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CON SỐ

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh

2,91%

hộ nghèo, giảm
còn
1% so với 2017; thấp hơn mức
bình quân chung của cả nước.
Nguồn: UBND tỉnh

Cán bộ và nhân dân Trường Sa gói bánh chưng chuẩn bị ngày tết. Ảnh: H.Y

TRANG 4

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tăng cường thực hiện
NQTW4 (khóa XII) trên tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ
ăm 2018, BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan
tỉnh cùng các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ)
đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương,
nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết thống nhất,
khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành
nhiệm vụ chính trị, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững
mạnh (TSVM).
Kết quả năm 2018 ghi nhận: Toàn Đảng bộ Khối
có 60% TCCSĐ và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở
đạt TSVM, không có tổ chức đảng yếu kém. Kết nạp
từ 120 đảng viên mới trở lên (đạt 129,16%). Trên
90% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh và TSVM. Có
95% TCCSĐ lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
Mỗi TCCSĐ trực thuộc xây dựng và nhân rộng được
1 - 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến về học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Có ít nhất 85% đảng viên hoàn thành tốt

N

nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.
Để đạt kết quả trên, năm 2018, Đảng ủy, Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCSĐ
tiếp tục có những chủ trương, giải pháp nhằm đổi
mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Trong đó, đã chú trọng đổi mới việc nghiên cứu,
học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng các cấp
theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể và trách
nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; phổ
biến, quán triệt chương trình hành động, kế hoạch
triển khai thực hiện nghị quyết bằng nhiều hình
thức, nhiều kênh thông tin đến từng cán bộ, đảng
viên trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo và tổ chức
thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018;
tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng
chính trị và xây dựng, củng cố TCCSĐ, nhất là
công tác phát triển đảng viên được chú trọng...
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Nỗ lực đáp ứng nhu cầu vay vốn của các thành phần kinh tế trong tỉnh
Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) Việt Nam chi nhánh
Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị
triển khai nhiệm vụ ngành Ngân
hàng trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng năm 2019 dưới sự chủ trì
của ông Nguyễn Văn Yên - Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh và ông Trương
Quốc Thụ - Giám đốc NHNN
chi nhánh Lâm Đồng.
Đến cuối năm 2018, trên địa
bàn toàn tỉnh đã có 52 tổ chức
tín dụng (TCTD), bao gồm: 24
chi nhánh Ngân hàng Thương
mại, 1 chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội, 1 chi nhánh
Ngân hàng Phát triển, 1 chi
nhánh Ngân hàng Hợp tác xã
và 25 Qũy tín dụng nhân dân.
Ngoài ra, mạng lưới hoạt động
của các TCTD trên địa bàn tỉnh
còn có 15 chi nhánh trực thuộc
Agribank và 105 phòng giao
dịch, tăng 4 phòng giao dịch so
với năm ngoái. Toàn tỉnh có 207
máy giao dịch tự động (ATM)
và 1.361 điểm chấp nhận thanh
toán thẻ (POS) trên tổng số 900
ngàn thẻ đang hoạt động.
Theo báo cáo tại hội nghị, số
dư nguồn vốn huy động cuối
năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt
trên 48.328 tỷ đồng, so với
đầu năm tăng 4.434 tỷ đồng (+

NHNN Lâm Đồng nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

10,1%). Trong đó, tiền gửi tiết
kiệm đạt 37.488 tỷ đồng; các
loại tiền gửi, tiền thanh toán
khác đạt 10.340 tỷ đồng.
Tổng dư nợ cho vay đạt
86.561 tỷ đồng, tăng 23,2% so
với đầu năm, cao hơn nhiều so
với tốc độ tăng trưởng tín dụng
của toàn ngành ngân hàng trong
cả nước (tăng 14%), nỗ lực đáp
ứng nhu cầu vay vốn của các
thành phần kinh tế trong tỉnh,
góp phần hạn chế nạn cho vay
nặng lãi trên địa bàn tỉnh và góp
phần đáng kể vào việc phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.

Nợ xấu đến cuối năm 2018 là
356 tỷ đồng, chiếm 0,41% trong
tổng dư nợ, tăng 19 tỷ đồng so
với năm 2017 và còn 6 đơn vị
có tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ
trên 1%. Cùng trong năm 2018,
có 50/51 đơn vị ngân hàng và
quỹ tín dụng nhân dân trên toàn
tỉnh có chênh lệch thu nhập lớn
hơn chi phí với số tiền 2.058 tỷ
đồng, tăng 34,15% so với năm
trước. Bên cạnh hoạt động tín
dụng, các TCTD trên địa bàn
tỉnh cũng đã thực hiện công
tác an sinh xã hội với số tiền
gần 13,5 tỷ đồng. Năm 2019,

NHNN chi nhánh Lâm Đồng
đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng
nguồn vốn huy động từ 14% trở
lên để đến cuối năm đạt số dư
khoảng 55 ngàn tỷ đồng; tốc độ
tăng trưởng dư nợ cho vay tối
thiểu là 14% để đến cuối năm dư
nợ của toàn ngành trên địa bàn
đạt khoảng 100 ngàn tỷ đồng; tỷ
lệ nợ xấu nội bảng trong tổng dư
nợ cho vay và các cam kết bảo
lãnh không quá 1%.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn
Yên chỉ đạo ngành Ngân hàng
thực hiện những nhiệm vụ trọng
tâm trong năm 2019, trong đó
chú trọng phát triển ứng dụng các
sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện
đại để theo kịp xu hướng phát
triển mới của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0; tăng cường kết
nối giữa ngân hàng với doanh
nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực
nông nghiệp và dịch vụ; triển
khai kịp thời các chính sách tiền
tệ an toàn và bền vững, đi đôi với
cải cách hành chính và bảo đảm
an toàn hệ thống tín dụng.
Dịp này, NHNN chi nhánh
Lâm Đồng cũng đã nhận Cờ thi
đua của Chính phủ trao tặng vì
đã có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua năm 2018.
VIỆT QUỲNH

Khoa học công nghệ phải tiếp tục đi trước một bước mở đường cho sự phát triển
Năm qua, ngành khoa học
công nghệ Lâm Đồng đạt
nhiều kết quả trên các mặt hoạt
động: nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ; quản lý
công nghệ, thị trường và doanh
nghiệp khoa học công nghệ, an
toàn bức xạ hạt nhân; sở hữu trí
tuệ, phong trào lao động sáng
tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật; công tác tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng; xây dựng tổ
chức và phát triển tiềm lực khoa
học công nghệ...
Cụ thể, Sở đã thực hiện quản lý
5 dự án nông thôn miền núi cấp
nhà nước, 24 nhiệm vụ KHCN
cấp tỉnh, 10 nhiệm vụ KHCN
cấp cơ sở, 24 nhiệm vụ KHCN
cấp huyện. Hầu hết các nhiệm

vụ KHCN các cấp thực hiện trên
địa bàn tỉnh đều tập trung vào các
sản phẩm trọng điểm chủ lực,
phát triển nông nghiệp công nghệ
cao, ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật để giúp người dân nâng
cao năng suất, chất lượng cây
trồng, vật nuôi, bảo quản nông
sản sau thu hoạch, tiết kiệm năng
lượng, bảo vệ môi trường... Thực
hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp
đổi mới, ứng dụng KHCN, đăng
ký nhãn hiệu, phát triển thương
hiệu, bảo hộ kiểu dáng công
nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu
ích; cấp phép sử dụng thiết bị
X-quang chẩn đoán trong y tế
cho 30 cơ sở; cấp chứng chỉ nhân
viên bức xạ cho 24 người; quản
lý 5 doanh nghiệp khoa học công

nghệ; hướng dẫn 50 cá nhân,
doanh nghiệp đăng ký xác lập
quyền sở hữu công nghiệp; triển
khai áp dụng hệ thống quản lý
tiêu chuẩn ISO cho 37/147 xã;
hướng dẫn 27 doanh nghiệp tham
gia dự án năng suất chất lượng,
hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý,
công cụ cải tiến; phân tích 2.311
mẫu, kiểm định 14.392 phương
tiện đo, chứng nhận VietGAP
cho 49 cơ sở mới.
Phát biểu tại hội nghị triển
khai nhiệm vụ khoa học công
nghệ 2019, TS. Phạm S - Phó
Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận
những thành quả ngành KHCN
của tỉnh đã đạt được trong năm
qua, đặc biệt là việc ứng dụng
KHCN vào sản xuất, đặc biệt

trong lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao. Quán triệt quan điểm:
khoa học công nghệ phải đi trước
một bước mở đường cho sự phát
triển; Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chỉ đạo: Trong năm 2019, ngành
tiếp tục nâng cao đóng góp của
KHCN thúc đẩy kinh tế - xã hội
phát triển, trong đó tập trung vào
các mũi nhọn nông nghiệp công
nghệ cao, du lịch chất lượng
cao, du lịch canh nông, công
nghiệp chế biến nông sản. Quản
lý chặt chẽ, có hiệu quả, các đề
tài nghiên cứu cấp nhà nước, các
dự án nông thôn miền núi, các
nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cấp
huyện gắn với nhu cầu cấp thiết
của phát triển kinh tế, xã hội tại
địa phương.  QUỲNH UYỂN

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tăng cường thực hiện NQTW4 (khóa XII)... 
... Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành
kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực
hiện đảm bảo kế hoạch, đúng quy trình, quy
định của Đảng. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo,
định hướng hoạt động các đoàn thể khối
theo chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy các
phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên
môn; chỉ đạo tổ chức phát động thi đua, các
hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn
các cấp… Chỉ đạo tổ chức thành công Đại
hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm
Đồng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023...
Ngoài ra, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh
đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,
đảng bộ thông qua việc chỉ đạo tổ chức sinh
hoạt chuyên đề, thực hiện tốt công tác tự phê
bình, phê bình và thảo luận dân chủ. Qua
đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của
Đảng ủy Khối, cấp ủy các TCCSĐ được thể
hiện rõ nét; trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,

đảng viên ngày càng được nâng lên; vai trò
của cá nhân các đồng chí chủ chốt từ Đảng
ủy Khối tới cấp cơ sở trong việc nêu gương,
nói đi đôi với làm đã có tác động tích cực
tới hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức
đảng, chính quyền, đoàn thể; góp phần nâng
cao chất lượng TCCSĐ, chất lượng cán bộ,
đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.
Tuy đạt được những kết quả quan trọng,
song hoạt động của Đảng ủy Khối vẫn còn
một số hạn chế, khuyết điểm. Đó là: Công tác
tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của
Đảng nhiều nơi còn chậm, hiệu quả chưa cao;
lãnh đạo công tác quản lý cán bộ, đảng viên
có mặt chưa tốt, nhất là tinh thần trách nhiệm,
ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán
bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; còn một số
đảng viên, cán bộ mắc khuyết điểm bị xử
lý kỷ luật. Công tác kiểm tra, giám sát nhìn
chung chất lượng chưa cao, hiệu quả công tác

kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật
ở một số cấp ủy chưa nghiêm, có những vi
phạm phát hiện chậm xử lý nên chưa nâng cao
được tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Kết
quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
còn hạn chế, nhất là việc làm theo, việc lãnh
đạo xây dựng, nhân rộng các gương điển hình
tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức...
Tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong
năm 2018 và kiên quyết khắc phục những
mặt hạn chế, yếu kém, Đảng ủy Khối đã đề
ra một số chỉ tiêu phấn đấu quan trọng trong
năm 2019: 95% trở lên TCCSĐ lãnh đạo
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và 80% trở
lên TCCSĐ lãnh đạo thực hiện hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị
năm 2019. 85% trở lên TCCSĐ, tập thể cấp
ủy, tập thể lãnh đạo được đánh giá xếp loại
chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở

Thắt chặt quản lý thông tin
điện tử
Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền
thông đã tiến hành 19 cuộc thanh, kiểm
tra chuyên ngành về các nội dung chấp
hành quy định của pháp luật về cung
cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, báo chí,
quảng cáo, thông tin điện tử, sở hữu trí
tuệ, viễn thông, xây dựng cơ sở hạ tầng
thông tin, kiểm định và công bố sự phù
hợp đối với các trạm BTS và truyền hình
trả tiền, hoạt động in đối với 200 chủ thể,
phạt vi phạm hành chính 29 chủ thể với
số tiền 109.000.000 đ. Đặc biệt, Thanh
tra Sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà
nước về thông tin điện tử: kiểm tra, xử lý
đối với 49 trang thông tin điện tử, nâng số
lượng kiểm tra xử lý lên 887/4.854 trang,
chuẩn hóa dữ liệu về thông tin điện tử
trên địa bàn tỉnh lên 150 trang, trong đó
tập trung vào các trang thông tin điện tử
tổng hợp và mạng xã hội.
Bà Trần Thị Mai Phương - Phó Giám
đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho
biết: Năm 2019, công tác thanh tra, kiểm
tra - nhất là ở các lĩnh vực thông tin,
internet và quản lý thuê bao được siết
chặt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
DIỄM THƯƠNG

Đề nghị hỗ trợ kinh phí
24 dự án khuyến công
Với tổng kinh phí đề nghị phê duyệt
hơn 9 tỷ đồng khuyến công trong năm
2019, dự kiến trên địa bàn Lâm Đồng sẽ
triển khai hỗ trợ 24 dự án đầu tư sản xuất
kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.
Trong đó, gồm 16 dự án hỗ trợ có thu
hồi từ 3-5 năm, định mức mỗi dự án từ
300-500 triệu đồng; còn lại 8 dự án hỗ
trợ không thu hồi từ 120-480 triệu đồng.
Tiêu biểu những dự án hỗ trợ có thu
hồi như: Đầu tư máy móc thiết bị sản
xuất gạch không nung tại Khu Công
nghiệp Phú Hội, Đức Trọng (Công ty
TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đức
Đạt); xây dựng nhà xưởng chế biến cà
phê rang xay tại xã Liên Đầm, Di Linh
(Công ty TNHH Cà phê rang xay Phu
Đoan); đầu tư thiết bị chế biến ca cao tại
xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt (Công ty
TNHH The Bitter Cacao)…
Và những dự án điển hình hỗ trợ kinh
phí không thu hồi gồm: hỗ trợ xây dựng
và đăng ký nhãn hiệu; ứng dụng máy
móc thiết bị trong sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; xây dựng mô hình
trình diễn kỹ thuật sản xuất…
VŨ VĂN

TIẾP TRANG 1

lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Trong những nhiệm vụ, giải pháp quan
trọng đề ra, Đảng ủy xác định phải tập trung
chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc thực hiện
nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII). Thực hiện tốt việc đấu tranh phê bình và
tự phê bình trên tinh thần xây dựng đoàn kết
nội bộ. Từ đó nhận diện sớm những biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục
triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề học tập
và làm theo năm 2019. Chú trọng xây dựng
tiêu chí, chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc
điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan,
đơn vị. Quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và
nhân rộng gương điển hình tiên tiến, kịp thời
biểu dương những tấm gương tiêu biểu thông
qua nhiều hình thức, tạo sức lan tỏa sâu rộng
trong cán bộ, đảng viên.
LAN HỒ
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HỌP TRỰC TUYẾN BAN ĐẠI DIỆN (BĐD) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (NHCSXH) TỈNH LÂM ĐỒNG:

Một năm nỗ lực vượt bậc của hoạt động tín dụng chính sách
LÊ HOA

B

áo cáo tổng kết năm
2018 của NHCSXH
Lâm Đồng cho biết:
Tổng nguồn vốn đến
31/12/2018 là 3.214.899 triệu đồng,
tăng 11,9% so với cùng kỳ năm
2017. Doanh số cho vay 1.156.577
triệu đồng, với 42.118 lượt khách
hàng vay vốn, tăng 52,5% so với
năm 2017. Đến 31/12/2018, chi
nhánh thực hiện 14 chương trình
cho vay với tổng dư nợ 3.077.646
triệu đồng/96.394 hộ vay, tốc độ
tăng trưởng 9,9% so với đầu năm,
đạt 99,6% kế hoạch giao. Trong đó,
có 2 chương trình mới là cho vay
nhà ở xã hội và cho vay phát triển
kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu
số và miền núi. Tổng nợ quá hạn,
nợ khoanh là 12.380 triệu đồng,
trong đó nợ quá hạn 5.545 triệu
đồng, chiếm tỷ lệ 0,18% tổng dư
nợ. Đến 31/12, dư nợ ủy thác cho
vay qua 4 tổ chức chính trị - xã hội
(CTXH) là Hội LHPN, Hội Nông
dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn
thanh niên đạt 3.070.118 triệu
đồng/2.501 Tổ Tiết kiệm và vay
vốn (TK&VV)/96.250 khách hàng,
chiếm tỷ lệ 99,8%.
Trong năm 2018, BĐD HĐQT
NHCSXH các cấp đã triển khai
thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW
của Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Kế hoạch triển khai của Chính
phủ, của Tỉnh ủy và của UBND
tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với tín dụng chính sách
(TDCS), như chuyển vốn ủy thác
qua NHCSXH; tham mưu cho
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban
hành nghị quyết cho vay đối tượng

Phiên họp trực tuyến với 12 điểm cầu tại các địa phương trong toàn tỉnh Lâm Đồng có sự tham dự
của bà Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; ông Nguyễn Văn Yên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh Lâm Đồng; đại diện các Hội đoàn thể gồm
Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và các Sở, ngành Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính,
Ngân hàng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Lao động - TBXH; cùng Ban giám đốc, lãnh đạo
các phòng chuyên môn của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng.

Phó Tổng Giám đốc
NHCSXH Việt Nam
Trần Lan Phương
và Phó Chủ tịch
UBND tỉnh
Lâm Đồng
Nguyễn Văn Yên
chủ trì phiên họp.
Ảnh: L.Hoa

đặc thù tại địa phương; xây dựng
mô hình Tổ hợp tác TK & VV tại
tỉnh Lâm Đồng; phối hợp với các
sở, ngành lồng ghép nhiệm vụ của
ngành mình với TDCS để phát huy
hiệu quả TDCS; thành viên BĐD
các cấp đã tích cực, chủ động thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát
theo kế hoạch...
Nguồn vốn các chương trình tín
dụng ưu đãi của NHCSXH trong
năm đã giúp cho 2.955 lượt hộ
nghèo, 4.139 lượt hộ cận nghèo,
7.751 hộ mới thoát nghèo được
vay vốn phát triển sản xuất đầu tư
chăm sóc 7.384 ha cà phê, 2.308
ha rau, hoa, 9.230 con trâu, bò,
508 ha dâu tằm, 893 ha chè..; giúp
248 hộ dân tộc thiểu số nghèo vay
vốn chuyển đổi nghề; giải quyết

việc làm cho 2.696 lao động; tạo
điều kiện cho trên 4.000 lượt học
sinh sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn trang trải chi phí học tập;
giúp 12.944 hộ sống ở vùng nông
thôn xây dựng công trình nước
sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn;
giúp 211 hộ nghèo vay vốn để
làm nhà ở; 26 hộ gia đình tiếp cận
nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội...
Bà Trần Lan Phương - Phó Tổng
Giám đốc NHCSXH Việt Nam
đánh giá: Năm 2018, NHCSXH
VN tiếp tục nhận được sự quan
tâm của Quốc hội, Chính phủ, các
Bộ ban ngành Trung ương và địa
phương, các tổ chức CTXH tăng
vốn điều lệ và bố trí vốn ủy thác,
đem lại kết quả hoạt động rất tốt
trong năm 2018. Đặc biệt, công

tác truyền thông rất nổi bật, có
những chuyên trang riêng hay các
gameshow về các chương trình
TDCS, cùng hàng ngàn tin bài
phản ánh, tuyên truyền trên các
phương tiện truyền thông…
Riêng tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm
qua đã luôn có sự nỗ lực vượt bậc
trong hoạt động TDCS, trong phối
hợp hoạt động với các ban, ngành
và tổ chức CTXH, trong chuyển
vốn đối ứng từ các địa phương và
MTTQ. Vì vậy, người dân Lâm
Đồng đã có điều kiện tốt hơn để tiếp
cận nguồn vốn TDCS và vươn lên
thoát nghèo, giúp cho gần 100 ngàn
hộ chính sách vay vốn, tăng trưởng
vốn 9,9%. Cán bộ hoạt động TDCS
ở các huyện, ngành, tổ chức CTXH
được đánh giá rất cao... Những

khó khăn của Lâm Đồng trong
hoạt động TDCS, như nợ quá hạn,
chuyển vốn ủy thác... cũng tốt hơn
mức bình quân chung toàn quốc và
ở khu vực Tây Nguyên.
Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, liệt
kê 10 điểm nổi bật của hoạt động
TDCS qua báo cáo, đó là: truyền
thông, công khai minh bạch, huy
động vốn, tăng trưởng tín dụng, nợ
quá hạn dưới 0,2%, công tác kiểm
tra giám sát đạt 10% kế hoạch có
đối chiếu phân loại nợ, bình xét
công khai đúng đối tượng - sử
dụng vốn vay hiệu quả, phối kết
hợp giữa các Hội đoàn thể - các
cấp chính quyền - các ban ngành,
thực hiện đủ 14 chương trình
TDCS và Chỉ thị 40 của TW Đảng,
củng cố tổ chức bộ máy, mạng lưới
đã làm thường xuyên trong năm
và công tác thi đua khen thưởng. 3
mặt hạn chế cần khắc phục: nợ quá
hạn đã tăng hơn 700 tỷ đồng và
12 xã có nợ quá hạn trên 5%, tăng
Tổ TK&VV yếu và trung bình,
công tác quản lý các hộ đi khỏi địa
phương đang lúng túng.
Sang năm 2019, tỉnh yêu cầu,
ngoài việc thực hiện chủ trương,
nghị quyết của Đảng, Nhà nước,
Chính phủ trong hoạt động TDCS
và các chỉ tiêu định hướng, Chi
nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng
phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu Trung
ương giao, tăng trưởng tín dụng
đạt và vượt kế hoạch, nợ quá hạn
giảm xuống dưới 0,17%, tỷ lệ các
Tổ TK&VV tốt và khá là 98% không có tổ yếu, không còn xã nợ
quá hạn trên 5%, chỉ tiêu kiểm tra
- giám sát theo kế hoạch 100% và
không để dồn đến cuối năm.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng nấm Tú Trân
Nhằm đa dạng hóa các loại cây
trồng có giá trị kinh tế cao để
tăng thêm thu nhập cho bà con,
Hội Nông dân huyện Lạc Dương
đã phối hợp với Hợp tác xã
(HTX) Việt Tân Phúc triển khai
mô hình trồng nấm Tú Trân (hay
còn gọi là nấm sò) tại xã Đưng
K’Nớ và xã Đạ Chais, huyện Lạc
Dương. Từ đó, tạo điều kiện cho
các hộ nông dân tham gia vào
chuỗi liên kết sản xuất, góp
phần cải thiện nguồn kinh tế
trong gia đình.
THÂN THU HIỀN

Nhân rộng mô hình
trồng nấm
Tuy là loại cây trồng mới, nhưng
nấm Tú Trân rất thích hợp với điều
kiện đất đai và khí hậu ôn đới. Do
đó, UBND huyện Lạc Dương đã
chọn Đưng K’Nớ làm “điểm” và
chọn 2 hộ sản xuất giỏi, có điều
kiện về đất đai, nguồn nước và
nguồn nhân lực để thực hiện mô

Chị Hà Thị Lê thu hoạch nấm Tú Trân. Ảnh: T.Hiền

hình trồng nấm.
Ông Cil Jim - Phó Chủ tịch Hội
Nông dân huyện Lạc Dương cho
biết: “Hiện tại, huyện đang triển
khai mô hình trồng nấm tại 2 địa
bàn là xã Đưng K’Nớ và xã Đạ
Chais. Bởi ở 2 xã này có khí hậu
lý tưởng, tạo điều kiện cho nấm
phát triển. Qua quan sát, nhìn
chung các hộ dân thực hiện tốt
quy trình được hướng dẫn, cây
nấm tăng trưởng tốt và mang lại

hiệu quả kinh tế cao hơn so với
cà phê. Chúng tôi cũng đang cố
gắng tăng cường phối hợp cùng
với các ban, ngành để nhân rộng
mô hình đến toàn thể bà con”.
Được biết, mô hình được bắt
đầu triển khai vào đầu tháng
11/2018. Để thực hiện tốt mô
hình trồng nấm Tú Trân, huyện
đã hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ và mỗi
hộ gia đình đầu tư thêm 30 triệu
đồng để làm nhà, giàn đặt phôi

nấm, trang bị hệ thống tưới phun
sương và công chăm sóc. Bên
cạnh đó, HTX Việt Tân Phúc còn
hỗ trợ thêm 600 bịch phôi nấm
và mở các lớp hướng dẫn cách
chăm sóc để nấm phát triển một
cách tốt nhất cho người dân. Nhờ
tuân thủ các quy trình sản xuất
đã được hướng dẫn nên sau một
tháng triển khai, nấm đã phát
triển tốt và đem lại nguồn lợi
nhuận cao.
Sau một thời gian tìm hiểu về
quy trình trồng và sản xuất nấm,
ông Bon Niêng Ha Đăng - Chủ
tịch Hội Nông dân xã Đưng
K’Nớ mạnh dạn tận dụng hơn
500 m2 đất của gia đình để phát
triển cơ sở sản xuất nấm với số
vốn hỗ trợ từ huyện cùng nguồn
kinh phí gia đình có sẵn. Ông
Ha Đăng cho hay: “Ban đầu, tôi
chưa nắm bắt được quy trình
làm nên cũng gặp khá nhiều khó
khăn. Trồng nấm tuy không khó
nhưng đòi hỏi bà con phải tỉ mỉ
và chịu khó. Đối với loại nấm Tú
Trân thì nhiệt độ cần thích hợp
nhất là 30-35 độ C, độ ẩm 80 90%. Phải chú ý từ độ ẩm, phun
nước bao nhiêu lần một ngày,

rạch bịch như thế nào cho đúng
kĩ thuật để nấm phát triển, cách
đặt phôi ra sao”.

Hiệu quả mang lại
Dẫn chúng tôi tham quan cơ sở
trồng nấm của gia đình, chị Hà
Thị Lê (Thôn 1 - xã Đưng K’Nớ)
vui vẻ cho hay, việc trồng nấm sò
mang lại hiệu quả kinh tế cao, kỹ
thuật trồng lại không hề khó như
mọi người suy nghĩ và cũng không
mất quá nhiều thời gian chăm sóc:
“Khi được biết đến mô hình trồng
nấm, tôi và ông xã thấy tò mò
và muốn thực hiện xem hiệu quả
mang lại có cao hơn so với cà phê
hay không. Sau gần 3 tháng chăm
sóc, nấm đã cho thu hoạch, mang
lại hiệu quả cao hơn vợ chồng tôi
nghĩ. Trung bình mỗi tháng, trừ
chi phí bỏ ra như: nước, điện,... thì
gia đình tôi vẫn còn thu nhập được
7 triệu đồng/tháng” - chị Hà Thị
Lê chia sẻ.
Để đảm bảo nấm sạch, chị Lê
luôn tuân thủ các quy trình sản
xuất, chăm sóc và trồng nấm theo
hướng an toàn từ khâu trồng cấy
nấm, chăm sóc tưới bằng nước
sạch,...
XEM TIẾP TRANG 11
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Các chiến sỹ bên bếp lửa hồng
để cùng nấu bánh chưng. Ảnh: H.Y

Nấu bánh chưng nơi trùng khơi Trường Sa
Những cơn mưa kéo dài, những
cơn gió to, sóng lớn mùa biển
động nhưng những cây quất,
hoa giấy, hoa lan… vẫn tươi
sắc, đem hơi thở mùa xuân
bừng lên trên các hòn đảo
chìm, đảo nổi thuộc quần đảo
Trường Sa. Như ở đất liền, cán
bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa
cũng tổ chức gói bánh chưng
đón tết. Nguyên liệu đầy đủ từ
gạo nếp, lá dong, thịt, đỗ xanh,
đặc biệt bánh chưng được gói
bằng lá bàng vuông.
HOÀNG YÊN

C

ùng đoàn công tác đi
trên chuyến tàu 561
đưa tết ra các đảo:
Đá Lớn, Cô-Lin, Len
Đao, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Núi Le,
Tốc Tan và Phan Vinh, chúng tôi
cảm nhận được không khí háo
hức, nhộn nhịp, khẩn trương và
tình cảm hướng về những người
đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu
sóng ngọn gió. Trên chuyến hải
trình dài ngày dưới điều kiện khí
hậu khắc nghiệt giữa trùng khơi
nên việc bảo quản thực phẩm gặp
nhiều khó khăn. Do đó, những vị
trí thoáng mát nhất trên tàu đều
được dành để chỗ cho quà, hàng
hóa chuyển ra đảo, nhất là các loại
rau, củ, quả, cây xanh… Chút chút
anh em trong tổ hậu cần lại đi kiểm
tra, làm tốt công tác bảo quản hàng
hoá, quyết tâm không để hàng hóa
hỏng khi ra đến đảo trong suốt hải
trình. Những khó khăn, vất vả của
chuyến hải trình những ngày cận
tết đều được khắc phục triệt để, tất
cả vì Trường Sa thân yêu.
Cùng với thịt mỡ, dưa hành, câu
đối đỏ... tất cả là tình cảm của “đất
liền” gửi đến quân và dân nơi đầu
sóng ngọn gió của Tổ quốc chuẩn
bị đón một cái tết cổ truyền của
dân tộc ấm no và đủ đầy hơn. Quà
tết năm nay mang hương vị của
mọi miền đất nước như các loại
thực phẩm khô, rau, củ quả, bánh
kẹo, mứt, gạo nếp, đậu xanh, lá
dong, heo, gà… để các đơn vị sửa

Cán bộ và nhân dân Trường Sa gói bánh chưng chuẩn bị ngày tết. Ảnh: H.Y

soạn, chuẩn bị cho mâm cỗ tết.
Thượng tá Lương Xuân Giáp
- Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 (Bộ
Tư lệnh Vùng 4 Hải quân), cho
biết: Ngay từ rất sớm, Lữ đoàn
146 (Vùng 4 Hải quân) đã xây
dựng kế hoạch bảo đảm các mặt
hàng cho bộ đội và nhân dân
huyện đảo Trường Sa đón Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
theo tiêu chuẩn quy định của Bộ
Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân
chủng Hải quân. Trong đó, có 2,5
tấn gạo nếp, 120 con heo, hơn
4 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu, 4
tấn hoa quả… Đặc biệt, những
nhu yếu phẩm đó còn có lá dong,
gạo nếp, đậu xanh, thịt heo để
quân dân các đảo góp bánh chưng
chuẩn bị cho mâm cỗ ngày tết.
Nhiều phần quà từ đất liền gửi
ra cũng nhanh chóng được chuyển
lên đảo. Những cây quất, hoa
giấy, hoa lan kiên cường với gió
biển suốt mấy ngày qua vẫn tươi
sắc, đem hơi thở mùa xuân đến
với quân dân trên đảo. Khắp đảo
tràn ngập trong sắc màu của mùa
xuân. Cánh lính trẻ í ới gọi nhau
cùng mổ gà, mổ heo, bày mâm
ngũ quả. Đặc biệt, ai cũng có ước
muốn được tự tay mình gói bánh
chưng chuẩn bị cho mâm cỗ đêm
giao thừa. Không cần khuôn mẫu,

chỉ với bàn tay khéo léo, tỉ mỉ
và nhanh nhẹn của bộ đội, hơn
3 tiếng đồng hồ, hàng chục bánh
chưng vuông vức đã hoàn thành…
Điều đặc biệt, bên cạnh những
chiếc bánh chưng gói bằng lá dong
vừa được mang ra từ đất liền, bánh
chưng còn được gói từ lá cây bàng
vuông - một loài cây đặc trưng ở
Trường Sa. Những người lính đảo
tâm sự, nhiều năm trước, tàu tiếp
tế đi lại khó khăn, chưa đưa được
lá dong ra, lính đảo chủ yếu gói
bằng lá bàng vuông. Giờ đây, có
lá dong rồi nhưng do lá chuyển
từ đất liền ra đảo trải qua hành
trình dài, khi đến đảo lá đã chuyển
màu ngà vàng. Bởi thế, để bánh
chưng xanh, cán bộ, chiến sỹ dùng
lá bàng vuông còn tươi xanh lót
bên trong lá dong. Chính từ sự kết
hợp hài hòa này, bánh chưng sẽ
mang mùi thơm của lá bàng vuông
quyện cùng lá dong để làm nên vị
bánh đặc trưng ở Trường Sa. “Ăn
vào rất ngon và bánh mang hương
vị đặc trưng của Trường Sa, không
nơi đâu có được” - Thượng úy
Nguyễn Thanh Tùng (đảo Phan
Vinh) chia sẻ.
Lần đầu được đón tết nơi đầu
sóng ngọn gió, chiến sĩ Lê Hoàng
Bảo (đảo Đá Lớn A) không khỏi
bùi ngùi, chất chứa nhiều cảm

xúc. “Dù lần đầu tiên em đón tết
xa gia đình nhưng được sự quan
tâm của thủ trưởng, đồng đội cũng
như không khí tết nơi đây làm em
vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, tết
ở đất liền. Ở đây, tết cũng có hoa,
các món ăn ngày tết và đặc biệt
được nấu bánh chưng làm em nhớ
những ngày còn ở nhà được cùng
với gia đình ngồi bên bếp lửa hồng
nấu bánh chưng ngày 30 tết. Năm
mới, em mong ba mẹ trong đất liền
giữ gìn sức khỏe, an tâm vui xuân,
đón tết” - chiến sĩ Thao cho biết.
Gói bánh xong cũng là thời
điểm những câu chuyện trong lúc
nấu bánh của những chiến sỹ trẻ
trên rôm rả, mang đến sự sum họp
ấm cúng của một đại gia đình ở
đảo Trường Sa. Sau một đêm nồi
bánh sôi sục dưới ngọn lửa, chúng
tôi được các chiến sỹ mời ăn
bánh chưng nóng hổi, tôi thấy vị
thơm ngon đậm đà rất khác so với
những chiếc bánh mình đã từng
ăn. Những chiếc bánh như thế
đã cùng với các cán bộ, chiến sỹ
nơi đây làm nên một cái tết đầm
ấm, yên vui ở nơi đầu sóng ngọn
gió. Bánh chưng xanh thật đẹp ấy
như những người lính kiên cường,
đầy nhiệt huyết ngọn lửa của ý chí
quyết tâm luôn coi “Đảo là nhà,
biển cả là quê hương”.

an leo lên chiếc ghế
đẩu cao, sửa lại mâm
ngũ quả vốn đã được
bày rất cẩn thận trên
bàn thờ, thắp thêm mấy nén
nhang thay cho những nén vừa
tàn, nhìn ngó kỹ càng xem còn
thừa thiếu gì không. Quanh quẩn
thế nào rồi cuối cùng ánh mắt
Lan lại hướng ra phía cửa. Ngoài
kia dù đã gần 11h khuya vẫn
nhộn nhịp người đi lại. “Tối 30
tết nhà người ta thì vợ chồng con
cái quây quần, nhà mình thì…
chắc giao thừa năm nay rồi cũng
chẳng về kịp đâu! Khổ công an
với chẳng hình sự!”. Chặc lưỡi,
rồi Lan cũng đành khép cửa quay
vào bếp, đơm xôi bày gà làm cơm
cúng giao thừa.
Tính cả giao thừa này nữa là
năm. Năm cái tết thì có đến bốn
tết Thành vắng nhà. “Năm nào
cũng vậy, lực lượng công an đều
huy động 100% quân số để ứng
trực, sẵn sàng bảo vệ cho nhân
dân đón giao thừa”. Lan đã nghe
quen câu đó nên chẳng bao giờ
gọi điện cho chồng vào những
ngày lễ, tết. Nhưng như mọi
người đàn bà khác, Lan không
khỏi không cảm thấy tủi thân và
cũng không bỏ được cái thói quen
nhìn ra ngoài, ngóng bước chân
chồng. Ừ, mà đàn ông con trai
gì ngoài 30 tuổi, vợ con rồi lại là
công an nữa, vậy mà vẫn giữ cái
kiểu đi nhảy chân sáo như trẻ con
ấy được. “Người như vậy là vô
tâm lắm. Làm vợ nó rồi cũng đến
khổ con ạ!”. Ngày xưa mẹ Lan
thường nói thế. Mà thực ra làm
vợ Thành sướng hay khổ nhỉ?
Bao nhiêu năm không hiểu sao
hôm nay Lan mới tự đặt ra câu
hỏi ấy.
Thành nhẹ nhàng nhanh nhẹn,
hay cười, rất thương vợ, thương
con. Hễ đi thì thôi về nhà là làm
đủ trò để con và vợ vui. Một tuần
ba buổi tối đi trực, chưa kể đi
đánh án hoặc công tác đột xuất
nên việc nhà Thành chẳng giúp
gì được Lan, từ vấn đề to tát như
xây nhà sửa cửa tới công việc
nhỏ nhặt như dọn dẹp, dạy con.

THEO DÒNG SỰ KIỆN

Theo kế hoạch, Lễ khai ấn
đền Trần diễn ra trang trọng,
đúng nghi lễ truyền thống,
tiếp tục diễn ra vào đêm 14,
rạng sáng 15 tháng Giêng
(18 và 19/2) với 3 nghi lễ:
Dâng hương, rước kiệu ấn,
khai ấn.

P

hần nghi lễ do đại
diện người cao tuổi
(14 cụ cao niên) của
phường Lộc Vượng và đại
diện một số ban, ngành, đoàn
thể TP Nam Định vào nội
dung chứng kiến nghi lễ và
đóng dấu khai ấn (14 cánh ấn
bằng giấy màu vàng). Trưởng
từ đền Trần chịu trách nhiệm
cất giữ những lá ấn này để
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Mười phút trong đêm giao thừa
Lương, tiền làm án tháng nào anh
cũng đưa đủ cho vợ nhưng mà
lương thượng úy của anh thì được
bao nhiêu. Bạn bè trêu:
“Lấy chồng dầu khí lương đếm
mỏi tay
Lấy anh công an lương trông
mỏi mắt”
Rồi.
“Em ứ lấy chồng công an đâu
Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu?”...
Thật ra ngày xưa Lan chẳng
quan tâm tới công an. Lan không
thấy có mối liên hệ nào giữa họ
với mình. Lan làm trong một
công ty liên doanh với nước
ngoài thật nhưng chẳng phải
thành phần giàu sang gì để bọn
trộm cướp nhắm vào. Công việc
bình thường, không có cơ may
gì để phạm tội cũng như không
bần cùng đến mức phải sinh đạo
tặc. Tóm lại Lan và bao nhiêu
người như Lan vẫn nghĩ: Không
dính dáng tới hai chữ tội phạm
thì cũng chẳng dây dưa gì với
công an, ngoại trừ công an giao
thông. Tai nạn giao thông bây
giờ xảy ra như cơm bữa, không
chừa một ai. Ai cũng có thể vô
tình trở thành nạn nhân của cái
bọn hung thần đua xe lạng lách,
rú ga, nẹt pô. Ghét mấy đứa ấy
nhưng cũng giống như hầu hết
những người tham gia giao thông,
Lan luôn cảm thấy phải chịu rất
nhiều những phiền phức từ những
quy định về an toàn giao thông...
Có lẽ vì vậy mà Lan yêu Thành.
Trong khi hầu hết mọi người
trong ngành chạy chọt để được
ra đứng đường thì anh lại xin
chuyển về đội hình sự, chấp nhận
công việc đi đêm về hôm vừa
nguy hiểm vừa ít tiền. Bị người
thân, bạn bè phản đối, Thành chỉ
cười. Sau này anh tâm sự với
Lan: Anh bị ảnh hưởng của phim
truyện, làm cảnh sát hình sự thì
mới chống tội phạm chứ cảnh sát
giao thông thì thường chỉ phạt

Minh họa: Phan Nhân

được dân thường vi phạm thôi.
Thoạt nghe Lan phá lên cười
nhưng nghĩ sâu hơn một chút Lan
lại thấy thương sự chân thành,
giản dị đó ở anh. Ừ, mà nếu
không chuyển sang hình sự, để
đi điều tra vụ cướp cách đây bẩy
năm thì chắc gì Lan đã quen rồi
thành vợ Thành.
Hôm đó là ngày đi làm thứ
hai của năm mới, chị Thảo, chị
họ Lan, nhân viên thu ngân của
trung tâm y tế đang chuẩn bị thu
dọn đồ để ra về thì bị một tên
cướp che kín mặt, tấn công. Hắn
giằng co hòng cướp số tiền viện
phí. Chị Thảo yêu cầu tên cướp
thả lỏng tay để chị có thể mở
két lấy tiền. Nhân lúc tên cướp

sơ hở, chị kháng cự và hô hoán,
mong tìm sự trợ giúp. Nhưng vì
quầy thu ngân nằm ở góc khuất
nên không ai nghe thấy. Trước
sự kháng cự quyết liệt của chị
Thảo, tên cướp đã dùng ghế đập
vào đầu, vào người chị. Không
lấy được tiền trong két, hắn giật
túi lấy đi số tiền 15 triệu và chiếc
điện thoại di động.
Khi chị Thảo đến công an để
trình báo sự việc, sếp của Thành
bảo: Ngày tết đi hỏi han, truy tìm
trộm cướp là người ta không thích
rồi. Tâm lý kiêng kị đầu năm mới,
không muốn gặp công an là bình
thường mà để lâu thì cũng không
được. Thôi tốt nhất để cho thằng
Thành, nó tươi tỉnh đẹp trai… Thế

LỄ HỘI ĐỀN TRẦN 2019: Không thay đổi cách phát ấn

Ban tổ chức cho biết, năm nay không thay đổi hình thức phát ấn, đồng thời cho lắp
thêm nhiều camera để quản lý lễ hội tốt hơn. Ảnh: Minh họa

dâng lên các đình, chùa thuộc
phường Lộc Vượng. Trong
thời gian làm Lễ khai ấn, đóng

cửa đền Thiên Trường để đảm
bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ
truyền thống.

Sau Lễ khai ấn, từ 5 giờ sáng
ngày 15 tháng Giêng (tức 19/2),
Ban tổ chức mở cổng đền đón
người dân và du khách vào lễ
và phát ấn tại nhà Giải Vũ, nhà
trưng bày đền Trùng Hoa. Ban
tổ chức sẽ phát ấn phục vụ nhân
dân và du khách đến hết tháng
Giêng năm Kỷ Hợi.
Theo ông Nguyễn Đức Bình,
Trưởng Ban quản lý đền Trần
cho biết, mùa lễ hội 2018 đã phát
ra khoảng 10 vạn lá ấn. Trong
mùa lễ hội năm 2019, dự kiến
Ban tổ chức cũng sẽ in với số
lượng ấn tương tự năm trước.
Mùa lễ hội năm 2019, Ban tổ
chức tiếp tục lắp camera tại các
điểm nóng để nhanh chóng có
phương pháp xử lý nếu phát hiện
ra những sai phạm hoặc những
hình ảnh không đẹp tại lễ hội.

là Lan và Thành gặp nhau.
Khi đội của Thành phá được án,
bắt được tên cướp thì hai người đã
quen nhau. Thân với Thành, Lan
mới quan tâm và thông cảm với
nghề cảnh sát. Cái nghề lúc người
ta ngủ thì mình thức, khi người
ta chơi thì mình làm. Lan được
nghe bao nhiêu chuyện như trên
phim về việc bắt tội phạm. Từ việc
ẩn núp ở ngoài đồng, bị muỗi và
kiến đốt cho tịt cả người mà chẳng
dám cọ cựa, khi cần gọi, nhắn ai
thì phải giả tiếng ếch nhái, côn
trùng, đến chuyện nằm rừng ở Tây
Nguyên, Kon Tum cả tháng trời để
rình tội phạm.
Yêu Thành, Lan cũng hiểu và
thương cái nghề khô khan cực
nhọc, nhiều áp lực của ngành
cảnh sát. Thành không mấy khi
có điều kiện đưa đón, chăm sóc
Lan nhưng anh cũng chẳng bao
giờ ghen tuông, hờn dỗi, tra hỏi
như các anh chàng khác. Lúc nào
anh cũng “Em thích đi đâu thì đi
làm gì thì làm”. Có lúc Lan tự ái
bảo: “Có phải anh không yêu em
nên mới không ghen chứ gì?”.
Thành cười: “Trời ơi! Theo dõi tội
phạm đã chẳng đủ thời gian nữa
thì làm gì còn có thời gian theo
dõi người yêu nữa?”. Nói thì tếu
táo thế nhưng giống chuyện thi
vào ngành công an hay chuyển
từ giao thông sang hình sự vậy,
Thành đều có những suy nghĩ giản
dị mà sâu sắc. Anh bảo: Yêu là tin.
Công việc của anh đi suốt. Nhiều
lúc làm án phải tới những nơi tai
tiếng, bá vai, quàng cổ cô này cô
kia, nếu như vợ không thông cảm
thì chỉ có nước bỏ nghề.
Quen nhau hai năm thì quyết
định kết hôn. Nhớ tới vụ cưới xin,
Lan bất giác mỉm cười: Nghĩ mà
khiếp! Các thủ tục cưới xin với
các cặp bình thường cũng đã mệt
mỏi lắm rồi. Lấy chồng công an
lại còn gánh thêm cái vụ thẩm tra
lí lịch. Kết hôn mà khai đi khai
lại mấy lần, toàn viết tay, mỏi rã
rời. Đưa cho Thành đọc, lúc thì

anh vò đầu bứt tai: Ối, anh em ở
Đức thì làm sao đi thẩm tra được
bây giờ. Biết bao giờ mới có
người sang đấy cơ chứ. Thôi để
anh đi hỏi kinh nghiệm của các
anh trong đội đã. Rồi “Ối, bác
Hà ở tận Hải Phòng ah? Thôi có
lẽ cũng phải bỏ đi. Mấy anh nói
không đi xác minh được đâu”.
Rồi: “Em ạ, có lẽ đừng ghi tên
cơ quan em bằng tiếng Anh. Mọi
người lại tưởng đi làm cho công
ty tư bản là phải giải trình mệt
lắm đấy!”.
Kết quả là sau gần chục lần
viết lại lí lịch và một chầu giận
hờn rồi xin lỗi vụ đó mới tạm
ổn. Sau đó là hành trình thẩm tra
ba ngày quê ngoại, ba ngày quê
nội. Đủ thứ rích rắc. Tức mình bố
Lan gào lên: “Nhà tao tử tế đàng
hoàng, có phải tội phạm đâu? Lấy
thì lấy, không lấy thì thôi. Không
thẩm không thẻo gì hết”.
Cuối cùng thì cũng lấy nhau.
Thành được phân căn hộ chung cư
nhỏ này. Ban ngày cả hai đi làm.
Những tối rảnh hiếm hoi, hai vợ
chồng chở nhau đi học thêm. Rồi
Lan sinh con Thơm, cuộc sống vất
vả hơn. Khi mới sinh, con bé hay
quấy khóc mà Thành thì thường
xuyên vắng nhà. Có lần đang đêm
con bé bị lồng ruột, gọi cho Thành
thì máy ò e í, không dám làm
phiền ai, một mình Lan ôm con đi
bệnh viện. Tức giận và tủi thân,
Lan khóc mãi cho tới khi chị Thảo
vào thăm nhớ tới vụ án năm xưa
mới thôi. Ấy là chưa kể vụ chẳng
bao giờ ngày lễ, ngày nghỉ vợ
chồng con cái được dập dìu chơi
bời thỏa thuê bên nhau. Rồi có khi
ban ngày chồng ngủ thì vợ đi làm,
vợ về thì chồng biến mất, cả hai
cùng ở nhà thì con khóc quấy. Cả
tuần chả được bên nhau một đêm.
Được cái Thành thương vợ và
rất tình cảm, luôn an ủi động viên
vợ. Lúc rảnh, anh viết bài cho
chuyên mục an ninh kiếm thêm
nhuận bút cho vợ...
XEM TIẾP TRANG 10

Lễ hội Đường sách Tết Kỷ Hợi 2019
sẽ có những gam màu thời đại
Lễ hội Đường sách Tết Kỷ
Hợi năm 2019 với chủ đề “Muôn
màu của sách” sẽ diễn ra từ ngày
2/2/2019 đến ngày 8/2/2019
(nhằm ngày 28 tháng Chạp đến
mùng 4 tháng Giêng) tại 3 tuyến
đường của TP Hồ Chí Minh, do
Sở Thông tin và Truyền thông TP
Hồ Chí Minh phối hợp với các
đơn vị thực hiện.
Theo Ban tổ chức, không gian
của Lễ hội Đường sách năm nay
gồm 3 trục đường chính với các
chủ đề riêng biệt. Theo đó, tuyến
đường Mạc Thị Bưởi với chủ đề
“Sách và thế hệ trẻ” - là khu sách
tổng hợp với nhiều thể loại khác.
Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn
Huệ với chủ đề “Vững bước
vươn xa” sẽ diễn ra triển lãm các
loại sách và hình ảnh panorama

về kỷ niệm 320 năm thành lập
Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định TP Hồ Chí Minh; triển lãm Báo
Xuân năm 2019; triển lãm sách
và hình ảnh những thành tựu về
công tác đối ngoại của thành phố;
giới thiệu những hình ảnh những
cuốn sách viết về các chiến sĩ,
ngư dân bám biển bảo vệ vững
chắc chủ quyền trên biển Đông...
Tuyến đường Ngô Đức Kế
với chủ đề “Thiếu nhi và thành
phố tương lai” sẽ trưng bày, giới
thiệu sách dành cho thiếu nhi,
đồng thời đây cũng là khu vui
chơi cho thiếu nhi; nơi tổ chức
các trò chơi dựa trên ý tưởng của
phương pháp học STEM và các
trò chơi dân gian.

TS tổng hợp (theo nhandan.
com.vn và vnanet.vn)
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Đồng lòng chung sức xây dựng văn nghệ
ngày càng phong phú về tư tưởng và nghệ thuật
NGUYỄN THANH ĐẠM

ăn hóa là nền tảng tinh
thần của xã hội, sức
mạnh nội sinh hun đúc
nên phẩm chất, cốt cách
con người Việt Nam, giúp cho dân
tộc ta, nhân dân ta vượt qua muôn
vàn khó khăn, thử thách, giữ vững
độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh
thổ; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đối với thế giới, văn hóa là tấm
“hộ chiếu” của từng dân tộc. Nằm
trong phạm trù văn hóa rộng lớn,
theo quan niệm của Đảng: “Văn
học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan
trọng, đặc biệt tinh tế; là nhu cầu
thiết yếu, thể hiện khát vọng chân,
thiện, mỹ của con người; là một
trong những động lực to lớn trực
tiếp góp phần xây dựng nền tảng
tinh thần của xã hội và sự phát triển
toàn diện của con người Việt Nam”
trong giai đoạn công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và
phát triển đất nước. Đặc trưng, nội
dung của văn hóa Việt Nam là nền
văn hóa dân tộc, hiện đại và nhân
văn. Văn hóa đương nhiên là một
bộ phận của sự nghiệp cách mạng,
có quan hệ chặt chẽ với chính trị,
có nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc
và nhân dân. Vì vậy, tại Đại hội
Văn nghệ toàn quốc lần thứ III,
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng
giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa
kiệt xuất được UNESCO tôn vinh
khẳng định: “Rõ ràng là dân tộc bị
áp bức, thì văn nghệ cũng mất tự
do. Văn nghệ muốn tự do thì phải
tham gia cách mạng...”.
Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra một
nền văn hóa mới, văn hóa cách
mạng Việt Nam; sáng tạo ra một
thời đại mới trong lịch sử phát triển
của nền văn hóa dân tộc. Chính bản
thân Người, cuộc sống của Người là
hiện thân của nền văn hóa mới Việt
Nam, là mẫu mực của con người
mới Việt Nam. Từ năm 1923, nhà
thơ Ôxíp Manđenxtam (Nga) đã
nhận xét: “Từ Nguyễn Ái Quốc đã
tỏa ra một nền văn hóa, không phải
là văn hóa châu Âu, mà có lẽ là một
nền văn hóa của tương lai”. Nhà
thơ Rơ-nê Đô Pê-tơ-rơ (Ha-i-ta)
cảm nhận: “Cuộc sống của Người
là một bài thơ đầy nét anh hùng ca”.
Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới
Rômét Chanđra viết:
“Bất cứ nơi nào chiến đấu cho
độc lập tự do
Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ
Hồ Chí Minh bay cao
Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa
bình và công lý,
Ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ
Hồ Chí Minh bay cao
Ở bất cứ đâu, nhân dân chiến
đấu cho một
Thế giới mới, chống đói nghèo, ở
đó có Hồ Chí Minh
Và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay
cao”.
Năm 1990, trong Hội thảo quốc
tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ
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Vũ điệu Tamya của người Chu Ru. Ảnh: Phan Nhân

tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà
Nội, tiến sĩ M. Atmét, Giám đốc
UNESCO khu vực châu Á - Thái
Bình Dương, đại diện đặc biệt của
Tổng Giám đốc UNESCO một lần
nữa khẳng định lý tưởng cao cả mà
Người đã hiến trọn cuộc đời: “Chỉ
có ít nhân vật trong lịch sử trở thành
một bộ phận của huyền thoại ngay
khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí
Minh là một trong số đó. Người
sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là
người giải phóng cho Tổ quốc và
nhân dân bị đô hộ mà còn là một
nhà hiền triết hiện đại đã mang lại
một viễn cảnh và hy vọng mới cho
những người đang đấu tranh không
khoan nhượng để loại bỏ bất công,
bất bình đẳng khỏi trái đất này”.
Trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh
về văn hóa và văn nghệ, Bác nhiều
lần nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp
vĩ đại kháng chiến và kiến quốc của
dân tộc ta, văn hóa gánh một phần
rất quan trọng”, “Văn hóa với chính
trị có quan hệ chặt chẽ với nhau”.
Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa
đều phải được “coi là quan trọng
ngang nhau”. Hơn nữa, “văn hóa
nghệ thuật cũng như các hoạt động
khác, không thể đứng ngoài, mà
phải ở trong kinh tế, chính trị”, gắn
liền với đời sống lao động sản xuất...
Theo Hồ Chí Minh, đối tượng
của văn nghệ là cuộc sống và con
người, là “sinh hoạt thực tại của
con người”. Nó phải phản ánh “cho
hay, cho chân thật, cho hùng hồn”
những cái đúng, cái hay, cái đẹp,
cái tốt, cái thiện trong con người
và cuộc sống, để hướng con người
về với chân, thiện, mỹ, đồng thời
đấu tranh nhằm loại bỏ cái giả, cái
ác, cái xấu vẫn thường có trong
cuộc sống của con người. Văn nghệ
phải đánh thức được tình người, ý
hướng thiện của con người, ít nhiều
đều có trong mỗi người. Nếu văn
hóa văn nghệ là một mặt trận, và
các văn nghệ sĩ là những chiến sĩ

trên mặt trận ấy, thì “ngòi bút của
văn nghệ sĩ” cũng là “những vũ khí
sắc bén trong sự nghiệp phò chính
diệt tà”,... Trong lĩnh vực văn hóa,
văn nghệ, Hồ Chí Minh còn đề cập
đến nhiều vấn đề rất quan trọng,
như mối quan hệ biện chứng giữa
nội dung và hình thức, giữa phổ cập
và nâng cao, giữa kế thừa và cách
tân, giữa sáng tạo của quần chúng
và sáng tạo của văn nghệ sĩ,...
Nhận thức rõ vai trò của văn
hóa, gần 90 năm qua, Đảng ta luôn
khẳng định vị trí, vai trò của văn
hóa trong sự nghiệp cách mạng.
Những quan điểm cơ bản của Đảng
về văn hóa, văn nghệ được hình
thành và phát triển trong thực tiễn
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền
văn hóa cách mạng, dân chủ, nhân
văn của dân tộc ta. Cùng với thực
tiễn văn hóa, thực tiễn cách mạng
và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo;
Đảng ta đã đúc kết, hoàn chỉnh các
quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng
đối với sự nghiệp xây dựng, phát
triển nền văn hóa Việt Nam trước
yêu cầu mới. Trong các quan điểm
rường cột đó, nổi bật là quan điểm
mà chúng ta cần quán triệt, tiếp
tục khẳng định và thể hiện nhuần
nhuyễn trong quá trình sáng tạo,
đó là: Văn hóa văn nghệ là một bộ
phận khăng khít của sự nghiệp đổi
mới do Đảng khởi xướng và lãnh
đạo. Đồng thời tiếp tục: “Mọi hoạt
động văn hóa nhằm xây dựng con
người Việt Nam phát triển toàn diện
về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo
đức, thể chất, năng lực sáng tạo,
có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái,
khoan dung, tôn trọng nghĩa tình,
lối sống có văn hóa, quan hệ hài
hòa trong gia đình, cộng đồng và
xã hội”. Đây là một đòi hỏi cao và
mới đối với văn hóa; tất yếu cũng
là nhiệm vụ của VHNT trong giai
đoạn mới của cách mạng - đẩy
mạnh CNH, HĐH đất nước.
Trong công cuộc đất nước đổi

mới, phát triển và hội nhập hiện
nay, thiết nghĩ những lời dạy đối
với văn hóa, văn nghệ nước nhà
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn
nguyên giá trị. Trong đó, văn nghệ
sĩ phải khắc ghi điều mong mỏi của
Người: “Quần chúng đang chờ đợi
những tác phẩm văn nghệ xứng
đáng với thời đại vẻ vang của chúng
ta, những tác phẩm ca tụng chân
thật những người, việc mới chẳng
những để làm gương mẫu cho
chúng ta ngày nay, mà còn để giáo
dục con cháu ta đời sau... Trong thời
kỳ quá độ, bên cạnh những thành
tích tốt đẹp là chính, vẫn còn sót
lại những cái xấu xa của xã hội cũ
như: tham ô, lãng phí, lười biếng,
quan liêu, đánh con, đập vợ... Đối
với những thói xấu đó, văn nghệ
cũng cần phải phê bình rất nghiêm
khắc, nhằm làm cho xã hội ta ngày
càng lành mạnh tốt đẹp hơn... Nói
tóm lại: phải có khen cũng phải có
chê. Nhưng khen hay chê đều phải
đúng mức. Khen quá lời thì người
được khen cũng hổ ngươi. Mà chê
quá đáng thì người bị chê cũng khó
tiếp thu... Quần chúng mong muốn
những tác phẩm có nội dung chân
thật và phong phú, có hình thức
trong sáng và vui tươi. Khi chưa
xem thì muốn xem, xem rồi thì
có bổ ích... Để làm tròn nhiệm vụ
cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần
phải rèn luyện đạo đức cách mạng,
nâng cao tinh thần phục vụ nhân
dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn; phải
thật sự hòa mình với quần chúng,
cố gắng học tập chính trị, trau dồi
nghề nghiệp; phải hết lòng giúp đỡ
thanh niên, làm cho văn nghệ nước
nhà ngày càng thêm trẻ thêm xuân.
Chúc mọi người đồng lòng chung
sức xây dựng văn nghệ của ta ngày
càng phong phú về tư tưởng và
nghệ thuật, góp phần xứng đáng với
cả dân tộc đang anh dũng xây dựng
một nước Việt Nam hòa bình, thống
nhất, dân chủ và giàu mạnh”.

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM
NS ĐÌNH NGHĨ

T

ôi gặp nhạc sĩ Mạnh Đạt tại
Trường Âm nhạc Việt Nam
(Học viện Âm nhạc Quốc
gia) vào khoảng cuối năm 1976 - khi
ấy tôi là nhạc sinh Khoa Nhạc cụ
truyền thống. Phải nói, thời bấy giờ
anh đã là người nổi tiếng với cách
chơi Accordéon cho ca sĩ hát và đệm
đàn một số nhạc cụ dân tộc độc tấu.
Ngày đó, anh hình thành một nhóm
nhạc gọn nhẹ là những sinh viên
tên tuổi như: Ái Vân, Lệ Quyên,
Quang Thọ, Quang Huy, Doãn Tần,
Ma Bích Việt cùng các thầy những
nghệ sĩ thành danh: Thao Giang,
Kiều Hưng, Quang Phát… tham gia
biểu diễn ở Hà Nội và các tỉnh lân
cận rồi lên vùng cao miền biên giới.
Năm 1979, nhạc sĩ Mạnh Đạt về lại
Trường Âm nhạc Huế giảng dạy
Khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy.
Cuối năm 1980, tôi vào công tác
tại Ty Văn hóa - Thông tin Lâm
Đồng. Không biết cơ duyên gì mà
đầu năm 1981 tôi và anh lại gặp
nhau ở Đà Lạt - lúc ấy anh đang
làm việc ở Phòng Biên tập văn nghệ
Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm
Đồng. Chúng tôi mừng vui ôn lại
nhiều chuyện cũ và bất chợt anh nảy
ra ý định hợp thành một nhóm văn
nghệ xung kích. Thế là, chúng tôi
gồm có: Lương Văn Trung (lái xe),
Nguyễn Trung Kiên (kỹ thuật), Anh
Dũng (ca sĩ), Lê Nam (Trompette),
Mạnh Đạt, Đình Nghĩ (nhạc sĩ) và
anh Nguyễn Đăng Cương - Giám
đốc Đài kiêm luôn trưởng nhóm. Cả

HỒ SƠ TƯ LIỆU

(TIẾP THEO VÀ HẾT)

+ Phát hiện ta đã lui quân về phía
sau, ngày 15/11/1977, quân Pôn Pốt
lại mở cuộc tiến công mới nhằm
đánh chiếm thị xã Tây Ninh.
Trước tình hình đó, từ 5/12/1977
đến 5/1/1978, Quân đoàn 4, Quân
đoàn 3 và Quân khu 7, Quân khu
9 tập trung 8 sư đoàn mở đợt phản
công trên các hướng đường 7,
đường 1, đường 2, truy kích quân
Pôn Pốt sâu vào đất Campuchia 20
- 30 km; đánh thiệt hại 5 sư đoàn,
làm thất bại kế hoạch đánh chiếm thị
xã Tây Ninh của địch.
- Với âm mưu thủ đoạn nham
hiểm “vừa ăn cướp, vừa la làng”, tập
đoàn Pôn Pốt đưa chiến tranh biên
giới ra trước dư luận thế giới: Ngày
31/12/1977, chúng ra tuyên bố vu
khống Quân đội Việt Nam “tiến công
xâm lược Campuchia dân chủ” nhằm
cô lập Việt Nam trên trường quốc tế.
- Cũng trong ngày 31/12/1977,
Chính phủ ta ra tuyên bố về vấn đề
biên giới Việt Nam - Campuchia,
nêu rõ lập trường và nguyên tắc
của ta là: Kiên quyết bảo vệ độc
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
mình; luôn luôn tôn trọng độc lập,
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của
Campuchia, làm hết sức mình để
bảo vệ tình đoàn kết chiến đấu và
hữu nghị Việt Nam - Campuchia;

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CUỐI TUẦN
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“Khúc hát đồi thông” đồng vọng non ngàn
KHUÙC HAÙT ÑOÀI THOÂNG
MAÏNH ÑAÏT
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Nhöõng ñoài

Cố nhạc sĩ Mạnh Đạt.

nhóm văn nghệ cùng nhau đi trên
một chiếc Intenational cũ kỹ của
Đài thẳng tiến về Nam Ban - Vùng
Kinh tế mới Hà Nội. Xe đã thiếu
chỗ ngồi, thế mà còn phải mang
thêm đàn sáo lỉnh kỉnh, đạo cụ linh
tinh, nhưng tất cả chúng tôi đều vui
vẻ vượt khó... Cả nhóm rong ruổi
sáng tối, sân khấu có khi ở trong
rạp, đôi lúc giữa bãi mía nương dâu
kể cả trên công trường đang xây
dựng. Những cái tên đất, tên làng
quen thuộc, những con phố yêu
dấu của Thủ đô như Đông Anh, Ba
Đình, Hoàn Kiếm, Mê Linh, Từ
Liêm, Hai Bà... trên quê mới vẫn
còn in đậm trong chúng tôi. Chúng
tôi hát ngợi ca Hà Nội một thời

và những sáng tác mới viết về quê
hương trong suốt gần một tuần liền.
Đi đến đâu bà con cũng nồng nhiệt
tiếp đón thân tình. Những bữa cơm
đạm bạc, cá suối rau rừng, những
buổi liên hoan đặc trưng với đậu hũ,
canh dưa, rượu “Quốc lủi”. Tình
cảm nồng hậu ấy ai nấy tươi vui đón
nhận như về nhà mình vậy.
Nhạc sĩ Mạnh Đạt chính thức học
sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt
Nam năm 1974, nhưng trước đó
anh đã viết nhiều thể loại âm nhạc
lớn nhỏ khác nhau; có những đề tài
rất đời thường nhưng gần gũi cuộc
sống: Đẹp đường em đến trường,
Chiếc xẻng con, Gái giỏi quê ta,...
XEM TIẾP TRANG 11
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* Ghi chú:
Gốc
bài: Goá
hát clàbaø
một
cat khúc
Nhưng
* Ghi
chuù
i haù
laø moähợp
t caxướng.
khuùc hôï
p xöôùkhuôn
ng. khổ bài viết không đủ điều kiện nên văn bản trên đây chỉ có phần giai điệu.

Nhöng khuoâng khoå baøi vieát khoâng ñuû ñieàu kieän
cho neân vaên baûn treân ñaây chæ coù phaàn giai dieäu..

Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc
và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019)
vạch trần âm mưu thủ đoạn và
những tội ác man rợ của tập đoàn
Pôn Pốt đối với đồng bào ta ở các
tỉnh vùng biên giới Tây Nam.
- Tinh thần xây dựng, lập trường
chính nghĩa của Đảng, Nhà nước
ta mong muốn giải quyết vấn đề
biên giới giữa hai nước Việt Nam
- Campuchia thông qua đàm phán
hòa bình, tôn trọng lẫn nhau được dư
luận thế giới đồng tình ủng hộ. Tuy
nhiên, mọi nỗ lực ngoại giao nhằm
thiết lập một vùng phi quân sự dọc
biên giới của Chính phủ ta đều bị tập
đoàn Pôn Pốt từ chối. Chúng tiếp tục
phát động chiến tranh xâm lược biên
giới Tây Nam nước ta.
b. Giai đoạn 2 (từ ngày 6/1/1978
đến ngày 7/1/1979): Tập đoàn phản
động Pôn Pốt tiến hành xâm lược
trên toàn tuyến biên giới Tây Nam,
Quân tình nguyện Việt Nam mở
cuộc tổng phản công và cùng quân
dân Campuchia tiến công đánh đổ
chế độ diệt chủng Pôn Pốt
- Bị thiệt hại nặng nhưng do được
hỗ trợ về vũ khí, trang bị và cố vấn
quân sự từ bên ngoài, quân Pôn Pốt
lại tiếp tục chuẩn bị lực lượng, tập
trung quân về biên giới Việt Nam.
Tháng 1/1978, Pôn Pốt đưa thêm 2 sư
đoàn ra biên giới, tiếp tục gây xung
đột, liên tục tiến công lấn chiếm, bắn
pháo vào những nơi đông dân cư, gây
nhiều tội ác với đồng bào ta.

- Trước tình hình đó, Bộ Tổng
Tham mưu điều động Sư đoàn 341
(Quân đoàn 4) tăng cường cho Quân
khu 9, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời
ra lệnh cho các đơn vị ta trên toàn
tuyến biên giới Tây Nam nâng cao
cảnh giác, thực hiện phòng ngự tích
cực để hỗ trợ cho Đảng, Nhà nước
ta thực hiện đấu tranh chính trị và
ngoại giao.
- Ngày 5/2/1978, Chính phủ nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam ra tuyên bố ba điểm: (1) Chấm
dứt mọi hoạt động quân sự, rút lực
lượng vũ trang cách biên giới 5 km;
(2) Hội đàm tiến tới kí hiệp ước hữu
nghị và không xâm lược, kí hiệp
ước về biên giới; (3) Thỏa thuận về
một hình thức thích hợp bảo đảm
thông lệ quốc tế và giám sát quốc tế.
- Phớt lờ thiện chí của ta, quân
Pôn Pốt tiếp tục huy động lực lượng
áp sát biên giới và cho quân tiến
công, xâm nhập nhiều điểm trên địa
phận nước ta; lực lượng của ta đã
kiên quyết đánh trả, giành lại các
khu vực bị lấn chiếm.
- Từ ngày 26/3/1978, các đơn vị
Quân đội ta chuyển sang tiến công,
đẩy quân Pôn Pốt lùi xa dần biên
giới và dồn đối phương vào thế bị
động, đối phó. Đòn phản công quyết
liệt của Việt Nam trên tất cả các mặt
trận quân sự, chính trị, ngoại giao đã
đẩy quân Pôn Pốt vào tình thế khó

khăn và tác động lớn đến tình hình
chính trị nội bộ Campuchia; đồng
thời hỗ trợ trực tiếp cho phong trào
nổi dậy của lực lượng cách mạng
Campuchia phát triển, đỉnh cao là
cuộc nổi dậy từ ngày 26/5/1978 ở
Quân khu Đông, làm suy yếu một
bộ phận lực lượng quân Pôn Pốt.
Lực lượng cách mạng Campuchia
đã lập được những khu căn cứ du
kích có điều kiện thuận lợi về nhiều
mặt, nhất là những khu căn cứ gần
Việt Nam, từng bước hình thành sự
chỉ đạo thống nhất.
- Ngày 15/6/1978, Bộ Chính trị
và Quân ủy Trung ương họp bàn về
chống lại cuộc chiến tranh xâm lược
ở biên giới Tây Nam và tình hình
căng thẳng ở biên giới phía Bắc,
trong đó quyết định phát động chiến
tranh nhân dân, kiên quyết phản công
và tiến công địch một cách chủ động,
liên tục bằng mọi lực lượng, với các
quy mô nhỏ, vừa và lớn, đánh địch
cả trong và ngoài biên giới, tiêu diệt,
tiêu hao và làm tan rã một bộ phận
quan trọng sinh lực địch.
- Sau cuộc nổi dậy của lực lượng
cách mạng Campuchia ở Quân khu
Đông ngày 26/5/1978, quân Pôn
Pốt vừa ráo riết thanh trừng nội bộ,
vừa phải đối phó với lực lượng cách
mạng Campuchia vẫn đang tiếp tục
hoạt động ở nhiều nơi. Để hỗ trợ cho
lực lượng cách mạng Campuchia

tồn tại và phát triển, tạo thế cho hoạt
động của ta vào mùa khô 1979, từ
ngày 14/6 đến 30/9/1978, ta sử dụng
Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 và 2 sư
đoàn (thuộc Quân khu 7), 2 sư đoàn
(thuộc Quân khu 5) mở tiếp đợt tiến
công lớn trên các hướng đường 1,
đường 7, vùng giáp biên giới Tây
Ninh và đường 19 kéo dài nhằm tiêu
diệt một bộ phận quan trọng sinh
lực địch, tiến tới làm suy yếu một
bước lực lượng quân Pôn Pốt.
- Do bị bất ngờ hoàn toàn về thời
gian, quy mô và phương thức hoạt
động của ta, quân Pôn Pốt rơi vào
thế bị động, ngay ngày đầu đã bị ta
đánh thiệt hại và tê liệt một số sư
đoàn. Cuộc tiến công của ta đã hỗ
trợ kịp thời cho lực lượng cách mạng
Campuchia ở Quân khu Đông, buộc
quân Pôn Pốt bị động đối phó trên
cả 2 mặt trận biên giới và nội địa. Ở
nhiều khu vực quan trọng, lực lượng
nổi dậy đã lập được căn cứ, dựa vào
dân để phát triển lực lượng. Phối hợp
với lực lượng cách mạng Campuchia
trong đợt tiến công này, ta loại khỏi
vòng chiến đấu 6 sư đoàn, làm suy
yếu nghiêm trọng lực lượng chủ lực
quân Pôn Pốt, đẩy lùi hầu hết quân
Pôn Pốt ra khỏi đất Việt Nam.
- Trong thời gian từ tháng 5
đến tháng 11/1978, Việt Nam đã
giúp lực lượng vũ trang cách mạng
Campuchia phát triển được 15 tiểu

đoàn, 5 khung tiểu đoàn, 24 đội
công tác, xây dựng được các tổ chức
đảng, chuẩn bị thành lập mặt trận
và bộ máy lãnh đạo. Với sự giúp đỡ
của Việt Nam, ngày 2/12/1978, tại
vùng giải phóng thuộc xã Chơng
Th’nu, huyện Snuol, tỉnh Kratié
(Campuchia), Mặt trận Đoàn kết dân
tộc cứu nước Campuchia ra mắt nhân
dân Campuchia, công bố cương lĩnh
cách mạng 11 điểm, trong đó nêu rõ
quyết tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực
lượng yêu nước nổi dậy đánh đổ tập
đoàn phản động Pôn Pốt, xóa bỏ chế
độ diệt chủng tàn ác, thiết lập chế độ
dân chủ nhân dân; khẳng định tăng
cường tình đoàn kết với nhân dân
Việt Nam và nhân dân yêu chuộng
hòa bình, công lý trên thế giới; kêu
gọi chính phủ các nước, các tổ chức
quốc tế giúp đỡ mọi mặt cho cuộc
đấu tranh chính nghĩa của nhân dân
Campuchia.
- Phát hiện quân Pôn Pốt có ý định
tập trung 5 sư đoàn và 4 trung đoàn
tiến công đánh chiếm Tây Ninh,
sau đó sẽ mở rộng địa bàn đánh
chiếm lãnh thổ Việt Nam, ngày 6
và 7 tháng 12/1978, Bộ Chính trị
và Quân ủy Trung ương thông qua
quyết tâm tổng phản công - tiến
công chiến lược tiêu diệt quân địch,
hoàn thành cuộc chiến tranh bảo vệ
biên giới Tây Nam của Tổ quốc;...
XEM TIẾP TRANG 11
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Hợp tác liên kết tam giác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận:

Tập trung phát triển sản phẩm chung của 3 địa phương
Vừa qua, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Bình
Thuận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hợp tác tam giác phát triển du lịch giai đoạn 2013 - 2018. Bên
cạnh những kết quả đạt được, hội nghị lần này dành nhiều thời gian để phân tích tìm hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại
trong quá trình liên kết vừa qua, nhằm hướng tới mục tiêu chung là đẩy mạnh hơn nữa chất lượng của ngành công nghiệp không
khói này.

3 Sở ký kết hợp tác giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: N.Thi

Sớm xây dựng sản phẩm chung

Trong năm qua, Vietravel đưa nhiều
đoàn khách đến Bình Thuận, Lâm
Đồng nhưng vấn đề khó khăn doanh
nghiệp gặp phải là cơ sở dịch vụ,
lưu trú tại Bình Thuận chưa đáp ứng
được số lượng khách của công ty. Với
những đoàn khách từ 500 đến 800
khách du lịch kết hợp hội thảo, hội
nghị thì không thể kiếm được resort
đủ sức chứa và đạt tiêu chuẩn. Bên
cạnh đó, sản phẩm du lịch của cả hai
địa phương Lâm Đồng và Bình Thuận
hầu như rất ít có sản phẩm mới và còn
đơn điệu, trong khi xu hướng du lịch
hiện nay của các công ty lữ hành là
riêng biệt và phải tạo được cảm xúc
cho du khách. 3 tỉnh cần phải xác định
thế mạnh đặc trưng nhất của từng địa
phương và xâu chuỗi lại để xây dựng
1 sản phẩm chung cho 3 tỉnh. Mỗi
địa phương chọn ra những điểm nhấn
đặc trưng nhất, xây dựng giá trị cho
những sản phẩm khác biệt, mang tính
trải nghiệm cao.
Ông Võ Đức Trung

Giám đốc Công ty Mạo hiểm Việt

Sớm nâng cấp tuyến giao thông
Bình Thuận - Lâm Đồng

NGUYÊN THI

Du lịch phải đi liền với
tính liên kết,
tính liên vùng
Theo đánh giá của 3 đơn vị,
chương trình liên kết hợp tác
5 năm qua đã đạt được một số
kết quả thiết thực trong công tác
quản lý nhà nước về du lịch; kêu
gọi thu hút đầu tư; phát triển kết
nối sản phẩm du lịch; liên kết các
dịch vụ du lịch hình thành những
sản phẩm chung; chú trọng đào
tạo nguồn nhân lực du lịch; nâng
cao chất lượng dịch vụ, tăng
cường công tác tuyên truyền
quảng bá xúc tiến thu hút khách
du lịch đến 3 địa phương. Cụ
thể, tại Bình Thuận, hiện có 239
dự án du lịch, chiếm 62% tổng
số dự án được chấp thuận đầu tư
tại tỉnh này với tổng số vốn đầu
tư hơn 31 nghìn tỷ đồng. Còn tại
Lâm Đồng có khoảng 100 dự án
du lịch của các nhà đầu tư đến
từ Thành phố Hồ Chí Minh (TP
HCM), chiếm 44% tổng số dự án
được chấp thuận đầu tư tại tỉnh
này với tổng số vốn khoảng 30
nghìn tỷ đồng.
Các địa phương cũng phối hợp
tổ chức các đoàn farmtrip quốc
tế khảo sát, tìm hiểu thị trường,
sản phẩm du lịch và cơ hội đầu
tư tại 3 địa phương. Phối hợp,
tổ chức và tham gia các hội chợ
về du lịch, các sự kiện lễ hội và
quan tâm dành cho nhau những
chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các
địa phương khi tham gia các hội
chợ, sự kiện du lịch chung.
Đối với việc hợp tác liên kết
phát triển sản phẩm du lịch, các
địa phương đã chỉ đạo, định
hướng các doanh nghiệp phát
triển sản phẩm theo hướng
“Một chuyến đi 3 điểm đến” với

Bà Tạ Thị Tú Uyên

Ban Sản phẩm dịch vụ Công ty Du lịch Vietravel

Trò chơi dù lượn ở biển Mũi Né, Phan Thiết đặc biệt thu hút du khách nước ngoài. Ảnh: N.Thi

thương hiệu “Chợ Sài Gòn - Hoa
Đà Lạt - Biển Mũi Né”. Cùng
với đó, phối hợp tham gia các
chương trình khảo sát sản phẩm
du lịch mới, góp phần quảng bá
hình ảnh và phát triển tour, tuyến
mới, hấp dẫn. Tuy nhiên, theo
phân tích của các đại biểu tham
dự hội nghị, việc chọn sản phẩm
chung của từng địa phương vẫn
chưa thật sự đặc trưng.

Liên kết còn rời rạc
và chưa rõ nét
Bên cạnh những kết quả khả
quan, ngành du lịch 3 địa phương
và các doanh nghiệp tham dự hội
nghị cũng đã chỉ ra những hạn
chế, tồn tại, đó là việc liên kết
giữa doanh nghiệp du lịch 3 địa
phương vẫn còn rời rạc, mang
tính tự phát, chưa thật sự gắn kết
để tạo thành các chương trình
du lịch hấp dẫn. Công tác thông
tin, quảng bá còn hạn chế, chưa
tạo được hình ảnh chung “một
chuyến đi 3 điểm đến”,... Hiện

nay mới chỉ thấy vai trò quản lý
nhà nước ngồi lại với nhau, còn
vai trò hiệp hội du lịch, truyền
thông, xúc tiến còn mờ nhạt.
Nguyên nhân được chỉ ra rằng,
do các địa phương chưa thật sự
tích cực chủ động triển khai thực
hiện các chương trình đề ra, chưa
thật sự có những tác động tích cực
để tạo ra những sản phẩm du lịch
mới, thúc đẩy hợp tác về quảng
bá, xúc tiến du lịch, tạo sự phát
triển mạnh về sản phẩm du lịch.
Theo ông Đỗ Quốc Thông,
Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch
TP HCM, trong hợp tác có doanh
nghiệp mạnh, có doanh nghiệp
yếu, có những doanh nghiệp có
những lợi thế riêng, nên Sở Du
lịch các địa phương phải làm tốt
vai trò kết nối. Ví dụ, TP HCM
có thể hỗ trợ Bình Thuận, Lâm
Đồng về công tác đào tạo nguồn
nhân lực để hoàn thiện chất
lượng dịch vụ, hỗ trợ thông tin
để tạo ra những sản phẩm đáp
ứng nhu cầu khách hàng. Theo

ông Thông, chất lượng nguồn
nhân lực của các cơ sở lưu trú ở
Bình Thuận hiện còn chưa đồng
đều, có sự chênh lệch lớn và
chưa chuyên nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Phó
Giám đốc Sở Du lịch TP HCM
nhấn mạnh, để tăng tính liên kết,
trong thời gian tới, ngành du lịch
ba tỉnh sẽ phải ngồi lại với nhau
để bàn cách khắc phục các hạn
chế về công tác quảng bá, tăng
cường giới thiệu điểm đến. Đồng
thời triển khai xây dựng sản
phẩm chung đặc sắc, thực hiện
sản phẩm quảng bá du lịch chung
thông qua internet...
Bà cũng nhấn mạnh rằng,
ngành du lịch 3 địa phương sẽ nỗ
lực hơn nữa để làm tốt công tác
là cầu nối tạo điều kiện, khuyến
khích DN du lịch trên địa bàn
đầu tư phát triển sản phẩm, xây
dựng chương trình du lịch liên
kết ba địa phương, đáp ứng
nhu cầu của nhiều đối tượng du
khách trong và ngoài nước.

Việc các tỉnh liên kết hay không
liên kết đơn vị doanh nghiệp lữ hành
vẫn phải làm, tuy nhiên nếu việc liên
kết giữa các tỉnh có hiệu quả và bắt
nhịp tốt sẽ là sự cộng hưởng tốt cho
doanh nghiệp lữ hành. Cụ thể, khi
liên kết có hiệu quả, du khách sẽ có
một chương trình du lịch khép kín và
đảm bảo được chất lượng, giá cả của
chương trình tour đó.
Hiện nay, vấn đề giao thông kết nối
giữa TP HCM với Bình Thuận và TP
HCM với Lâm Đồng khá tốt nhưng
tuyến Lâm Đồng - Bình Thuận thì
lại đang xuống cấp nghiêm trọng.
Công ty tôi thường có nhóm khách đi
xe đạp từ Đà Lạt xuống Phan Thiết,
đường nhỏ, ổ gà xuất hiện bất thình
lình ở khắp nơi rất nguy hiểm. Tôi
nghĩ cơ quan quản lý du lịch nên có
ý kiến để sớm đầu tư hoặc nâng cấp
tuyến đường này.
Bà Nguyễn Thị Khánh

Phó Chủ tịch Hiệp Hội du lịch TPHCM

Cần tăng tính hiệu quả
trong liên kết 3 địa phương

Trong tam giác phát triển du lịch
3 tỉnh, TP HCM liên kết khá chặt
chẽ với tỉnh Bình Thuận, thường
xuyên đưa các đoàn khách về tỉnh
Bình Thuận, tuy nhiên TP HCM vẫn
chưa kết nối chặt được với tỉnh Lâm
Đồng. Đây là điều các nhà quản lý
cần suy nghĩ để tăng tính hiệu quả
trong liên kết 3 địa phương. Trong
đó, chú trọng định hướng doanh
nghiệp lữ hành 3 tỉnh phát triển các
sản phẩm mới, đặc trưng, phát triển
nguồn nhân lực chung của ba địa
phương để tăng tính hiệu quả cho
việc liên kết vùng du lịch.
NGUYÊN THI (ghi)
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Bình ổn hàng hóa, dịch vụ Tết Kỷ Hợi
Thị trường tết đang bước vào
giai đoạn “nước rút”, để tăng
cường công tác quản lý, điều
hành, bình ổn giá; chống buôn
lậu, gian lận thương mại dịp
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm
2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã
có chỉ đạo yêu cầu toàn tỉnh
thực hiện đồng bộ, hiệu quả
một số nhiệm vụ trọng tâm,
đảm bảo bình ổn hàng hóa và
các dịch vụ dịp tết.
Mua sắm tết
tại Siêu thị Big C
Đà Lạt.

DIỄM THƯƠNG

Ô

ng Võ Ngọc Hiệp Giám đốc Sở Công
thương Lâm Đồng cho
biết: Hiện Sở đã tích
cực tham mưu, chủ động triển
khai Chương trình bình ổn thị
trường các mặt hàng thiết yếu trên
địa bàn, phục vụ Tết Dương lịch,
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Đến thời điểm này, các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn đã triển khai hoạt động sản
xuất, ký kết hợp đồng khai thác
hàng hóa dự trữ để bảo đảm phục
vụ nhu cầu đa dạng của nhân dân
trong dịp tết.
Nguồn hàng phục vụ nhu cầu
thiết yếu của nhân dân và du khách
trong dịp cuối năm 2018 và Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019,
thương nhân trên địa bàn tỉnh đã
có kế hoạch dự trữ hàng hóa, ước

Ảnh: D.Thương

giá trị dự trữ cho 3 nhóm hàng là
1.472 tỷ đồng, trong đó: Nhóm
lương thực 30 tỷ đồng, nhóm thực
phẩm 1.140 tỷ đồng, nhóm thực
phẩm tươi sống 302 tỷ đồng.
Tham gia đăng ký bán hàng
bình ổn thị trường dịp cuối năm
2018 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
năm 2019, gồm có 3 đơn vị: Chi
nhánh Công ty Cổ phần Espace
Business Huế tại TP Đà Lạt (Siêu
thị Big C Đà Lạt), Công ty TNHH
Sài Gòn Coop Bảo Lộc (Siêu thị
Coop Bảo Lộc), Công ty Cổ phần
Thương mại Lâm Đồng. Gồm
các mặt hàng: Gạo, đậu xanh,
đậu nành, muối, đường, dầu ăn,
bột ngọt, lạp xưởng, giò chả, nem
chua, thịt nguội, bánh, mứt, kẹo,
hạt dưa, thịt, sữa, cá, rau củ quả,

CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

Phiên chợ ấy cũng tấp nập
người mua kẻ bán như một
phiên chợ thông thường. Chỉ
khác ở chỗ người mua không
phải trả tiền cho món hàng
mình mua, bởi tất cả các mặt
hàng bày bán ở phiên chợ này
đều có giá 0 đồng.
T.ĐỒNG

Chuyến đi nghĩa tình
Theo anh Phan Văn Phú, Bí thư
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Lâm Đồng, một trong hai đơn vị
tổ chức Phiên chợ 0 đồng tại xã
Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm), năm
2019 được xác định là Năm Thanh
niên tình nguyện. Trên tinh thần
đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Lâm Đồng phối hợp với Huyện
Đoàn Bảo Lâm đã tổ chức chương
trình Xuân yêu thương năm 2019
với Phiên chợ 0 đồng, nhằm mang
đến người nghèo một cái tết ấm
áp hơn. Tại phiên chợ, nhiều mặt
hàng thiết yếu như quần áo, gạo,
nước mắm, bánh kẹo, nước ngọt,
mì tôm và có cả mũ bảo hiểm
được bày bán. Trước đó, Ban tổ
chức phiên chợ đã phát 300 phiếu
mua hàng cho các cá nhân, gia
đình có hoàn cảnh khó khăn trên

trái cây. Tổng giá trị ước đạt: 6 tỷ
đồng. Thời gian thực hiện bình
ổn: từ 15/1/2019 - 31/3/2019 (tức
từ ngày 10/12 năm Mậu Tuất đến
ngày 26/2 năm Kỷ Hợi). Các điểm
bán hàng bình ổn: khu vực bán
hàng bình ổn tại Siêu thị Big C Đà
Lạt và Siêu thị Coop Bảo Lộc; tại
3 cửa hàng của Công ty Thương
mại Lâm Đồng là: Cửa hàng
Bách hóa số 02 Nguyễn Văn Trỗi
- Phường 1 - Đà Lạt, Quầy hàng
40 - 41 khu B chợ Đà Lạt, Quầy
hàng Bách hóa 30 Nguyễn Văn
Cừ - Phường 1 - Đà Lạt.
UBND tỉnh cũng giao Sở Tài
chính theo dõi sát diễn biến giá cả
thị trường trước, trong và sau tết,
đặc biệt những hàng hóa, dịch vụ
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tết của

người dân (gạo, bia rượu, trái cây,
thịt các loại, giá phòng, giá vé các
điểm du lịch...). Từ đó phối hợp
với các ngành có liên quan thực
hiện các giải pháp bình ổn giá,
không để tình trạng thiếu hàng,
găm hàng, tăng giá đột biến.
Cũng theo ông Kiều Xuân
Việt - Cục trưởng Cục Quản lý thị
trường tỉnh Lâm Đồng: Trong thời
điểm này, lực lượng quản lý thị
trường cũng tăng cường kiểm tra
diễn biến thị trường tết, các đơn vị
kinh doanh, tiểu thương, đảm bảo
không để tình trạng hàng giả, hàng
kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng. Đồng thời siết
chặt việc chấp hành các quy định
của pháp luật về quản lý giá, thuế,
phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt

đối với những hàng hóa và dịch vụ
tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch
vụ thuộc danh mục kê khai giá; có
biện pháp xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm theo quy định; công
bố công khai tổ chức, cá nhân có
hành vi vi phạm và hình thức xử lý
trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Không để xảy ra hiện tượng
lợi dụng thời điểm tết để tăng giá
dây chuyền, tác động ảnh hưởng
đến đời sống xã hội.
Ông Nguyễn Văn Yên - Ủy
viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138
tỉnh cho hay: Ban Chỉ đạo có trách
nhiệm tăng cường công tác chỉ
đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị
thực hiện công tác chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng
giả theo kế hoạch cao điểm chống
buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tổ
chức triển khai toàn diện các giải
pháp, nhiệm vụ về công tác chống
buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả; kịp thời phát hiện và xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Với hai chiến lược trọng tâm là
kiểm soát việc kê khai giá, hoạt
động buôn bán của doanh nghiệp
và siết chặt quản lý các vi phạm
về hàng gian, hàng giả, hàng kém
chất lượng, việc bình ổn giá cả
thị trường và các dịch vụ dịp Tết
Nguyên đán 2019 đang được toàn
tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ,
sát xao. Đảm bảo một Tết Nguyên
đán 2019 diễn ra an toàn, lành
mạnh, vui tươi, tiết kiệm.

Phiên chợ yêu thương

địa bàn hai xã Lộc Bắc và Lộc
Bảo. Mỗi phiếu có 10 ô trống,
tương đương với 10 món hàng
mà người dân được chọn mua.
Mọi người tham gia phiên chợ chỉ
đem theo phiếu này là có thể mua
những món hàng với giá 0 đồng.
“Món quà tuy nhỏ nhưng là tình
cảm của các đoàn viên, thanh niên
gửi đến những gia đình có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lộc
Bắc, Lộc Bảo. Mong rằng, qua
phiên chợ này, tình cảm giữa nhân
dân và lực lượng công an sẽ thêm
gắn kết” - anh Phú chia sẻ.
Có mặt tại xã Lộc Bắc từ sớm để
chuẩn bị cho Phiên chợ 0 đồng, chị
Hoàng Thị Thảo, một tình nguyện
viên của chương trình Xuân yêu
thương 2019, chia sẻ: “Đồng hành
với chương trình thiện nguyện
này, chúng tôi đã phát động các
bạn đoàn viên, thanh niên tham
gia ủng hộ quần áo, giày dép và
nhiều vật dụng khác. Ngoài ra,
chúng tôi còn kêu gọi các doanh
nghiệp, các mạnh thường quân hỗ
trợ gạo, nước mắm, bột nêm và
tiền mặt. Thật may mắn vì chúng
tôi đã nhận được sự quan tâm,
hỗ trợ của các doanh nghiệp, các
mạnh thường quân để có thể chia
bớt phần nào khó khăn với các gia
đình nơi đây”.
Trong chuỗi chương trình Xuân
yêu thương 2019, các đoàn viên,

Chị Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm, đơn vị đồng tổ chức
chương trình Xuân yêu thương, trao quà giúp người nghèo xã Lộc Bắc. Ảnh: T.Đồng

thanh niên là bác sĩ công tác tại
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
II cũng đã đồng hành với Đoàn
Thanh niên Công an tỉnh Lâm
Đồng và Huyện Đoàn Bảo Lâm
về Lộc Bắc khám bệnh, phát thuốc
miễn phí cho 300 người nghèo.
“Ngoài việc hỗ trợ vật chất, giúp
người nghèo đón một cái tết cổ
truyền ấm áp hơn, nhiều niềm vui
hơn, thì việc chăm lo sức khỏe cho
người dân cũng rất quan trọng. Với
ý nghĩ đó, chúng tôi tổ chức khám,

chữa bệnh cho người dân để mọi
người yên tâm vui xuân đón tết” một bác sĩ của chương trình Xuân
yêu thương 2019 chia sẻ.

Ấm áp từ sự sẻ chia
Cầm trên tay cái áo ấm vừa mua
được tại Phiên chợ 0 đồng, chị
Ka Hương, một người dân xã Lộc
Bắc, lộ rõ niềm vui trên nét mặt:
“Cả đêm hôm qua, tôi đã hi vọng
sẽ lựa được một cái áo ấm vừa ý
như chiếc áo này”. Nghe chị Ka

Hương nói vậy, một chiến sĩ nữ
công an thuộc Hội Phụ nữ Công
an tỉnh Lâm Đồng niềm nở: “Ở
đây, chị còn có thể mua thêm 9
món hàng nữa. Chị yên tâm mà
lựa chọn nhé!”.
Tất bật với những gian hàng,
rồi tận tay trao những món quà
tết đến từng người dân, là hình
ảnh của chị Võ Thị Viết Kha, Bí
thư Huyện Đoàn Bảo Lâm, đơn
vị đồng tổ chức với Đoàn Thanh
niên Công an tỉnh Lâm Đồng, tại
Phiên chợ 0 đồng. Theo chị Kha,
đây không chỉ là một hoạt động ý
nghĩa nhằm góp phần mang đến
cho người nghèo được đón một
cái tết cổ truyền thật ấm áp, mà
còn cho thấy vai trò của tổ chức
Đoàn trong việc chăm lo tết cho
người nghèo, cũng là cách thức
giáo dục tinh thần yêu thương, biết
sẻ chia ở đoàn viên, thanh niên.
Ông Âu Phương Chính, Phó Chủ
tịch UBMTTQ Việt Nam xã Lộc
Bắc, bày tỏ sự cảm kích hai đơn
vị tổ chức và 10 đơn vị đồng hành
đã quan tâm, sẻ chia khó khăn với
người nghèo, giúp người nghèo
đón cái tết cổ truyền ấm hơn. Cách
tổ chức Phiên chợ 0 đồng thay
vì phát quà như trước đây đã tạo
cho người dân cảm giác ấm áp, sẻ
chia khi chính mình được lựa chọn
những món hàng theo đúng nhu
cầu và sở thích của mình.
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Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê tặng quà tết tại huyện Di Linh

UBND tỉnh chỉ đạo
khẩn trương khắc phục
tồn tại, hạn chế
trong quản lý,
sử dụng quỹ biệt thự

Chiều 23/1, tại Trường THCS
Tân Thượng (huyện Di Linh), Hoa
hậu Hoàn vũ Việt Nam, Top 5 Hoa
hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 H’Hen
Niê, đã đến thăm, tặng quà và
chúc tết các hộ nghèo trên địa bàn
các xã: Tân Châu, Tân Lâm, Đinh
Trang Thượng và Tân Thượng.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
H’Hen Niê trao tặng 300 suất quà
(mỗi suất trị giá 500.000 đồng)
giúp 300 hộ nghèo của 4 xã Tân
Châu, Tân Thượng, Tân Lâm và
Đinh Trang Thượng; đồng thời,
gửi lời chúc mừng năm mới đến
người dân huyện Di Linh. Hoa
hậu H’Hen Niê đã trao đổi với
các em học sinh, nhất là học sinh
dân tộc thiểu số cần tự tin, nỗ lực
học tập thật tốt để thực hiện ước
mơ của mình. H’Hen Niê cũng
chia sẻ, bản thân là một người
dân tộc thiểu số, sinh ở một nơi

Như Báo Lâm Đồng đã
phản ánh về tình trạng quản
lý, sử dụng, khai thác quỹ
biệt thự thuộc sở hữu Nhà
nước trên địa bàn thành phố
Đà Lạt (TP ĐL) thời gian
qua còn kém hiệu quả. Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng Phạm S đã có Văn
bản số 256 chỉ đạo các sở,
ban, ngành, UBND TP ĐL,
các cơ quan và đơn vị liên
quan khẩn trương khắc phục
những tồn tại, hạn chế. Cụ
thể, UBND TP ĐL chủ trì,
phối hợp các sở, ngành,
cơ quan, đơn vị liên quan
làm việc cụ thể với các tổ
chức, cá nhân đang thuê biệt
thự để yêu cầu nộp tiền nợ
(khoảng 11 tỷ đồng); làm
việc cụ thể với các tổ chức,
cá nhân đã nhận bàn giao
nhà nhưng chưa đầu tư,
đưa vào khai thác sử dụng
để đôn đốc, yêu cầu triển
khai đầu tư, nâng cấp; kiểm
tra, xử lý theo thẩm quyền
các vi phạm hành chính
báo cáo UBND tỉnh trước
ngày 15/2/2019. Đối với
các trường hợp đã được tỉnh
chấp thuận đầu tư nâng cấp
sửa chữa nhưng vẫn chưa
triển khai, thành phố báo cáo
đề xuất UBND tỉnh hướng
xử lý trong tháng 2/2019…
Cùng đó, UBND tỉnh
cũng yêu cầu các Sở Xây
dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính với chức
năng quản lý nhà nước của
đơn vị, thực hiện các nội
dung như: đánh giá tình
hình quản lý, công năng sử
dụng, tiêu chuẩn diện tích
làm việc của các cơ quan,
đơn vị đang sử dụng biệt
thự; đánh giá kết quả 1 năm
thực hiện Quy định bảo tồn
quản lý, sử dụng khai thác
quỹ biệt thự thuộc sở hữu
nhà nước; rà soát cụ thể
các định mức, đơn giá cho
thuê…
MINH ĐẠO

Mười phút trong đêm...
... Những câu chuyện tiếu lâm
về ngành nghề cảnh sát khiến Lan
có muốn cáu cũng chẳng được.
Lại một cái tết nữa đến gần. Đã
quen với việc chồng luôn vắng
nhà, Lan chẳng hỏi nhưng hôm
trước Thành lại hứa tết nay anh sẽ
mời bạn bè trong đội đến đón giao
thừa ở nhà, nhân việc anh mới lên
hàm đại úy. Lan mừng lắm. Cô tất
bật cả ngày 30 tết, chuẩn bị cơm
rượu tinh tươm để đón cả đội.
Lan nhìn vào giường. Con bé
Thơm vẫn ngủ ngon lành. Tội
nghiệp con bé. Bố hay về muộn, mẹ
hay thức khuya nên con bé quen với
việc ngủ một mình. Lúc tối Lan đã
cho con bé ngủ sớm để nếu Thành

Hoa hậu H’Hen Niê
lì xì người dân.

còn nhiều khó khăn, nhưng cô
không bao giờ từ bỏ ước mơ. Cô
mong muốn sẽ truyền cảm hứng
đến mọi người, giúp mọi người

vươn lên, thực hiện ước mơ trong
cuộc sống.
300 suất quà tết (quà và tiền
mặt) mà Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ

Thế giới H’Hen Niê tặng người
dân 4 xã nói trên do Ngân hàng
Nam Á (Nam A Bank) Chi nhánh
Lâm Đồng tài trợ. TRỊNH CHU

Tặng gần 400 suất quà tết cho hội viên, phụ nữ nghèo
Nhằm kịp thời chia sẻ, động
viên, hỗ trợ và chăm lo cho phụ
nữ và trẻ em nghèo vui Xuân
đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
2019, vừa qua, Hội Liên hiệp
Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức
các hoạt động thăm hỏi, tặng gần
400 suất quà cho hội viên phụ nữ
nghèo trong tỉnh với tổng trị giá
hơn 100 triệu đồng.
Cụ thể, dịp này Hội LHPN
tỉnh đã huy động từ các nguồn
xã hội hóa trao 310 suất quà
cho phụ nữ nghèo (mỗi suất trị
giá 200.000đ), 12 suất quà cho
12 gia đình có nạn nhân bị tai
nạn giao thông (mỗi suất trị giá
1.000.000đ). Các suất quà trên
bao gồm các nhu yếu phẩm thiết

thực cho ngày tết như: các loại
bánh kẹo, mứt, dầu ăn, mì chính,
đường, xì dầu,... Bên cạnh đó,
Hội đã trao 57 suất quà trích từ
nguồn Quỹ Nghĩa tình cán bộ
Hội hỗ trợ cho cán bộ Hội có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
(mỗi suất trị giá 500.000đ).
Đây là hoạt động có ý nghĩa
thiết thực “chia ngọt sẻ bùi”,
“tương thân tương ái” của cán
bộ hội viên phụ nữ, thể hiện sự
đoàn kết, chung tay đồng lòng
kịp thời chia sẻ với những hoàn
cảnh khó khăn, tạo thêm động
lực để hội viên phụ nữ nghèo
tiếp tục cố gắng vươn lên trong
cuộc sống.

NGUYỄN THỊ THỦY

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo và cán bộ Hội
có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương.

Tất bật thị trường địa lan Đà Lạt
Chỉ còn hơn mười ngày nữa là
đến Tết Nguyên đán, trong những
ngày này các nhà vườn trồng địa
lan ở Đà Lạt tất bật hơn bao giờ
hết. Trên những con đường như
Hùng Vương, Trần Hưng Đạo,
Trần Phú, Quang Trung... đã tấp
nập không khí mua bán. Nhiều
người đã bắt đầu đi mua sắm hoa,
cây cảnh làm quà biếu hoặc trang
trí cho gia đình chuẩn bị đón Tết
cổ truyền 2019.



Theo chủ cơ sở địa lan Phước
Huệ (bán trên đường Hùng
Vương) cho biết, năm nay vườn
lan đã đưa ra thị trường khoảng
5.000 cành. Tuy mới đưa ra
trưng bày được vài ngày nhưng
đã có nhiều khách hàng đến
đặt mua gần hết. Nhiều vườn
lan khác như Lộc Minh, Hào
Mỹ, Nhàn Kiệt trên đường Trần
Hưng Đạo người dân địa phương
và du khách đến mua nhiều nên

việc mua bán tấp nập hơn.
Giá địa lan năm nay không
cao so với năm trước, dao động
từ 300 ngàn đồng đến 800 ngàn
đồng/cành, cụ thể: địa lan hoàng
hậu vàng và xanh giá 800 ngàn
đồng/cành; cam lửa, xanh bơ có
giá 400 ngàn đồng/cành; vàng
SJC giá 600 ngàn đồng/cành…
Tại Vườn lan Hồng Nga được
bày bán tại đường Hùng Vương
với hơn mười loại địa lan như:

xanh ngọc, cam lửa, vàng hoàng
bào, vàng đồng… được bán đồng
giá 350 ngàn đồng/cành, các loại
địa lan khác như đỏ doly, hồng
Đà Lạt, xanh cốm... được bán
đồng giá 300 ngàn đồng/cành.
Theo nhiều chủ cơ sở địa lan,
trong thời gian cận tết giá địa lan
có thể còn tiếp tục tăng cao do nhu
cầu năm nay có chiều hướng tăng
so với năm trước.

năm mới vang lên rộn ràng. Con
bé Thơm nhảy ra ôm cổ ba. Các
chú lính trẻ tíu tít vây lấy nó.
Thành đến bên vợ.
- Chúc mừng năm mới đồng chí
vợ, đừng giận! Anh vẫn giữ đúng
lời hứa mà!
- Nhưng vẫn trễ 20 phút đồng
chí công an ơi!
- Vì bọn anh vừa truy đuổi và bắt
sống một trong ba tên tổ chức cướp
ở đường Huyền Trân. Anh ghé qua
cơ quan mượn đồng phục mới kẻo
năm mới về nhà em lại chê.
- Anh về nhà là em mừng rồi.
Đang lo cỗ bàn của em ế cả đây
này. Để em lấy sâmpanh và dọn
cơm cho mấy anh em! Chắc là

quần nhau với tội phạm mấy chú
mệt và đói lắm.
Thành, nhìn xuống đôi giày vẫn
đi ở chân, nói khẽ:
- Lan! Anh xin lỗi bọn anh mới
chỉ bắt được có một tên…
Lan lặng người. Một phút sau,
cô lẳng lặng bước tới bàn, dồn
vội mấy thứ đồ ăn vào trong bịch
nilon. Bên ngoài mấy chú lính trẻ
vừa luýnh quýnh bước ra vừa nhìn
Lan bối rối như có lỗi.
Lan dúi bịch đồ ăn vào tay
chồng, khẽ khàng:
- Mấy anh em mang theo đói thì
ăn đỡ!
Thành ôm hôn vợ. Lúc đó kim
phút đồng hồ chỉ đúng con số 6.

VĂN BÁU

TIẾP TRANG 5

về sớm, hai vợ chồng sẽ cho nó đi
đón giao thừa, xông đất nhà người
thân như bao gia đình khác.
11 giờ 45 phút. Lan thất vọng
bưng mâm cơm cúng đặt lên bàn
thờ. Giờ này mà anh chưa về thì
chắc lại lỗi hẹn rồi. 12 giờ. Tiếng
pháo hoa, tiếng chúc tết, tiếng nút
sâmpanh… Những âm thanh rộn
ràng vang vọng của ngày tết làm
căn phòng nhỏ vắng vẻ của vợ
chồng Lan cũng sôi động lên. Con
bé Thơm cựa mình. Lan vội ôm
lấy con, xoa xoa lưng mong nó
ngủ tiếp nhưng con bé đã dụi mắt,
ngồi dậy. Lan thay cho con bộ đồ
mới, dắt nó ra phòng ngoài, dặn
con bé ngồi đó xem ti vi rồi vào

phòng trong dọn đồ cúng xuống.
Nhìn mâm cơm đầy ắp đủ cả giò
nem, ninh, mọc, bánh chưng, gà
luộc, Lan hơi ấm ức. Không về
được thì thôi còn bày đặt hứa hẹn!
- Ba! Ba Thành về!
Tiếng con bé Thơm hân hoan
ở phòng ngoài làm Lan luýnh
quýnh, đánh rơi chiếc lồng bàn
trên tay xuống nền bếp. Úp vội
chiếc lồng bàn vào mâm cỗ, Lan
chạy ra ngoài. Thành với bộ quần
áo công an mới tinh nhưng thấy
rõ là không vừa, nhảy chân sáo
vào nhà. Sau Thành là bốn, năm
chú cảnh sát trẻ măng, quần áo có
người còn lấm lem cũng ngượng
nghịu bước vào. Tiếng chúc mừng

CUỐI TUẦN
Kỷ niệm 40 năm... 
... đồng thời sẵn sàng hỗ trợ lực lượng vũ
trang cách mạng Campuchia nổi dậy đánh
đổ tập đoàn Pôn Pốt diệt chủng, giành chính
quyền về tay nhân dân.
- Phát hiện sự chuẩn bị của ta, quân Pôn
Pốt tập trung phần lớn lực lượng chủ lực bố trí
dọc biên giới với Việt Nam, toàn bộ phía sau
hầu như trống rỗng. Ngày 23/12/1978, quân
Pôn Pốt huy động 10 trong số 19 sư đoàn
đang bố trí ở biên giới mở cuộc tiến công trên
toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta.
- Trước hành động xâm lược của quân Pôn
Pốt và đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt
trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia,
ngày 23/12/1978, Quân tình nguyện Việt
Nam cùng với lực lượng vũ trang cách mạng
Campuchia mở cuộc tổng phản công - tiến
công trên toàn tuyến biên giới.
- Ngày 26/12/1978, toàn bộ hệ thống
phòng thủ vòng ngoài của quân Pôn Pốt bị
phá vỡ. Đến ngày 31/12/1978, quân và dân
ta đã hoàn thành nhiệm vụ đánh đuổi quân
Pôn Pốt, thu hồi toàn bộ chủ quyền lãnh thổ
của Tổ quốc bị kẻ thù lấn chiếm.
- Ngày 2/1/1979, ba cụm quân chủ lực
của Pôn Pốt, mỗi cụm 5 sư đoàn, án ngữ các
trục đường tiến về Phnôm Pênh (đường 1,
đường 7 và đường 2) cơ bản bị tiêu diệt và
tan rã. Ngày 5 và 6 tháng 1/1979, trên tất cả
các hướng, quân Pôn Pốt không cản được
Quân tình nguyện Việt Nam truy kích và
tiến sát Thủ đô Phnôm Pênh.
- Ngày 6/1/1979, Quân tình nguyện Việt
Nam và lực lượng vũ trang của Mặt trận
Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia
bắt đầu tổng công kích vào Thủ đô Phnôm
Pênh. Sau 2 ngày tổng công kích, ngày
7/1/1979, Thủ đô Phnôm Pênh hoàn toàn
được giải phóng.
- Ngày 8/1/1979, Hội đồng nhân dân
cách mạng Campuchia được thành lập và
ra tuyên bố: Xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt
chủng của tập toàn Pôn Pốt, thành lập chế
độ Cộng hòa nhân dân Campuchia. Việt
Nam cùng nhiều nước đã công nhận nước
Cộng hòa nhân dân Campuchia.
- Ngày 17/1/1979, toàn bộ đất nước
Campuchia được giải phóng; phần lớn lực
lượng Pôn Pốt bị tiêu diệt và tan rã, số còn
lại lẩn trốn vào rừng trên tuyến biên giới
phía Tây, Tây Bắc Campuchia.
- Từ ngày 23/12/1978 đến 17/1/1979,
Quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực
lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã
tiêu diệt và làm tan rã 18 sư đoàn quân Pôn
Pốt, diệt 12 nghìn tên, bắt 8.800 tên, gọi hàng
3.200 tên và làm tan rã tại chỗ 44 nghìn tên;
giải phóng trên 4 triệu dân Campuchia, thu
hồi toàn bộ cơ sở vật chất và phương tiện kỹ
thuật quân sự của quân Pôn Pốt; đập tan bộ
máy thống trị của tập đoàn phản động Pôn

Hiệu quả kinh tế...
... vệ sinh lán trại sạch sẽ hằng ngày.
Lán trại trồng nấm được xây dựng kiên cố,
thoáng mát, bảo đảm được lượng nhiệt và
bố trí xa khu chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Nhờ vậy, nấm của gia đình chị luôn được
mọi người ưa chuộng chọn mua.
Cũng theo chị Lê, nấm mang lại hiệu quả
kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng
khác, thị trường nấm vẫn luôn ổn định. Hiện
tại, HTX sản xuất nấm sạch Việt Tân Phúc
đang là “bà đỡ” về nguyên vật liệu cũng
như bao tiêu sản phẩm cho bà con tham gia
mô hình. Bên cạnh đó, Việt Tân Phúc mua
lại và tiêu thụ nấm giúp cho bà con an tâm
và rút ngắn thời gian tìm đầu mối để bán.
Tuy thời gian thực hiện chưa lâu, nhưng
với sự cố gắng, quyết tâm thay đổi cơ cấu cây
trồng theo hướng đi mới với hi vọng sẽ mang
lại hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân huyện
Lạc Dương dần mở rộng và triển khai mô
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Pốt từ trung ương đến cơ sở.
- Trong thời gian gần hai năm chiến tranh,
quân Pôn Pốt giết hại và bắt hơn 30 nghìn
dân thường tại các xã biên giới của Việt Nam,
400 nghìn người dân mất nhà cửa, trên 3
nghìn nhà bị bỏ hoang; nhiều nhà thờ, trường
học, chùa chiền bị chúng đốt phá...
3. Ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng
a. Đối với Việt Nam
Thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ
biên giới Tây Nam của Tổ quốc có ý nghĩa
rất to lớn đối với Việt Nam: Một lần nữa
khẳng định nhân dân Việt Nam với ý chí
độc lập, tự chủ và tinh thần đại đoàn kết dân
tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng, sẵn sàng
đập tan bất kỳ âm mưu và hành động chống
phá nào của các thế lực phản động, bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời thể hiện
tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ truyền
thống gắn bó thủy chung, lâu đời, sự giúp
đỡ trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng,
Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam
đối với nhân dân Campuchia.
b. Đối với Campuchia
Chiến thắng ngày 7/1/1979 có ý nghĩa lịch
sử đặc biệt to lớn đối với vận mệnh đất nước
Campuchia: Đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ diệt
chủng của tập toàn Pôn Pốt, thành lập chế độ
Cộng hòa nhân dân Campuchia; cứu nhân
dân Campuchia ra khỏi thảm họa diệt chủng,
giành lại quyền được sống, quyền làm người
và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do thật sự,
hồi sinh đất nước và dân tộc, xây dựng cuộc
sống hòa bình, tươi đẹp.
c. Đối với quốc tế
- Thắng lợi vĩ đại ngày 7/01/1979 là thắng
lợi chung của Nhân dân hai nước Việt Nam
- Campuchia, thể hiện sức mạnh của tinh
thần đoàn kết quốc tế, sự thủy chung, trọn
nghĩa vẹn tình giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Với thắng lợi ngày 7/1/1979,
quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia
chuyển sang thời kỳ mới - thời kỳ khôi phục,
vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống
và hợp tác toàn diện giữa hai nước dựa trên
nguyên tắc hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn
trọng lợi ích chính đáng của nhau vì sự phát
triển và phồn vinh của mỗi nước.
- Chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt
đã góp phần giữ vững hòa bình, ổn định
ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới;
đấu tranh vạch trần bản chất của chế độ
phân biệt chủng tộc, sắc tộc, chế độ độc tài
và cảnh báo cho nhân loại cảnh giác trước
nguy cơ của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và
chủ nghĩa phát xít mới.
Theo Tài liệu Ban Tuyên giáo
Trung ương - Tổng cục Chính trị
Quân đội Nhân dân Việt Nam
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hình trồng nấm Tú Trân tại các khu vực còn
gặp nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống tinh
thần và hướng tới giảm nghèo cho vùng đồng
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn huyện.
Tuy nhiên, theo ông Thân Văn Hữu - Chủ
tịch UBND xã Đưng K’Nớ nhấn mạnh:
“Mặc dù hiệu quả của nấm Tú Trân mang
lại là cao hơn so với nguồn thu nhập từ cây
cà phê, nhưng không vì thế mà thay thế
được nó. Bởi cà phê luôn là loại cây trồng
truyền thống của người dân bản địa. Bên
cạnh đó, chi phí đầu tư vào cây cà phê bà
con có thể đáp ứng được, nó thấp hơn so với
nấm Tú Trân rất nhiều”.
Được biết, Nấm Tú Trân có nguồn gốc từ
Nhật Bản và được xếp hàng đầu trong các
loại nấm ngon của xứ sở hoa anh đào, dễ ăn,
dai, giòn và rất thơm. Bên cạnh đó, nấm Tú
Trân mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

“Khúc hát đồi thông”...
... Hành khúc binh đoàn Trường Sơn,
Quê tôi Ngư Thủy... (ca khúc). Ngày hội
sắc bùa - Trên đỉnh Hải Vân - Biển và
núi... (khí nhạc); Những bước chập chững,
Đội thuyền đảm đang... (đồng ca - hợp
xướng)... Khi nhạc sĩ Mạnh Đạt mới vào
Đà Lạt, nhiều cơ quan, đơn vị, công nông
trường xí nghiệp, vùng sâu vùng xa mời
anh tọa đàm - trao đổi âm nhạc. Anh nói
chuyện có duyên và xúc cảm đến lạ kỳ,
giọng hát giọt đàn của anh ma mị - điệu
nghệ cuốn hút người nghe. Có lần đang
đứng trên bục giảng, anh bỗng rơi nước
mắt vì nét đẹp trong câu hát. Cuộc đời anh
là một kho tư liệu, anh sưu tầm khai thác,
anh sáng tác phát huy âm nhạc trên chất
liệu dân ca, dân vũ của vùng miền trong cả
nước. Anh có biệt tài nắm từng đoạn, từng
câu, thuộc lòng từng giai từ tiết điệu những
sáng tác cũ của anh em bè bạn mà ngay cả
tác giả đó cũng không còn nhớ đến. Mọi
người đều thừa nhận anh là: “Từ điển sống
âm nhạc”.
Đến với cao nguyên dạt mùa hanh nắng,
đến với Đà Lạt gặp suối tóc mềm cho nên
nhạc sĩ Mạnh Đạt bừng phát - thăng hoa
viết nhiều tác phẩm trong giai đoạn này...
Ca khúc hợp xướng “Ơi cánh hoa phù
dung” dành cho giọng nam lĩnh xướng
4 bè phụ họa đầy đủ, đối âm, phức điệu,
bè đuổi, giai từ vang lên luân phiên, nhẹ
nhàng uyển chuyển lời ca có tố chất nhân
sinh suy tưởng... “Có những cuộc đời cho
tôi giọt buồn/ Có những cuộc đời cho tôi
dòng lệ vui...”. Với Romance “Chuyện tình
Lang Bian”, là thể loại phức hợp và phải
có phần đệm Piano chồng âm. Tác phẩm
này đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao
tặng. Nhiều ca khúc nghệ thuật của anh:
Hãy nói về cuộc sống, Mùa xuân ở mãi
nơi này, Nghe tiếng khèn ai, Mùa dâu quê
mới, Cánh hoa anh đào..., trong đó “Khúc
hát chiều Đà Lạt” là bài ca được nhiều học
sinh - sinh viên yêu quý và đông đảo công
chúng đón nhận. Tất cả tác phẩm của nhạc
sĩ Mạnh Đạt thể hiện dưới hình thức nào
vẫn rất cân đối, chỉn chu, gọn gàng, gợi
cảm. Anh viết nhanh kịp thời có lúc hô hào
tụng ca nhưng trên hết vẫn là những âm
giai mượt tình điệu thức biến thể. Ngoài
dòng cảm xúc đó, anh còn có một ca khúc
mà ít người biết đến đó là “Khúc hát đồi
thông”... Không hiểu sao, tôi lại thích và
đánh giá cao tác phẩm này, có lẽ vì đây là
một sáng tác bất chợt - ngẫu hứng khi anh
vừa đặt chân lên xứ lạnh cao xanh mà ca sĩ
Anh Dũng có chất giọng Ténor nhẹ bay, thể
hiện khá thành công và là người thu thanh
đầu tiên trong chương trình “Tiếng hát quê
ta” của Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm
Đồng. “Những đồi thông tỏa bóng mênh
mông xanh trời Đà Lạt/ hương vờn bay
cùng làn sương mai trên mặt hồ xanh soi
bóng mây./ Say lòng ai khi bước đến nơi
đây,/ nghe khúc nhạc thông rì rào hát câu
hát xanh rờn sắc trời cao nguyên,/ tha thiết
như lời ước hẹn trao duyên...”. Bài hát kết
cấu hai đoạn đơn (A B) - cung thể rê thứ
(Dm). Những khuông nhạc mở đầu bồng
bềnh lắng lạ, anh khéo léo đẩy quãng 3 thứ
đi lên, kéo quãng 4 đúng chùng xuống đan
xen vài note ngũ vô cùng gợi cảm. Tôi thầm
nghĩ lúc này trong trái tim nhạc sĩ thoáng
một “ngăn” cho bóng hồng nào đó. Bởi âm
nhạc được pha trộn từ ballade Tây phương
sang dân gian miền cao đằm sâu - xanh
ngát. Tư duy tác phẩm là một hư không,
một khoảng vắng, một bức tranh tình yêu
giữa người với người, giữa trời và đất, giữa
thiên nhiên hoang hoải, rồi nâng niu, rồi kết
tinh, rồi hóa thành thang âm chùm 5 chùm
3 bủa tràn mê thức. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập
nhận xét: “Những tác phẩm khí nhạc cũng
như thanh nhạc của anh mãi mãi là sự ngợi
ca về quê hương, về tình yêu, về sự hào
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hùng của một dân tộc...”.
Năm 1999, trong lúc hưng phấn bởi
bàn thắng của đội tuyển bóng đá U21 Việt
Nam, bất chợt anh bị tai biến. Mặc dù, trí
nhớ và sức khỏe của anh không còn như
xưa, nhưng nơi nào tổ chức sự kiện hoặc
thơ nhạc là anh nhiệt tình tham gia. Anh
còn dự Liên hoan Âm nhạc khu vực do
Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vài năm
sau đó. Đến khoảng năm 2005 - 2007, sức
khỏe anh yếu dần. Anh thường nằm viện,
chị Thúy Liễu - vợ anh và các con của anh
tranh thủ đưa anh đi chơi nhiều nơi, thăm
quê hương, bạn bè, đồng đội kể cả nước
ngoài. Và cứ mỗi lần như thế anh hay điện
thoại cho tôi, câu đầu tiên: Đình Nghĩ ơi!
Dạo này em có viết thêm gì không? Tôi
nói với anh: Đoàn Ca nhạc Lâm Đồng mới
thành lập tốp nhạc dân tộc Tây Nguyên, em
đang viết cho các loại nhạc cụ tre nứa hòa
tấu đây. Nghe vậy anh rất vui và nói qua
điện thoại: Tốt! Quý lắm đó! Sáng tác âm
nhạc dù thể loại nào chăng nữa vẫn phải
phát huy từ dân gian em ạ...
Đến cuối năm 2008 bệnh của anh phát
mạnh và phải nằm ở nhà, lúc này nhiều anh
em bạn bè, nhiều người thân thường lui tới
thăm anh... Chiều ngày 17/1/2009 (22-12
ÂL), chúng tôi gồm: Nhà thơ Bùi Minh
Quốc; nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thanh
Đạm; nhà thơ, nhà báo Trần Ngọc Trác;
nhạc sĩ Nguyễn Tánh... đã đến thăm gia
đình anh trên dốc Hồ Tùng Mậu. Anh cùng
chị Thúy Liễu phấn chấn tiếp chúng tôi. Chị
Thúy Liễu nguyên là Việt kiều Thái Lan về
nước năm 1962 theo tiếng gọi quê hương
qua Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị trở thành
diễn viên Đoàn Văn công Tỉnh đội Quảng
Bình cùng đơn vị với anh thuộc Quân khu
4. Chị giành được Huy chương Vàng, Huy
chương Bạc trong nhiều lần hội diễn toàn
quân. Chị có chất giọng Soprano cao vút và
biểu diễn thành công những bài ca đi cùng
năm tháng: Tiếng đàn Ta Lư, Tình ca Tây
Bắc, Bài ca hy vọng... Cháu Dương Anh
Đào, thiếu tá Quân đội - con gái đầu của
anh chị đang công tác tại Đoàn Văn công
Quân khu 7, luôn ở bên cạnh chăm sóc và
kéo violon cho anh nghe những khúc nhạc
mà anh yêu thích, tiếng đàn dìu dịu đến đâu
nước mắt anh lại dạt dài đến đó... Chiều ấy,
thần thái của anh lóe sáng rồi quay sang bắt
cả nhà kể chuyện hào khí một thời và yêu
cầu hát ca khúc phổ thơ Bùi Minh Quốc,
nhạc: Phan Huỳnh Điểu. Tất cả chúng tôi
cùng vỗ đều nhịp vẫy tay hát... “Cuộc đời
vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp...”. Bất chợt
anh nói: Ah... a... không... không!!! Đây,
đây là lời của dương gian mới hay nè “Cụ
bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao dù hàm
răng không còn cái nào...”. Rồi anh cười
thật hiền, thật hồn nhiên như ngày nào bên
bè bạn buồn vui, cụng chén nhấp ly khoe
bài hát mới. Chúng tôi nhìn nhau ra về,
nghèn nghẹn không ai nói với ai điều gì, chỉ
thầm mơ rồi lặng lẽ cúi xin trời đất và mong
một điều ước vô biên trong lúc ấy…
Đến 23h30 chuông điện thoại rung, tôi
hỏi: Xin lỗi ai đầu dây? Giọng nói rất khẽ:
Đình Nghĩ ơi! Chị Liễu đây... anh Đạt đi
rồi. Tôi nghe rõ nhưng không thốt lên được
lời nào chỉ “Dạ” rồi buông vào xa xăm nơi
có con sông đồng dao ngày nào với điệu hò
câu lý mà anh và tôi thường trao đổi - tranh
luận, nhằm đưa dân ca dân nhạc vào sáng
tác, để nâng cao giá trị thẩm mỹ trong âm
nhạc. Tôi sực nhớ và bật lên câu hát “Cuộc
đời ta đó bấy nhiêu trong không gian./
Như làn sương trắng sớm nở tối tàn./ Mặt
trời rọi đến, ta bay về ngàn…”. Chớp mắt,
ngoái lại gia tài âm nhạc của anh vẫn còn
đâu đây trong cung quãng mùa xuân. Bởi
“Khúc hát đồi thông” của nhạc sĩ Mạnh
Đạt mãi mãi đồng vọng non ngàn...
Đà Lạt một ngày cuối năm 2018
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CUỐI TUẦN

THỂ THAO

1.400 GIẢI THỂ THAO PHONG TRÀO TRONG NĂM 2018
Một con số thống kê của ngành Văn hóa
Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết
trong năm 2018 vừa qua toàn tỉnh đã có
đến 1.400 giải thể thao từ cấp cơ sở xã,
phường đến cấp huyện, thành và cấp tỉnh.
GIA KHÁNH

Cho mọi đối tượng tham dự
Nếu như những năm trước đây ngành
Thể thao Lâm Đồng ước tính chỉ có
khoảng 1.000 giải thể thao phong trào
trong tỉnh hằng năm, thì đến năm 2018 vừa
qua, số giải được tổ chức này đã tăng vọt
với 1.400 giải.
Trong 1.400 giải này, có 1.229 giải do
các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp xã,
phường, thị trấn tổ chức; 137 giải do các
huyện, thành tổ chức và cấp tỉnh tổ chức
34 giải.
Tổng cộng có 25 môn thể thao đã
được tổ chức giải phong trào trong năm
2018, hầu hết các môn này là những môn
phổ biến trong tỉnh hiện nay như bóng
đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng
chuyền, các môn võ thuật…, thêm một số
môn thể thao truyền thống của các cộng
đồng dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ,
nhảy bao bố…
Các giải thể thao này được tổ chức các
cấp cho hầu hết mọi đối tượng đều có
thể tham gia, từ giải cho thanh niên, nhi
đồng, giải cho nông dân, công nhân, giải
cho khối cán bộ, công chức, viên chức,
giải cho người lao động trong các doanh
nghiệp. Cũng có những giải tổ chức riêng
cho thanh niên người dân tộc thiểu số, cho
người cao tuổi, cho người khuyết tật…
Tổng cộng đã có khoảng 100 nghìn lượt
VĐV tranh tài trong các giải đấu này.
Giải được tổ chức ở tất cả các cấp, đơn
giản vì theo đà phát triển của kinh tế - xã
hội, nhu cầu về tập luyện thi đấu TDTT
của người dân trong tỉnh cũng tăng cao
những năm gần đây. Hiện số người tham
gia tập luyện TDTT thường xuyên trong
tỉnh, như ngành chức năng cho biết, đã
đạt khoảng 32% dân số, tăng 4% so với
năm 2017; số gia đình thể thao trong tỉnh
cũng đạt khoảng 25%, tăng 6% so với
năm trước.
Đưa giải đến với cơ sở
Toàn tỉnh hiện nay có 12 liên đoàn, 4
hội thể thao cấp tỉnh, 40 hội, chi hội thể
thao cấp huyện cùng trên 1.000 câu lạc bộ
(CLB) TDTT cơ sở đang hoạt động.
Bên cạnh các CLB TDTT của các
Trung tâm Văn hóa Thể thao của tỉnh và
các huyện, thành đang hoạt động, hiện
nay đã có không ít trong con số CLB, các
hội đoàn, phòng tập TDTT trên là của tư
nhân thành lập theo mô hình xã hội hóa
đang phát huy vai trò của mình ở cơ sở,
góp phần hết sức to lớn trong việc thúc
đẩy phong trào TDTT quần chúng phát
triển nhanh..
Những đơn vị tư nhân này không chỉ
duy trì tốt việc tổ chức hoạt động dịch vụ
TDTT tại các khu liên hợp thể thao, bể bơi,
sân quần vợt, sân bóng đá mi ni cỏ nhân
tạo, phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ,

Lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII - 2018 trong tháng 10/2018 tại Đà Lạt. Ảnh:V.

Aerobic, Yoga, nhà tập bóng bàn, cầu lông,
võ thuật… mà còn đứng ra tài trợ, vận
động, tổ chức rất nhiều các giải thể thao,
hội thi trong năm, thu hút rất đông VĐV
tham dự.
Cùng đó, phong trào TDTT trong các
cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ
trang cũng ngày càng được quan tâm hơn.
Hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học,
doanh nghiệp trong tỉnh đều thành lập
CLB TDTT của mình, khuyến khích cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động,
sĩ quan, chiến sĩ trong đơn vị, học sinh,
sinh viên trong trường học duy trì tập
luyện thể thao.
Trong năm 2018, Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch Lâm Đồng, đơn vị chủ quản về
TDTT đã hỗ trợ công tác chuyên môn cho
các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị
trong tỉnh tổ chức các giải thể thao, hội thao
cho đơn vị mình như với Sở Giáo dục và
Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng,
Sở Y tế, Đoàn khối các cơ quan, Đoàn khối
Doanh nghiệp, các Liên đoàn thể thao tỉnh,
các Cụm thi đua của tỉnh.
Trong nhiều năm nay, ngành Thể thao
tỉnh cũng ký liên tịch với các sở, ngành,
đoàn thể trong việc phối hợp tổ chức các
hoạt động TDTT, cụ thể như liên tịch với
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức giải
cờ vua và bơi lội; phối hợp với Tỉnh Đoàn
tổ chức giải Việt dã truyền thống 26/3; phối
hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh tổ chức
các giải bóng đá trong năm; phối hợp với
Liên đoàn Quần vợt tỉnh tổ chức các giải
quần vợt; phối hợp với Liên đoàn Bóng
bàn tỉnh tổ chức các giải bóng bàn.
Sở cũng phối hợp với Ban đại diện Hội
Người cao tuổi tỉnh để tổ chức hội thao
và Liên hoan văn nghệ người cao tuổi của
tỉnh; phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh,
Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh và Tỉnh đoàn
Lâm Đồng tổ chức giải đua xe đạp nước
(Pedalo) cho người dân và du khách hằng
năm tại Đà Lạt nhân dịp Quốc khánh 2/9;
phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ
chức giải thể thao người khuyết tật…
Đặc biệt, trong năm 2018 vừa qua là năm
theo chu kỳ 4 năm 1 lần Lâm Đồng tổ chức
Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ

VIII từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn đến
cấp huyện, thành và cấp tỉnh, hầu hết các
xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều được
yêu cầu tổ chức các giải thể thao nên số
lượng giải cấp cơ sở đã tăng vọt lên cao.

Phấn đấu 35% dân số
tập luyện TDTT
Nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT quần

chúng, ngành Thể thao tỉnh đã đưa ra mục
tiêu phấn đấu nâng số người dân trong tỉnh
tham gia tập luyện TDTT thường xuyên
trong năm 2019 này lên con số 35%; số gia
đình thể thao đạt 28%; nâng số CLB và cơ
sở hoạt động TDTT lên 1.200.
Để đạt được mục tiêu này, Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết
sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa
TDTT trên địa bàn, vận động các cá nhân,
doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tham gia
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tài trợ tổ
chức các hoạt động TDTT.
Ngành cũng sẽ tăng cường việc đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết
bị tập luyện và thi đấu các môn thể thao từ
tỉnh đến cơ sở; phát triển đồng bộ phong
trào TDTT trong trường học và lực lượng
vũ trang với phong trào quần chúng ở
xã, phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu tập
luyện, thi đấu và vui chơi giải trí của các
đối tượng người dân trong tỉnh, đặc biệt là
vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số.
Bên cạnh phối hợp tổ chức các lớp tập
huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cộng
tác viên làm công tác thể dục thể thao tại
cơ sở; ngành sẽ tăng cường việc củng cố,
kiện toàn các Hội, Liên đoàn thể thao cấp
tỉnh hướng đến tính hiệu quả, nâng cao
chất lượng các giải thi đấu, hội thao ở các
ngành, đơn vị và địa phương.

Góc ảnh đẹp

Đan đó. Ảnh: Py Trần
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