân đầu tư.
Trong năm, MTTQ các phường, xã trên địa
bàn cũng đã tích cực phối hợp cùng các ban,
ngành và các khu dân cư tổ chức nhiều đợt

ra quân thực hiện ngày chủ nhật xanh, sạch,
đẹp. Qua đó, phát quang cây cối dọc 42 km
đường giao thông; nạo vét, khơi thông 35 km
mương suối, cống rãnh, thu gom gần 50 m3
bùn đất và rác thải các loại với hơn 6.400 lượt
người tham gia.
ĐAM TRỌNG

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
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Nhãn hiệu vùng nấm Đức Trọng
- cơ hội để phát triển
Long đong làng nghề
trồng nấm
Liên Nghĩa, Đức Trọng vốn
nổi tiếng với nghề trồng nấm.
Làng nghề nấm (Thôn 5, Liên
Nghĩa) có tới 50% số hộ trồng
nấm, chủ yếu là nấm mèo. Gia
đình nào ít thì cũng 3, 4 nhà nấm,
có gia đình có đến 25 nhà nấm,
mỗi năm 4 vụ nấm xoay vòng.
Nấm mèo ở làng nấm Liên Nghĩa
thường bán khô ra thị trường,
mỗi năm làng nghề này bán hàng
trăm tấn nhưng trớ trêu thay “có
tiếng mà không có miếng”, nghề
sản xuất nấm ở Liên Nghĩa vẫn
chưa thật sự mang lại lợi ích kinh
tế xứng tầm. Một trong những
nguyên nhân đó là làng nghề
chưa thể tự sản xuất được meo
nấm, cũng chưa có được thương
hiệu riêng để tự chủ đầu vào
cũng như đầu ra cho sản phẩm
dù sản phẩm nấm Liên Nghĩa
hiện đang được thị trường tiêu
thụ trong và ngoài nước đánh
giá rất cao.
Nghề trồng nấm mèo ở Liên
Nghĩa hình thành từ những năm
1990, đến nay thì hầu hết các
gia đình đều có nuôi trồng nấm.
Trong đó, Thôn 5, các gia đình
đang phát triển mạnh nghề trồng
nấm mèo. Cái khó của bà con làng
nghề đó là chưa chủ động được
giống, mỗi vụ đều phải mua bịch
nấm từ xa. Việc này khiến chi phí
đội lên và bà con cũng khó có thể
giám sát được chất lượng giống
dẫn đến chưa chủ động trong
sản xuất.
Theo thống kê của huyện Đức
Trọng, hiện làng nghề có 44 hộ
sản xuất nấm mèo với 220 trại
nấm được đầu tư bài bản. Nấm
trồng ở Liên Nghĩa cho năng suất
rất cao, tai nấm to, dai, màu đẹp,
năng suất đạt 3,6 lạng/bịch. Với
những ưu điểm đó, nếu chủ động
sản xuất được meo nấm thì chắc
chắn, chất lượng và sản lượng
nấm của làng nghề sẽ còn được
đánh giá cao hơn nữa.
Bà Nguyễn Thị Châu - Giám
đốc HTX sản xuất nấm sạch cho
biết, để tăng tính cạnh tranh cho
sản phẩm, làng nghề vừa thành
lập HTX nhưng cũng chỉ mới có

Đưa hàng về nông thôn
dịp Tết Nguyên đán 2019

Nghề trồng nấm tại Đức Trọng được hình thành từ những năm 1990, chủ yếu tập trung tại
khu vực thị trấn Liên Nghĩa. Năm 2016, UBND tỉnh công nhận Làng nghề trồng nấm tại thị
trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng. Ngoài giá trị kinh tế, sản phẩm nấm của làng nghề đến nay đã
được thị trường ghi nhận là có chất lượng cao hơn hẳn nấm các vùng khác. Tuy nhiên, để thúc
đẩy nghề này phát triển bền vững thì vẫn còn nhiều điều cần phải bàn.

Sở Công thương Lâm Đồng cho biết,
nhằm đảm bảo nguồn hàng tết cho người
dân vùng sâu, vùng xa, các chương trình
đưa hàng Việt về nông thôn đã và đang
được triển khai tại một số địa phương
trong tỉnh. Theo đó, trong tháng 12/2018
và tháng 1/2019, Công ty TNHH Sài
Gòn Coop Bảo Lộc tổ chức các chuyến
bán hàng Việt về nông thôn tại địa bàn 4
xã của huyện Di Linh và Bảo Lâm. Cụ
thể: xã Tân Châu - huyện Di Linh, ngày
30/12/2018; xã Hòa Ninh - huyện Di
Linh, ngày 6/1/2019; xã Tân Lâm - Di
Linh, ngày 13/1/2019; và xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm, ngày 20/1/2019.
Các mặt hàng Việt chủ yếu là những
nhu yếu phẩm: thực phẩm công nghệ, hóa
mỹ phẩm, đồ dùng gia đình và quần áo
may sẵn… nhằm phục vụ nhân dân vùng
nông thôn, đảm bảo đời sống và nhu cầu
của người dân dịp Tết Nguyên đán 2019.
DIỄM THƯƠNG

Mô hình trồng nấm
mèo của gia đình bà
Nguyễn Thị Châu Giám đốc HTX
sản xuất nấm sạch
Đức Trọng.

9/44 hộ tham gia vì còn ngại bị
ràng buộc nên sản phẩm đầu ra
vẫn phụ thuộc vào thương lái, giá
cả không ổn định. Thêm nữa, do
sản phẩm chưa có thương hiệu
riêng, chưa có mã vạch, mã code
nên khó tham gia các buổi giới
thiệu sản phẩm để có cơ hội ký
kết các hợp đồng cung ứng cho
các siêu thị, nhà cung cấp uy tín
trên thị trường. Vì vậy, theo bà,
vấn đề hiện tại của làng nghề
nấm là sớm xây dựng thương
hiệu cho sản phẩm, có được mã
vạch, mã code để đưa sản phẩm
vào bán ở những cửa hàng, siêu
thị uy tín.

Nhãn hiệu vùng
- cơ hội phát triển
Tin vui đến với bà con làng
nghề nấm Đức Trọng khi những
ngày đầu năm 2019, Cục Sở hữu
trí tuệ vừa chính thức công bố
nhận đơn và tiến hành thẩm định
nội dung đơn của HTX sản xuất
nấm an toàn Đức Trọng đăng ký
sở hữu nhãn hiệu vùng “Nấm Đức
Trọng”. Trước đó, UBND tỉnh
cũng đã đồng ý với đề nghị của
UBND huyện Đức Trọng và Sở
Khoa học và Công nghệ về việc

đề xuất xác nhận bản đồ nhãn
hiệu tập thể Nấm Đức Trọng.
Trên thực tế, việc xây dựng
thương hiệu cho sản phẩm nấm
Đức Trọng đã được huyện đặt
ra từ khi hình thành làng nghề,
với mục tiêu thúc đẩy nghề nấm
ở vùng này phát triển bền vững,
tạo ra giá trị xứng tầm với danh
tiếng, chất lượng của sản phẩm.
Đây là hướng đi đúng đắn đang
tạo niềm tin, hy vọng cho bà con
làng nghề.
Bà Châu chia sẻ: Nấm của
làng nghề được người dân rất ưa
thích, chính vì vậy, thời gian qua
cũng có một số doanh nghiệp ở
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
mời làng nghề tham gia triển lãm,
giới thiệu sản phẩm để quảng bá
và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm
nhưng vì làng nghề vẫn còn sản
xuất nhỏ lẻ, lại chưa có thương
hiệu nên không thể tham gia.
Việc thành lập HTX và đăng ký
nhãn hiệu vùng sẽ là cơ hội để
HTX được hỗ trợ đầu tư, tạo điều
kiện thuận lợi hơn trong sản xuất
và xuất bán sản phẩm, cũng chủ
động hơn trong tham gia các hội
chợ triển lãm khu vực và quốc tế
theo chương trình xúc tiến thương

12 dự án dự thi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019
Thông tin từ đại diện Sở
GDĐT Lâm Đồng cho biết, từ
kết quả Cuộc thi Khoa học kỹ
thuật (KHKT) cấp tỉnh năm học
2018 - 2019 dành cho học sinh
trung học vừa được tổ chức, Sở
GDĐT đã chọn 12 dự án xuất sắc
nhất trong số 93 dự án đoạt giải
cấp tỉnh dự thi Cuộc thi KHKT
cấp quốc gia. Đó là các dự án
của các trường: THPT Chuyên
Thăng Long, THPT Trần Phú,
THCS&THPT Xuân Trường,
THCS&THPT Đống Đa (thành
phố Đà Lạt), THPT Đơn Dương
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(huyện Đơn Dương), THPT
Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện
Đức Trọng), THPT Bảo Lộc
(thành phố Bảo Lộc) và THPT
Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
Lâm Đồng là địa phương có 8/8
lần tham dự Cuộc thi KHKT cấp
quốc gia với 54 đề tài đoạt giải,
trong đó, có 3 đề tài dự thi và đoạt
giải quốc tế. TUẤN HƯƠNG
Lâm Đồng là một trong những
địa phương đầu tiên trên cả nước
tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học.

mại để quảng bá sản phẩm. Bên
cạnh đó, để giữ và nâng cao uy tín
cho sản phẩm, khi đã có thương
hiệu, mọi người sẽ đồng lòng
để bảo vệ và xây dựng thương
hiệu, sẽ mạnh dạn hơn trong đầu
tư công nghệ hiện đại, nâng cao
năng suất, chất lượng sản phẩm,
bảo vệ được môi trường để phát
triển nghề, làng nghề một cách
bền vững, hiệu quả.
Kèm theo việc đồng ý xác nhận
bản đồ nhãn hiệu tập thể vùng
nấm Đức Trọng, UBND tỉnh
cũng đã ban hành các chính sách
khuyến khích phát triển nghề nấm
ở Liên Nghĩa. Với thế mạnh của
một nơi có phong trào trồng nấm
phát triển hàng đầu và nổi danh
với nghề như Liên Nghĩa, việc
xây dựng thương hiệu nấm Đức
Trọng là vô cùng cần thiết và là
hướng đi đúng đắn, nếu không
về lâu dài sẽ gây khó khăn cho
người trồng nấm. Xây dựng được
thương hiệu, chắc chắn sản phẩm
nấm Đức Trọng sẽ có nhiều cơ
hội phát triển, sẽ dần chiếm lĩnh
được thị trường, góp phần thúc
đẩy nghề trồng nấm ngày càng
phát triển.
NGUYÊN THI - VÕ TRANG

3 đơn vị tham gia bình ổn
thị trường Tết Kỷ Hợi
Theo nguồn tin của phóng viên, 3 đơn
vị gồm Công ty Cổ phần Thương mại
Lâm Đồng, Siêu thị BigC Đà Lạt và Siêu
thị Coop Bảo Lộc đã đăng ký tham gia
bán hàng bình ổn thị trường Tết Kỷ Hợi
năm 2019 trên địa bàn Lâm Đồng.
Theo đó, với tổng giá trị hàng hóa ước
đạt khoảng 6 tỷ đồng, cả 3 đơn vị nói
trên tham gia bán hàng bình ổn từ ngày
15/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019 (tương
ứng từ ngày 10/12 năm Mậu Tuất 2018
đến hết ngày 26/2 năm Kỷ Hợi 2019).
Các điểm bán hàng bình ổn tại Siêu thị
Coop Bảo Lộc; Siêu thị BigC Đà Lạt; 3
cửa hàng bách hóa, tọa lạc số 02, Nguyễn
Văn Trỗi; số 30, Nguyễn Văn Cừ; quầy
hàng 40-41, khu B, chợ Đà Lạt.
Những mặt hàng thiết yếu bán với giá
bình ổn thị trường Tết Kỷ Hợi đều được
niêm yết công khai gồm: gạo, muối,
đường, dầu ăn, bột ngọt, đậu xanh, đậu
nành, hạt dưa, mứt, bánh kẹo, trái cây, rau
- củ - quả, nem chua, giò chả, lạp xưởng,
thịt nguội, cá, thịt tươi, sữa…
VŨ VĂN

Bảo Lộc tăng cường kiểm tra
xây dựng nhà ở
Chính quyền thành phố Bảo Lộc đã
thông qua kế hoạch phối hợp với Thanh
tra Sở Xây dựng Lâm Đồng tăng cường
kiểm tra công trình nhà ở riêng lẻ trên địa
bàn, xử lý các hành vi vi phạm ngay từ
lúc mới khởi công xây dựng, tránh thiệt
hại khi áp dụng cưỡng chế phá dỡ công
trình đã hoàn thành.
Nếu để sót các trường hợp xây dựng
nhà ở riêng lẻ trái phép trên địa bàn thì
chính quyền phường, xã trong thành phố
Bảo Lộc phải chịu trách nhiệm.
Được biết, trong năm 2018, chính
quyền thành phố Bảo Lộc đã xử phạt hơn
600 triệu đồng đối với 25 trường hợp vi
phạm quản lý xây dựng. Chủ yếu những
hành vi vi phạm xây dựng nhà ở riêng lẻ
ở đây gồm: xây dựng trái phép, sai phép,
trên đất lấn chiếm, vi phạm quy hoạch…
Trong đó có 3 trường hợp đã lập hồ sơ
và được cấp giấy phép xây dựng. Còn lại
22 trường hợp đã quá hạn vẫn chưa xin
phép xây dựng, chính quyền thành phố
Bảo Lộc đang xem xét áp dụng biện pháp
cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo
quy định pháp luật hiện hành.
MẠC KHẢI
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CẢM TẠ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể của tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và Phường 4; các
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; bà con, cô bác, anh chị em, bạn bè,
đồng nghiệp gần xa... đã giúp đỡ, phúng viếng, chia buồn và đưa tiễn
vợ, mẹ, bà của chúng tôi là bà Lê Thị Hải đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi sơ sót, gia đình chúng
tôi xin được lượng thứ!
Thay mặt gia đình
Trưởng nam
PHẠM LÊ VINH

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên cần tuyển 03 viên chức:
1. Yêu cầu chung:
Chứng chỉ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương trở lên.
Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
2. Yêu cầu cụ thể:
- Phòng Công nghệ Vi sinh: Đại học trở lên, ưu tiên tiến sĩ (tuyển trưởng
nhóm nghiên cứu), ngành Sinh học thực nghiệm.
- Phòng Hóa học các hợp chất thiên nhiên: Thạc sĩ trở lên (chuyên ngành
Hóa hữu cơ hoặc Hóa phân tích).
- Phòng Sinh học phân tử và chọn tạo giống cây trồng: Tiến sĩ, ngành
Công nghệ Sinh học thực vật, có trên 2 năm kinh nghiệm và có ít nhất 1
công bố trên tạp chí quốc tế (ISI).
3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
- Bản sao sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm liên quan có công chứng.
Thông tin chi tiết có thể xem trên website: www.tni.ac.vn.
Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây
Nguyên, 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt (ĐT: 0263 3822078) trước ngày
21/01/2019.

Trên những nẻo quê... 
... Anh K’Túc cho biết, từ khi 62 hộ dân
của buôn Con Ó tham gia dự án này, mọi
khâu kỹ thuật từ chăm sóc, cạo mủ… đều
được tập huấn bởi các cán bộ của Trung tâm
Nông nghiệp huyện. Theo tính toán, hiện
nay một ha cao su có thể đem lại thu nhập
ổn định từ 50 - 80 triệu đồng/năm. Đây là
con số mơ ước của nhiều người đồng bào
DTTS. Vậy nên, khi nhắc đến cao su, anh
K’ Túc nói rằng không chỉ riêng mình mà
tất cả bà con đều nâng niu chúng như một
tài sản không dễ gì có được.
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Thư
đưa ra một vài dẫn chứng: Mỹ Đức hiện
đứng đầu huyện về diện tích dâu tằm với
trên 210 ha, đây cũng là nơi thu hút nhà
máy chế biến tơ duy nhất của huyện Đạ
Tẻh. Với vị trí địa lý thuận lợi, Mỹ Đức
cũng sẽ là trung tâm để nguồn kén tằm từ
các xã Hà Đông, Quốc Oai, Quảng Trị,
Triệu Hải tập trung về đây - đó cũng là
động lực làm cơ sở cho việc phát triển
cây dâu bền vững của Mỹ Đức. Bên cạnh
đó, toàn bộ diện tích lúa, điều già cỗi đã
được chuyển đổi sang trồng các loại cây có
giá trị cao hơn. Với việc thành lập HTX,
diện tích cây ăn trái cũng đã tăng nhanh
(khoảng 30 ha). Tất cả sẽ hứa hẹn về một
sự gia tăng vượt bậc về thu nhập bình quân
đầu người, cao hơn mức 36 triệu đồng/năm
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như hiện nay.
“Khi xây dựng NTM, đời sống bà con còn
nhiều khó khăn nên bên cạnh việc hiến đất
làm đường, đóng góp tiền mặt thì còn tham
gia ngày công lao động. Ai có gì góp nấy,
chẳng ngại ngần. Tất cả vì mục tiêu cuối
cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho người dân”, ông Thư chia sẻ thêm.
Nói đến việc cải thiện đời sống, trưởng
thôn K’ Túc cũng phấn khởi cho biết,
người đồng bào Châu Mạ xưa chỉ lo cái
ăn, cái mặc, nay đã biết chăm lo nhà cửa
gọn gàng, ngăn nắp. Đường làng ngõ xóm,
kênh mương được bà con thường xuyên dọn
dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, tôn tạo cảnh
quan… Quan trọng hơn cả là con cái - thế
hệ tương lai được học hành gần nhà, không
phải chịu cảnh bỏ học lên nương như trước
kia nữa.
Nhờ vậy mà những ngày tháng cuối năm
cận kề, người dân xã Mỹ Đức cũng hân
hoan cho một cái Tết Kỷ Hợi tươm tất. Đêm
xuống, hệ thống điện thắp sáng đường quê
dọc các thôn khiến ai nấy đều phấn khởi như cách nói của người dân: “Có khác gì
thành phố đâu!” - cảm giác như khoảng
cách giữa thành thị, nông thôn đang ngày
một được rút ngắn dần.
VIỆT QUỲNH- HỒNG THẮM
(CÒN NỮA)

THÔNG BÁO

Về việc mất hồ sơ, tài liệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam thông báo mất hồ sơ, tài
liệu thuộc quyền sở hữu của công ty như sau:
1. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm số:
- 180000818477001
- 180002012978001
Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên
lạc với chúng tôi qua đường dây nóng số: (028)38278123 hoặc gửi thư theo địa chỉ:
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam
Lầu 21, Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM
Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.
Xin cám ơn!

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT
Đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Toàn Xá
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân số: 4701002451, do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Đồng Nai cấp ngày 18/5/2007.
Địa chỉ doanh nghiệp: Khu phố 4, ấp 8, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai
Chủ doanh nghiệp: Phan Thị Xá
Doanh nghiệp xin trình bày việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
như sau:
Dự án đầu tư: Trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng của doanh nghiệp, tại xã An Nhơn
và xã Quốc Oai, huyện Đa Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 10019, ngày
28/11/2008.
Qua nhiều năm sử dụng, doanh nghiệp đã sơ suất làm thất lạc giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất số: 10019, đến nay không có khả năng tìm lại được.
Vậy, Doanh nghiệp tư nhân Toàn Xá xin đăng thông báo mất, để Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo
Ông Trịnh Quang Cát được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số
H 028684 cấp ngày 10/10/1996 tại thửa 102, tờ bản đồ 56C với diện tích: 3.859 m2,

vào sổ theo dõi số 344/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 5 Quyển 3 thôn Tân Phú,
chi tiết như sau:
- Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 56C, xã Đinh Lạc, diện tích 3.859 m2 (400 m2 đất
ONT + 3.459 m2 đất HNK);
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài đối với đất ở và đến năm 2013 đất trồng cây hàng năm.
Năm 1998, ông Trịnh Quang Cát chuyển nhượng QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Thư
và bà Nguyễn Thị Tươi thường trú tại thôn Tân Phú 1 - xã Đinh Lạc - huyện Di Linh
- tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển
nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông Trịnh Quang Cát đã giao giấy chứng
nhận QSDĐ cho ông (bà) Nguyễn Văn Thư.
Hiện nay, ông Trịnh Quang Cát ở đâu liên hệ với UBND xã Đinh Lạc hoặc Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo
quy định pháp luật.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền
thông nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên
thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
Di Linh hoặc UBND xã Đinh Lạc để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị
không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai huyện Di Linh lập thủ tục đăng ký nhận chuyển nhượng QSD đất cho ông Nguyễn
Văn Thư và bà Nguyễn Thị Tươi tại thửa đất nêu trên theo quy định.
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