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Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
Chiều ngày 28/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng
chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân
kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón
Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí:
Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị
tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh

cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua
các thời kỳ.
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh
Đoàn Văn Việt thông tin tình hình thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh của tỉnh năm 2018. Theo đó, năm 2018
là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã
hội 5 năm (2015 - 2020), tỉnh Lâm Đồng đã
bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến
cơ sở; sự tham gia tích cực của cộng đồng
doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nên đã
hoàn thành toàn diện 17 chỉ tiêu kinh tế - xã

hội năm 2018, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế
hoạch. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và
đạt mức tăng trưởng cao 8,95%. Tổng giá trị
sản xuất nông, lâm, thủy sản của Lâm Đồng
trong năm 2018 tăng 5,2%, giá trị sản phẩm
thu hoạch trên một đơn vị diện tích đạt 169
triệu đồng/ha/năm. Trong lĩnh vực xây dựng
nông thôn mới, đến cuối năm 2018, tỉnh Lâm
Đồng có 87/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới;
huyện Đơn Dương đã hoàn thành Đề án xây
dựng Huyện nông thôn mới kiểu mẫu; huyện
Đức Trọng đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính
phủ công nhận Huyện nông thôn mới...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Chúng ta phải nhớ rằng: người tài ai cũng
có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của
người và giúp người chữa chỗ dở. Tư tưởng hẹp
hòi thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít
bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể
mà hẹp hòi thì không thể phát triển”
(BÁO CỨU QUỐC, 6/1949)

Không nương tay với các loại tội phạm

Hội đồng Tư vấn dân tộc
và bước đi mới
Với vai trò tham mưu cho Ban
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhiều
vấn đề về dân tộc, tôn giáo; thời
gian qua, Hội đồng Tư vấn dân tộc
đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền,
định hướng trong vùng tôn giáo, dân
tộc với nhiều kết quả đáng ghi nhận.
TRANG 2

Niềm vui từ 1.000 đồng
TRANG 4

KINH TẾ

Hiệu quả thu ngân sách
ở ngành Tài nguyên và
Môi trường
TRANG 3

Công an huyện Di Linh tiến hành kiểm tra hàng hóa dịp cuối năm. Ảnh:K.Phúc

TRANG 7

Hiệu quả từ mô hình thi giấy phép lái xe
vùng đồng bào DTTS

Phường đi đầu trong ứng dụng ISO
cấp phường - xã tại Đà Lạt
TRANG 4

Mô hình hướng dẫn người dân
trên địa bàn ôn thi giấy phép lái
xe hạng A1 được Công an xã Próh, huyện
Đơn Dương triển khai hơn một năm nay và
đã mang lại kết quả thiết thực, được đông
đảo người dân trong toàn xã hưởng ứng.
Mô hình trên cũng đã vinh dự được ngành
Công an biểu dương.

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phát huy vai trò giáo dục
của phụ nữ trong gia đình
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Tăng cường thực hiện
chế độ, chính sách đối với
người cao tuổi
TRANG 6

TRANG 6
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Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh... 
... Hoạt động thương mại,
dịch vụ, nhất là dịch vụ du
lịch tiếp tục phát triển, tăng
trưởng khá. Trong năm 2018
có khoảng 6,5 triệu lượt
khách du lịch đến Lâm Đồng.
Tổng thu ngân sách nhà nước
năm 2018 trên địa bàn Lâm
Đồng đạt 7.219 tỷ đồng. Lĩnh
vực y tế, văn hóa, giáo dục,
đào tạo nghề, giải quyết việc
làm và an sinh xã hội của địa
phương được đảm bảo. Tỷ lệ
hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn
2,91%. Công tác xây dựng
chính quyền, cải cách hành
chính, trọng tâm là cải cách

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

thủ tục hành chính tiếp tục được
các cấp, các ngành quan tâm chỉ

đạo thực hiện. Trong năm vừa
qua, trên địa bàn Lâm Đồng, tình

Hội đồng Tư vấn dân tộc
và bước đi mới
Với vai trò tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Lâm Đồng nhiều vấn đề về dân
tộc, tôn giáo; thời gian qua, Hội đồng Tư vấn dân tộc (TVDT) đã
phát huy tốt vai trò tuyên truyền, định hướng trong vùng tôn
giáo, dân tộc với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

H

Cán bộ mặt trận và quốc phòng trao đổi với đại biểu dân tộc thiểu số
tại Đại hội MTTQ huyện Lạc Dương. Ảnh: N.Thu

ội đồng TVDT được
thành lập sau Đại hội VII
UBMTTQVN tỉnh nhiệm
kỳ 2014 - 2019 gồm 10 thành viên
và ban hành quy chế hoạt động cụ
thể. Ngay sau Đại hội VII, Hội đồng
TVDT đã phối hợp tham mưu với
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh
tuyên truyền Hiến pháp năm 2013,
Luật Đất đai sửa đổi, Quyết định
217 - 218 của Bộ Chính trị về giám
sát, phản biện xã hội và tham gia xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền…
với gần 150 đại biểu là các vị chức sắc
tiêu biểu trong các tôn giáo, người có
uy tín trong vùng đồng bào dân tộc
thiểu số (DTTS).
Hội đồng TVDT đã tuyên truyền
cho gần 120 vị chức sắc, chức việc,
tôn giáo, người uy tín trong vùng
đồng bào DTTS về Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 9 - BCHTW Đảng khóa
XI. Đặc biệt, đã khảo sát đánh giá
hiệu quả sử dụng tài liệu tuyên truyền
việc “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” bằng tiếng Kơ
Ho, Churu tại xã Đinh Trang Hòa huyện Di Linh và xã Próh - huyện
Đơn Dương.
Ngoài ra, Hội Đồng TVDT

còn tham mưu Ban Thường trực
UBMTTQVN tỉnh lựa chọn, giới
thiệu người uy tín, tiêu biểu trong
đồng bào các DTTS tham gia ủy viên
UBMTTQVN tỉnh khóa VII và tham
gia Ủy ban Trung ương MTTQVN
khóa VIII.
Một trong những hoạt động nổi
bật, được đánh giá cao đó là công
tác hướng dẫn, rà soát đơn thư khiếu
nại, tố cáo liên quan đến đất đai, mồ
mả trong vùng đồng bào DTTS. Qua
đó, đã kịp thời kiến nghị cơ quan chức
năng giải quyết những nhu cầu chính
đáng cho bà con, không để xảy ra
điểm nóng, bức xúc trên địa bàn tỉnh.
Về hoạt động giám sát, tuyên
truyền; theo đánh giá của ông Đàm
Xuân Đêu - Chủ nhiệm Hội đồng
TVDT: Trong vai trò giám sát và
phản biện, Hội đồng chúng tôi đã kịp
thời tham mưu cho quyết định của
UBND tỉnh với nội dung quản lý đất
đai vùng dân tộc thiểu số, về dự thảo
nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng
vào năm 2015 liên quan đến công
tác dân tộc. Nổi bật và hiệu quả hơn
cả là công tác tuyên truyền thu hút sự
quan tâm của đồng bào các dân tộc
trong tỉnh, tuyên truyền về kỷ niệm

70 năm Bác Hồ gửi thư tới Đại hội
các dân tộc thiểu số miền Nam tại
Pleiku ngày 19/4/1946 gắn với tổng
kết 10 năm thực hiện Quyết tâm
thư Đại hội Đại đoàn kết các dân
tộc tỉnh Lâm Đồng và Đại đoàn
kết các dân tộc Tây Nguyên ngày
29/3/2006. Tại lễ kỷ niệm 70 năm
ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào
dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Chủ
nhiệm Hội đồng TVDT đã trực tiếp
có bài phát biểu ôn lại truyền thống
quý báu này, trong đó nhấn mạnh
nội dung ký sắc lệnh của Bác Hồ về
việc thành lập Nha Dân tộc thiểu số
cho thấy sự quan tâm đặc biệt của
Bác đối với đồng bào các dân tộc.
Hội đồng cũng đã tiến hành khảo
sát việc thực hiện một số phong tục,
tập quán còn lạc hậu trong vùng
đồng bào DTTS như các tập tục
về ma chay, thách cưới, tảo hôn,
hôn nhân cận huyết thống. Cụ thể,
Ban Chủ nhiệm Hội đồng TVDT
đã cùng UBMTTQVN tỉnh tiến
hành khảo sát tình hình tảo hôn, hôn
nhân cận huyết thống, thách cưới,
ma chay trong 4 dân tộc Chu Ru,
Kơ Ho, Mạ, M’Nông tại 4 huyện:
Đức Trọng, Đam Rông, Bảo Lâm
và Di Linh. Qua đó có biện pháp
lồng ghép tuyên truyền, định hướng
bà con loại bỏ những tập quán còn
lạc hậu, không phù hợp với đời
sống văn hóa trong giai đoạn hiện
nay để bà con nhận thức tốt hơn và
thực hiện.
Ngoài ra, được biết, thời gian
qua, cùng với việc phát huy dân
chủ, nâng cao vai trò của Nhân
dân trong tham gia góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền thì
Hội đồng TVDT cũng đã tham
mưu cho UBMTTQVN tỉnh tham
mưu Tỉnh ủy về các nội dung liên
quan, những bức xúc trong đồng
bào để tổ chức thành công cuộc
gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa
lãnh đạo tỉnh với đồng bào dân tộc
thiểu số năm 2016. Qua đó, đã góp
phần giải quyết những kiến nghị
chính đáng của đồng bào dân tộc
thiểu số, nhất là những vấn đề liên
quan đến chế độ, chính sách, thiếu
đất sản xuất trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số. NGUYỆT THU

TIẾP TRANG 1

hình an ninh chính trị được giữ
vững, trật tự an toàn xã hội được
bảo đảm, quốc phòng được
củng cố và tăng cường…
Phát biểu tại buổi gặp mặt,
đồng chí Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh Trần Đức Quận đã thay
mặt Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và
gửi tới các đồng chí nguyên
lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
lời chào trân trọng, lời thăm
hỏi thân tình và lời chúc mừng
tốt đẹp nhất.
Đồng chí Trần Đức Quận
cũng nhấn mạnh, Ban Thường

vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng và
đánh giá cao sự đóng góp của
các đồng chí nguyên lãnh đạo
tỉnh trong quá trình công tác
cũng như khi về nghỉ hưu, sinh
hoạt nơi cư trú đã góp phần
quan trọng để cùng Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân trong
tỉnh xây dựng địa phương ngày
càng phát triển; đồng thời mong
muốn tiếp tục nhận được những
ý kiến đóng góp của các đồng
chí nguyên lãnh đạo tỉnh cho
công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây
dựng và phát triển bền vững tỉnh
Lâm Đồng trong thời gian tới…
DUY DANH

Triển khai nhiệm vụ công tác
ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

Các Cụm ký giao ước
thi đua.

Vừa qua, đồng chí Trần Duy Hùng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn
Thị Nhạn - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng
Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh
ủy đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm
vụ công tác ngành Tổ chức xây dựng
Đảng năm 2019. Tham dự hội nghị
có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo
các Ban Tổ chức huyện, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Theo báo cáo tại hội nghị, trong
năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng
Đảng tỉnh Lâm Đồng đã tích cực
tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, ban hành 5 quy định, 7 kế
hoạch và một số đề án quan trọng
nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ X và Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) trên lĩnh
vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây
dựng Đảng của tỉnh cũng đã nghiêm
túc thực hiện có hiệu quả Kết luận của
Ban Tổ chức Trung ương cũng như
Chương trình công tác của Tỉnh ủy và
cơ bản hoàn thành 8 nhóm nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm công tác tổ chức
xây dựng Đảng trong năm 2018 mà
Ban Tổ chức Trung ương đề ra.
Trong năm qua, công tác xây
dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng
viên trên địa bàn có nhiều chuyển
biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
và chất lượng đảng viên từng bước
được nâng lên. Công tác tổ chức
cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và chính
sách cán bộ được các đơn vị ngành
Tổ chức xây dựng Đảng các cấp
trong tỉnh thực hiện kịp thời, đảm
bảo đúng quy định; công tác bảo
vệ chính trị nội bộ được quan tâm
lãnh đạo thực hiện, phục vụ kịp thời
yêu cầu công tác cán bộ, đảng viên.
Công tác thi đua, khen thưởng trong

ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã
đi vào nề nếp, góp phần động viên,
khuyến khích, tạo không khí thi đua
sôi nổi trong cán bộ, công chức để
phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt
nhiệm vụ chính trị được giao.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm
2019, bên cạnh những thuận lợi, công
tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ gặp
những khó khăn, thử thách, nhiều
vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn đặt
ra… Trên cơ sở bám sát việc thực hiện
Chương trình công tác năm 2019 của
Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương
trình công tác tổ chức xây dựng Đảng
khóa X của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; toàn
ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh
tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện với quyết tâm chính trị cao,
nỗ lực lớn, hành động đồng bộ, quyết
liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được
giao. Trong đó, ngành Tổ chức xây
dựng Đảng của tỉnh đề ra 11 nhiệm
vụ cụ thể để triển khai thực hiện trong
năm 2019.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập
trung thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến
nghị nêu lên những thuận lợi cũng như
khó khăn, vướng mắc trong công tác
tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua
và những nhiệm vụ giải pháp thời
gian tới.
Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã
tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 14
cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc
trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
năm 2018; trao tặng Kỷ niệm chương
của Ban Tổ chức Trung ương “Vì sự
nghiệp công tác tổ chức xây dựng
Đảng” cho 5 cá nhân thuộc ngành
Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm
Đồng vì đã có nhiều cống hiến cho
sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng
Đảng thời gian qua.
Tại hội nghị, các cụm thi đua ngành
Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã ký kết
giao ước thi đua năm 2019.
DUY DANH
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Hiệu quả thu ngân sách
ở ngành Tài nguyên và Môi trường

Giảm số lượng
doanh nghiệp thành lập
trong năm 2018

Chỉ tiêu đạt được nổi bật của
ngành Tài nguyên và Môi
trường (TN&MT) trong năm
2018 là các nguồn thu đóng
góp vào ngân sách Nhà nước
đều đạt cao; trong đó riêng từ
đất đạt 130% được Ủy viên BTV
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Yên biểu dương.

Đ

ánh giá cụ thể từng nguồn
thu cho thấy, năm 2018,
cơ bản các nguồn thu
ngân sách tỉnh giao cho
ngành TN&MT đều đạt. Với khoản
thu ngân sách từ đất đã thu được
1.053,1 tỷ đồng, đạt 130% chỉ tiêu
kế hoạch đề ra. Trong đó, thu tiền
sử dụng đất 826,9/586 tỷ đồng, đạt
141%; thu tiền thuê đất 226,2/222
tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Ở lĩnh
vực thu tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản đạt 44,5/50 tỷ đồng,
bằng 89% so với chỉ tiêu kế hoạch
năm; trong lĩnh vực thu phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải công
nghiệp của 110/167 đơn vị với số
tiền hơn 470 triệu đồng; thu bổ sung
năm 2017 của 29 đơn vị gần 421
triệu đồng. Riêng công tác thu tiền
cấp quyền khai thác tài nguyên nước
kế hoạch thu 67,1 tỷ đồng (gồm 7,3
tỷ giấy phép tỉnh cấp và 59,8 tỷ giấy
phép Bộ chủ quản cấp) và đã thu
được 38,3 tỷ đồng.
Để đạt được kết quả trên, dĩ
nhiên cần có sự vận hành thông
suốt của cơ quan quản lý nhà nước
lĩnh vực TN&MT từ cấp tỉnh đến
cấp huyện. Theo Phó Giám đốc
Sở TN&MT Nguyễn Sô, năm
2018, ngành TN&MT Lâm Đồng
đã thẩm định 300 hồ sơ về đất đai
và cấp 18.244 Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất đai. Cùng đó,
phê duyệt 26 Báo cáo ĐTM; phê
duyệt 2 đề án bảo vệ môi trường chi
tiết và phê duyệt 5 phương án cải
tạo môi trường. Công tác quản lý
tài nguyên khoáng sản, ngoài phối
hợp với Cục Thuế đôn đốc, nhắc
nhở, xử lý các trường hợp nợ tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản, Sở
còn tham mưu UBND tỉnh các văn
bản về khu vực quản lý khoáng sản.
Đối với công tác quản lý tài nguyên
nước, Sở TN&MT tiếp nhận 69 hồ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên chỉ đạo nhiều nhiệm vụ năm 2019 đối với ngành TN&MT. Ảnh: M.Đạo

sơ cấp phép khai thác, sử dụng tài
nguyên nước và xả nước thải vào
nguồn nước; trình UBND tỉnh cấp
giấy phép 64 hồ sơ; hướng dẫn đơn
vị tư vấn lập đề cương, dự toán dự
án xây dựng danh mục hành lang
bảo vệ nguồn nước. Mặt khác, bên
cạnh việc tổ chức kiểm tra, đôn
đốc, ngành TN&MT thường xuyên
tuyên truyền, phổ biến những văn
bản quy định của Nhà nước đến các
tổ chức, đơn vị và cá nhân kịp thời
nắm bắt để thực hiện...
Đáng ghi nhận là năm 2018,
thủ tục hành chính được ngành
TN&MT tích cực triển khai có nhiều
chuyển biến tốt, mức độ hài lòng từ
khách hàng được ghi nhận rõ. Ông
Nguyễn Sô cũng cho biết, đến nay,
đã ban hành 3 quyết định công bố bộ
thủ tục hành chính (gồm Sở, huyện
và khoáng sản); 103/103 thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền tỉnh
và Sở đã được triển khai.

chính quyền địa phương các cấp.
Năm 2019, với chỉ tiêu thu ngân
sách tỉnh giao cao hơn số vượt của
năm 2018 gần 18 tỷ đồng (1.071 tỷ
đồng); trong đó thu tiền sử dụng đất
và tiền thuê đất 960 tỷ đồng, thu tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản 70
tỷ đồng, thu phí khai thác tài nguyên
nước 40 tỷ đồng và thu phí bảo
vệ môi trường với nước thải công
nghiệp 1 tỷ đồng, sẽ là nhiệm vụ
quan trọng đối với ngành TN&MT
và các ngành liên quan cũng như các
địa phương trong phối hợp.
Vì vậy, đồng thời phát huy những
mặt tích cực, tiến bộ là khắc phục
những hạn chế, vướng mắc đã tồn
tại. Cụ thể, riêng lĩnh vực có số thu
lớn nhất là đất đai, theo Phó Trưởng
phòng Quản lý Đất đai, Sở TN&MT
Nguyễn Sỹ Phú những băn khoăn là:
Công tác quy hoạch còn bất cập về
sự gắn kết đồng bộ giữa các ngành
và lĩnh vực; việc lập quy hoạch đất
hàng năm cấp huyện chưa thực sự
hiệu quả, tỷ lệ thực hiện rất thấp
(khoảng 15-22%); chưa thực sự hiệu
quả cao trong quản lý đất đai từ quy
hoạch, kế hoạch, chuyển đổi mục
đích sử dụng, đặc biệt là quỹ đất
công tránh lấn chiếm ở cấp huyện,
thành phố. Ông Phú còn cho rằng,
cần có hồ sơ quản lý chặt chẽ đối với
diện tích đất lâm nghiệp (chủ rừng
đang quản lý và cả diện tích do các
hộ dân đang sản xuất nông nghiệp)
thông qua hoàn thiện cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất. Đây là cơ
sở pháp lý để ngành TN&MT hoàn
thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất

lâm nghiệp đối với các đơn vị chủ
rừng... Qua đó, sẽ góp phần tạo môi
trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi
cho các nhà đầu tư cũng như trong
việc thu nhân sách.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Văn Yên cũng phân tích để ngành
TN&MT và các sở, ngành, địa
phương phối hợp thực hiện. Ví dụ,
việc còn tồn 2% hồ sơ chấp nhận
được nhưng cần phấn đấu đạt 100%
như một số ngành khác; tiếp tục
tăng cường cải cách hành chính
gắn với phòng chống tham nhũng;
hỗ trợ tích cực đối với các doanh
nghiệp để cải thiện môi trường đầu
tư tiếp tục nâng một bậc về chất;
một số nguồn thu chưa bao quát
và vẫn chậm nộp. Ông Nguyễn
Văn Yên cũng giao nhiều nhiệm
vụ cụ thể như xây dựng kế hoạch
triển khai các Nghị quyết 01, 02 của
Chính phủ và các văn bản của tỉnh;
lập kế hoạch khắc phục những tồn
tại, hạn chế của năm 2018; hoàn
thành kế hoạch đo đạc, điều chỉnh
kế hoạch sử dụng đất đến năm
2020; hoàn chỉnh đề án khoanh
định vùng cấm, rà soát các dự án
liên quan đến rừng tự nhiên để tiếp
tục cấp quyền khai thác khoáng
sản theo quy định... Năm 2018, Sở
TN&MT Lâm Đồng được đề nghị
nhận Cờ đơn vị xuất sắc của UBND
tỉnh từ khối thi đua các cơ quan kỹ
thuật và Bằng khen của Bộ trưởng
từ Cụm thi đua số 6 sẽ là sự ghi
nhận và khích lệ để tiếp tục hoàn
thành nhiệm vụ xuất sắc năm 2019.

viên không đảm bảo đủ vốn góp
theo quy định. Tổng nguồn vốn hoạt
động là 5.764 tỷ đồng, tăng 8,6% so
với năm trước. Trong đó: vốn điều lệ
là 163,2 tỷ đồng, tăng 14,5% so với
năm trước; vốn huy động tiền gửi là
4.606 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm
trước; vốn đi vay NHHTX là 562 tỷ

đồng, tăng 14,4% so với năm trước.
Các QTDND đã cho vay thành
viên với doanh số trên 8 ngàn tỷ
đồng. Tổng dư nợ cho vay là trên 5
ngàn tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng
tín dụng là 9,6% so với năm trước;
chiếm 87,8% tổng nguồn vốn hoạt
động. Tổng chi nộp thuế và các

khoản phí, lệ phí đã nộp trong năm
2018 của các Quỹ TDND trên địa
bàn là gần 16 tỷ đồng.
Tất cả 25 QTDND đang hoạt
động đều có chênh lệch thu lớn hơn
chi là gần 81,9 tỷ đồng, tăng 7,7 tỷ
(tăng 10,4%) so với năm trước.

có khả năng thu là 99 tỷ, nhiều
thuế nợ không có khả năng thu
hồi. Ngành Thuế cho biết, công
tác quản lý nợ gặp nhiều khó khăn
do các doanh nghiệp lâm vào tình

trạng tạm ngưng kinh doanh, giải
thể, phá sản. Các biện pháp chế tài
với người đang còn nợ tiền thuế
không đủ mạnh do đó người nợ
thuế lợi dụng chính sách để chiếm

dụng tiền thuế của Nhà nước.
Ngành đang tăng cường các biện
pháp chống nợ thuế nhằm tăng
nguồn thu cho ngân sách.

Tổng số hồ sơ được giải
quyết trong năm là 211.674
hồ sơ; trong đó trả đúng hạn
207.647 hồ sơ, đạt 98% và
trả quá hạn 4.027 hồ sơ,
chiếm 2%.
Bài học rút ra đó là, ngoài nỗ
lực của ngành TN&MT, cần sự
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các
ngành liên quan như Thuế, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây
dựng, Tài chính, Công thương... và

MINH ĐẠO

54 ngàn thành viên Quỹ tín dụng nhân dân
Hiện nay, trên địa bàn Lâm
Đồng có 25 Quỹ tín dụng nhân
dân (QTDND) đang hoạt động với
tổng số thành viên là trên 54 ngàn
người, giảm 7.120 thành viên so
với năm trước. Nguyên nhân, do
các QTDND thực hiện chấm dứt tư
cách thành viên đối với các thành

LÊ HOA

Nợ thuế 448 tỷ đồng
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thông
tin, hết năm 2018, toàn ngành ước
tiền nợ thuế là 448 tỷ đồng, không
bao gồm nợ chờ điều chỉnh và nợ
đang xử lý. Trong đó, nợ tiền thuế
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Ngành chức năng tỉnh cho
biết, số lượng doanh nghiệp
thành lập trong tỉnh Lâm Đồng
năm 2018 đã giảm hơn so với
năm 2017 và lượng vốn đăng ký
cũng giảm hơn so với năm trước.
Cụ thể, đến cuối năm 2018,
có khoảng 1.050 doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới trong
năm, tổng số vốn đăng ký 6.750
tỷ đồng.
So với năm 2017 số lượng
doanh nghiệp đăng ký giảm
5,7%, số vốn đăng ký cũng giảm
hơn khoảng 2%.
Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng tính
đến cuối năm 2018 có khoảng
8.000 doanh nghiệp đăng ký
hoạt động với tổng vốn đăng ký
khoảng 80 nghìn tỷ đồng.
Lâm Đồng trong nhiều năm
nay đã thực hiện nhiều chính
sách cụ thể như đẩy mạnh cải
cách hành chính, cải thiện môi
trường đầu tư kinh doanh, cụ thể
hóa và cập nhật các chính sách
về đất đai, tài chính, tín dụng,
khoa học công nghệ, hỗ trợ
thông tin, xúc tiến thương mại...
nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho
cộng đồng doanh nghiệp trong
tỉnh phát triển.
GIA KHÁNH

18 ngàn tỷ đồng hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp
Đó là con số ngành ngân hàng
đã giải ngân trong năm 2018 để
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,
tăng 7.600 tỷ đồng (+73,3%) so
với năm trước. Hiện còn dư nợ
trên 8.300 tỷ đồng, với 1.513
doanh nghiệp còn dư nợ. Trong
đó, cơ cấu dư nợ theo ngành
kinh tế: ngành nông lâm nghiệp
14%; ngành công nghiệp và
xây dựng 32,7%; ngành thương
mại và dịch vụ 53,3%. Dư nợ
ngắn hạn là 71,2% và trung dài
hạn 28,8%.
Lãi suất áp dụng cho các
khoản vay duy trì ở mức không
quá 7%/năm đối với ngắn hạn và
không quá 9%/năm đối với vốn
vay trung và dài hạn.
PHẠM LÊ

Gần 11 tỷ đồng
phát triển kinh tế tập thể
Ông Bùi Quang Tùng, Chủ
tịch Liên minh HTX tỉnh Lâm
Đồng cho biết, Quỹ hỗ trợ phát
triển kinh tế tập thể của Liên
minh HTX hiện có 10,8 tỷ đồng.
Số tiền trên đang cho 11 đơn vị
HTX vay để phát triển kinh tế,
mở rộng sản xuất kinh doanh,
tạo việc làm cho người lao động.
Được biết, Quỹ hỗ trợ phát triển
kinh tế tập thể của Lâm Đồng
cho vay theo hình thức thế chấp,
lãi suất bằng 60% so với lãi suất
của khối ngân hàng thương mại.
HTX vay tín chấp được vay với
số tiền không quá 30 triệu. Ông
Tùng cho biết, Quỹ hiện cho vay
80% trong lĩnh vực nông nghiệp,
20% phi nông nghiệp.
D.Q
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Phường đi đầu trong ứng dụng ISO cấp phường - xã
tại Đà Lạt
Không hồ sơ trễ hạn
Là một trong 2 xã - phường được
Đà Lạt chọn làm thí điểm, Phường
3 bắt đầu xây dựng, áp dụng, duy trì
và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:
2015 trong năm 2018.
Với sự hỗ trợ của Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở
Khoa học Công nghệ Lâm Đồng
và Công ty Dịch vụ tư vấn Khoa
học - Công nghệ Việt, trong tháng
4/2018 Phường 3 đã bắt đầu áp dụng
ISO từng bước cho cấp xã - phường
tại đơn vị mình.
Sau khi toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức (CB, CC, VC)
được tập huấn, UBND Phường đã
ban hành kế hoạch, thành lập Ban
chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên
môn xây dựng hệ thống quản lý
chất lượng của Phường, bao gồm
1 sổ tay chất lượng, 2 quy trình nội
bộ, 5 quy trình chung và 113 quy
trình giải quyết thủ tục hành chính
(TTHC) thuộc 14 lĩnh vực. Phường
đồng thời cũng xây dựng phiếu theo
dõi quá trình xử lý công việc cho
từng lĩnh vực.
Trong tháng 8/2018, UBND
Phường 3 đã công bố Hệ thống
Quản lý Chất lượng phù hợp tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:
2015; đến tháng 12/2018, Phường
tiến hành đánh giá nội bộ; ban hành
việc sửa đổi và bổ sung hệ thống tài
liệu, đồng thời tiếp tục nghiên cứu
cải tiến hệ thống, chuẩn bị cho công
tác kiểm tra, đánh giá sau công bố.
Như ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ
tịch UBND Phường 3 cho biết, việc
áp dụng ISO vào giải quyết thủ tục
hành chính cấp xã - phường tại đơn
vị bước đầu đã mang lại những hiệu

Phường 3 không chỉ là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính (CCHC) ở Đà Lạt mà
còn là địa phương thực hiện tốt việc ứng dụng ISO vào giải quyết thủ tục hành chính cấp xã - phường
khi được chọn làm thí điểm.

Tiếp nhận và
giải quyết hồ sơ
tại bộ phận
một cửa UBND
Phường 3 - Đà Lạt.

quả rất tích cực.
Cụ thể, khi áp dụng ISO vào trong
công tác giải quyết TTHC, hầu hết
các bộ phận làm việc của Phường
đều buộc phải vận hành theo quy
trình của hệ thống này với những
yêu cầu nghiêm ngặt, tuân thủ thời
gian thực hiện theo qui định. Và
chính điều này đã khiến hồ sơ được
giải quyết nhanh hơn, số hồ sơ giải
quyết trước hạn của người dân cũng
tăng lên nhiều.
Tính tổng cộng trong năm 2018,
UBND Phường 3 đã tiếp nhận
10.713 hồ sơ, trong đó đã giải quyết
trước hạn 1.520 hồ sơ (trên 14%),
toàn bộ số hồ sơ còn lại, gồm 9.193
hồ sơ, đều được giải quyết đúng hạn,
không có hồ sơ nào trễ hạn.
Cùng đó, thêm một điều khác mà

ông Dũng cũng muốn nhấn mạnh,
đó chính là tinh thần trách nhiệm của
từng CB, CC trong đơn vị đã được
nâng cao rõ rệt. “Mọi người phải tìm
hiểu, nghiên cứu, nắm bắt rõ từng
quy trình trong hệ thống để vận hành,
thông qua đó đã nâng tính chuyên
nghiệp trong công việc của mình
lên cao, tập trung vào các hoạt động
nghiệp vụ” - ông Dũng nhận xét.

Nâng chất lượng
và hiệu quả công việc
Một trong những điểm nổi bật
của UBND Phường 3 trong công
tác CCHC lâu nay chính là việc vận
động cán bộ, công chức ứng dụng
công nghệ thông tin để giải quyết
tốt công việc hằng ngày.
CB, CC tại phường phân công

làm việc tại bộ phận một cửa lâu
nay đã thực hiện tốt cơ chế một cửa,
một cửa liên thông, một cửa hiện đại
tại phường trong giải quyết TTHC.
Phường cũng yêu cầu mọi người
sử dụng tốt hộp thư công vụ và các
phần mềm chuyên dụng được trang
bị trong việc lưu trữ, chuyển công
văn đi và đến trên hệ thống theo qui
định nhằm tiết kiệm thời gian, tiết
kiệm chi phí vận hành.
Phường lâu nay cũng thực hiện
tốt việc niêm yết, công khai hóa thủ
tục hành chính tại bộ phận một cửa
ở UBND Phường; cử cán bộ thường
xuyên theo dõi, rà soát, đối chiếu với
các văn bản công bố mới trong các
lĩnh vực để công bố trên bảng niêm
yết cho mọi người dân biết.
Hằng năm, Phường vẫn thường

xuyên thực hiện việc khảo sát ý kiến
người dân đối với dịch vụ hành chính
công thực hiện tại đây nhằm rút kinh
nghiệm, cải tiến cách làm cho tốt
hơn thông qua sự phản ánh của dân.
Như trong năm 2018 vừa qua,
trong 763 ý kiến được hỏi, hầu hết
người dân đều tỏ ra hài lòng về kết
quả giải quyết TTHC tại bộ phận
một cửa của Phường cũng như khá
hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp,
tinh thần trách nhiệm của CB, CC
làm việc tại đây.
Việc đưa ISO vào áp dụng trong
năm 2018 cùng với hệ thống một
cửa điện tử, văn phòng điện tử triển
khai lâu nay, theo ông Dũng, đã góp
phần hỗ trợ đắc lực cho việc giải
quyết TTHC của Phường; việc theo
dõi, kiểm soát hồ sơ được nâng cao,
khiến tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn
và trước hạn tăng cao khiến người
dân rất hài lòng.
Chính vì vậy, trong thời gian đến,
UBND Phường 3 như ông Dũng
cho biết sẽ tiếp tục vận hành có hiệu
quả hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2015 tại đơn vị mình, đẩy mạnh
việc tuyên truyền đến các tổ dân phố
trên địa bàn về ứng dụng ISO trong
CCHC; hướng đến sự phục vụ người
dân ngày càng tốt hơn nữa.
Trong áp dụng ISO, Phường cho
biết cũng sẽ thực hiện tốt việc cập
nhật các văn bản mới, duy trì tốt
công tác đánh giá nội bộ, họp xét của
lãnh đạo định kỳ ít nhất mỗi tháng
1 lần, tăng cường công tác quản lý,
điều hành; nâng cao kỷ cương, kỷ
luật hành chính tại Phường; đồng
thời chú ý thực hiện cải tiến liên tục
Hệ thống quản lý chất lượng TCVN
ISO 9001:2015 này theo yêu cầu.
VIẾT TRỌNG

Niềm vui từ 1.000 đồng
Trước thềm Tết Kỷ Hợi, có một
phiên chợ bán áo quần chỉ với
giá 1.000 đồng. Ở đó, người
bán mong muốn sẻ chia, giúp
đỡ với những hoàn cảnh khó
khăn; còn người mua lại nhận
được tình cảm yêu thương, ấm
áp. Đó là phiên chợ Gây quỹ
Khuyến học cho Đoàn xã Tân
Nghĩa (huyện Di Linh) do Ban
Thường vụ Đoàn Khối Các cơ
quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
Nhiệt huyết tuổi trẻ
Trong những ngày cận kề tết,
chúng tôi có dịp được đi cùng các
đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) để
chở những món quà chúc tết và
quần áo đến với bà con nghèo xã
Tân Nghĩa, huyện Di Linh.
Từ sáng sớm, hơn 50 ĐVTN đến
từ các đơn vị đã hì hục kê bàn, xếp
ghế, quét dọn khoảng sân trước Hội
trường UBND xã để chuẩn bị sẵn
sàng cho buổi họp chợ đặc biệt.
Những giọt mồ hôi thấm dần trên
chiếc áo màu xanh tình nguyện, mọi

Nghĩa) bộc bạch: “Đây là lần đầu
tiên em tham gia chương trình này,
cảm giác rất vui vì mình làm được
điều ý nghĩa. Tuy việc làm nhỏ
nhưng thấy bà con ai cũng hào hứng
và phấn khởi. Nghe tin bán quần áo
1.000 đồng nên bà con đã tập trung
từ lúc bọn em còn dọn dẹp”.

Các đoàn viên, thanh niên vẫn vui vẻ với công việc của mình.

thứ cần thiết cho chương trình “Mừng
Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi và chiến
dịch Xuân Tình nguyện năm 2019”
đã hoàn thành. Mục đích của phiên
chợ là quyên góp áo quần từ các
ĐVTN và mạnh thường quân để gây
Quỹ Khuyến học cho Đoàn xã Tân
Nghĩa - một trong những xã đang gặp
nhiều khó khăn của huyện Di Linh.
Anh Trần Kiên Cường - Bí thư
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm
Đồng cho biết: “Xã Tân Nghĩa là
nơi mà bà con còn gặp nhiều khó

khăn và thiếu thốn về cả vật chất và
tinh thần. Mặc dù số tiền thu lại từ
Phiên chợ 1.000 đồng không được
nhiều nhưng chúng tôi hi vọng việc
gây Quỹ Khuyến học cho đoàn xã
sẽ giúp được phần nào đó cho các
em học sinh nơi đây”.
Khi mặt trời đứng bóng, các bạn
trẻ vẫn nhanh nhẹn đôi bàn tay và
vui vẻ thu dọn chỗ đặt quần áo để
người dân đến mua dễ dàng lựa
chọn. Tất bật từ lúc còn sớm, đoàn
viên Phạm Thị Hoàng Yến (xã Tân

Niềm vui của bà con
Nghe thông báo từ cô giáo dạy
học cho con mình, từ rất sớm, chị
Ka Thơm (33 tuổi, thôn Đồng Đò, xã
Tân Nghĩa) đã tới nơi tổ chức phiên
chợ 1.000 đồng để có thể chọn cho
gia đình mình những bộ áo quần ưng
ý chuẩn bị cho đón tết. Đứng ngoài
sân chờ phiên chợ bắt đầu, chị vui vẻ
cho hay: “Phiên chợ này bà con mong
ngóng lắm! Nhà tôi cách đây cỡ 6 km,
sợ mình đến muộn thì không còn gì
để mua nữa, vì quần áo cứ 1.000 đồng
1 cái thì ai cũng muốn mua. Vì thế mà
tôi đến đây chờ từ sớm”.
Những đứa trẻ của xã Tân Nghĩa
cũng kéo nhau như đi trẩy hội, cô bé
Ka Prang Giang Thư (14 tuổi - thôn
Lộc Châu 3) cười tíu tít, nói: “Cháu
vui lắm! Vì tết này cháu có đồ mới để
mặc tết rồi! Các bạn cháu cũng lên đây

với bố mẹ để được bố mẹ mua đồ.”
Ông Lê Ngọc Chánh - Chủ tịch
UBND xã Tân Nghĩa bày tỏ lòng
cảm ơn sâu sắc đến với các ĐVTN
khi đã có những hoạt động thiết
thực và mang nhiều ý nghĩa đến
với bà con, ông chia sẻ: “Xã Tân
Nghĩa là một xã đang gặp nhiều
khó khăn, sau khi được sự quan
tâm, giúp đỡ và đặc biệt là tham
gia các chương trình như phiên chợ
Gây Quỹ Khuyến học, bà con tại
địa phương có thêm niềm vui trong
những ngày giáp tết như thế này”.
Kết thúc phiên chợ 1.000 đồng,
đoàn thu lại được 1 triệu đồng để
gây Quỹ Khuyến học cho đoàn xã
Tân Nghĩa, nghĩa là 1.000 chiếc
quần, áo được chuyển tới bà con. Số
tiền tuy không lớn, nhưng đó là cả
tấm lòng và công sức của các ĐVTN
muốn dành tặng và giúp đỡ một
phần nào đó cho các em học sinh
trong những ngày đến lớp tiếp theo.
Và mùa xuân này, những nụ cười
rạng rỡ sẽ nở trên môi của những
đứa trẻ Tân Nghĩa, với tấm áo mới
có được mà cha mẹ các em đã không
cần phải chắt chiu như những mùa
tết trước.
THÂN THU HIỀN

VĂN HÓA - XÃ HỘI
Liên đoàn Lao động
huyện Đơn Dương tổ chức
“Tết sum vầy” 2019
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Phát huy vai trò giáo dục của phụ nữ
trong gia đình
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Lâm Đồng là một trong 3 đơn vị vinh dự nhận cờ của UBND tỉnh về
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018.
Nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai có hiệu quả công tác chăm lo, quản lý, giáo
dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

CNVCLĐ chăm chú tham gia hội thi
nấu ăn.

Đông đảo công nhân viên
chức lao động (CNVCLĐ)
trong toàn huyện đã tham gia
chương trình “Tết sum vầy”
2019 do Liên đoàn Lao động
huyện Đơn Dương tổ chức tại
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
huyện Đơn Dương.
Tại ngày hội đã diễn ra nhiều
hoạt động thiết thực như: văn
nghệ mừng Đảng, mừng Xuân
với các tiết mục “Cây nhà lá
vườn”; trao 64 phần quà tết cho
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó
khăn (mỗi suất 500 ngàn đồng).
Trước đó, chiều cùng ngày
đã diễn ra nhiều hoạt động sôi
nổi khác như: làm bánh truyền
thống và trò chơi dân gian đã
thu hút đông đảo các đội đến
từ các công đoàn cơ sở trong
huyện tham gia.
Đây là một trong những hoạt
động thiết thực nhằm mang đến
cho CNVCLĐ trong huyện một
cái tết ấm cúng, sum vầy. T.VŨ

Hội trại Nụ cười hồng
chào Xuân Kỷ Hợi
Ngày 27/1, Trung tâm Hoạt
động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm
Đồng đã tổ chức Hội trại Nụ
cười hồng lần thứ XIII, năm
2019 với chủ đề “Mừng Đảng
quang vinh - Mừng Xuân Kỷ
Hợi”. Tham gia hội trại là các
em thiếu nhi tham gia sinh hoạt
các đội chuyên, CLB và học
sinh đang theo học tại các lớp
năng khiếu ở Trung tâm.
Tại hội trại, các em thiếu nhi
đã được tham gia vào các phần
thi tập thể tại các gian hàng như
“Vũ khúc mùa xuân”, “Sắc hoa
ngày hội”, “Tết đến đầy lộc”,
“Ngày xuân vui khỏe”, “Thần
đồng đất nước”... với các trò
chơi dân gian như kéo co, nhảy
bao bố, bắt cá. Các em cũng
được tham gia trang trí khuôn
viên trò chơi bằng thiệp Tết, hoa
mai, hoa đào, câu đối.
Sau khi hào hứng và nhiệt
tình tham gia các trò chơi, các
đội cùng sinh hoạt tập thể và tổ
chức liên hoan bằng chính các
phần thưởng nhận được qua các
trạm trò chơi.
Hội trại “Nụ cười hồng” là
hoạt động thường niên của
Trung tâm Hoạt động thanh
thiếu nhi tỉnh mỗi dịp tết đến
xuân về, với mong muốn giúp
các em thiếu nhi hiểu rõ hơn về
những trò chơi truyền thống,
cũng như những giá trị văn hóa
của dân tộc trong ngày tết cổ
truyền.
V.QUỲNH

5

Hội LHPN tỉnh là một trong 3 đơn vị trong tỉnh vinh dự nhận cờ của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018. Ảnh: D.Hiền

T

iếp tục thực hiện Nghị
quyết liên tịch 01 giữa
Bộ Công an và Hội
LHPN Việt Nam về
“Quản lý, giáo dục người thân trong
gia đình không phạm tội và tệ nạn
xã hội”; trong năm 2018, Hội tham
mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền
địa phương, phối hợp chặt chẽ với
ngành Công an và các cơ quan, ban
ngành liên quan triển khai nhiều
hoạt động thiết thực, hiệu quả trong
việc tuyên truyền phòng, chống tội
phạm, góp phần đảm bảo an ninh
trật tự và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên
địa bàn toàn tỉnh. Trong năm, các
cấp Hội mở trên 20 lớp tập huấn
tuyên truyền cho hơn 1.500 chị về
Bộ Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và
gia đình, Luật Phòng chống bạo lực
gia đình, Luật An toàn giao thông
đường bộ; Luật Phòng chống ma
túy, mại dâm, phòng chống mua
bán người... Phối hợp Công an tỉnh
tổ chức 5 đợt truyền thông phòng
chống tội phạm mua bán người với
sự tham gia của trên 2.000 hội viên
phụ nữ và Nhân dân tại 15 xã thuộc
các huyện Di Linh, Đam Rông,
Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ
Tẻh và Cát Tiên; tổ chức 5 buổi
tuyên truyền pháp luật lưu động cho
hơn 800 cán bộ, hội viên phụ nữ

và người dân tại 5 xã thuộc huyện
Đơn Dương, Đạ Tẻh. Phối hợp với
Hội Phụ nữ Tổng cục Cảnh sát và
Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức
chương trình tuyên truyền phòng
chống tội phạm buôn bán ma túy và
thực trạng, phương thức, thủ đoạn
của tội phạm tín dụng đen, cách
thức phòng ngừa cho hơn 400 cán
bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn Đà
Lạt. Phối hợp với Ban Tuyên giáo
Trung ương Hội LHPN Việt Nam
tổ chức truyền thông phòng, chống
tội phạm, tệ nạn xã hội cho học sinh
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
(Lâm Hà).
Hội vận động cán bộ, hội viên phụ
nữ thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc
vận động “Xây dựng gia đình 5
không, 3 sạch”, trong đó có tiêu chí
“không vi phạm pháp luật và tệ nạn
xã hội; không có bạo lực gia đình”
với 143.752 hội viên phụ nữ tham
gia; giúp đỡ 305 hộ gia đình. Kết
quả có 139.805 hộ đạt các tiêu chí
“Gia đình 5 không, 3 sạch” và biểu
dương 186 điển hình cá nhân, 337
tập thể tiêu biểu thực hiện tốt cuộc
vận động này.
Vận động gia đình hội viên có
chồng, con, người thân nghiện ma
túy tự nguyện cai nghiện, không
tham gia trồng cây có chứa chất ma

túy. Đăng ký, cam kết xây dựng xã,
phường, thị trấn không có tệ nạn ma
túy; gia đình hội viên ký cam kết
không để con em, người thân phạm
tội và mắc tệ nạn xã hội. Tổ chức
thăm, tặng quà cho nữ phạm nhân
chấp hành tốt án phạt tù tại trại giam
tỉnh nhằm kịp thời động viên những
nữ phạm nhân lầm lỡ vi phạm pháp
luật cố gắng chấp hành án tốt để trở
thành người công dân tốt sau khi
mãn hạn tù trở về hòa nhập với cuộc
sống cộng đồng.
Các cấp Hội tiếp tục duy trì hoạt
động các mô hình tuyên truyền,
duy trì hoạt động của 62 Câu lạc
bộ (CLB) “Phụ nữ với pháp luật”,
các CLB Gia đình hạnh phúc, Chi
hội kiểu mẫu “Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch”, các mô hình
“Phụ nữ DTTS chấp hành tốt chủ
trương, chính sách, pháp luật của
Đảng và Nhà nước”, Chi hội “Phụ
nữ không có chồng, con nghiện ma
túy”, Tổ “Phụ nữ không có chồng
con vi phạm pháp luật và tệ nạn
xã hội”; các mô hình “Giáo dân
cam kết vận động người thân và
gia đình không vi phạm pháp luật
và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ tham
gia bảo vệ an ninh trật tự”, “Không
có người thân theo đạo trái phép”,
“Nhóm tự quản liền canh liền

cư”… Trong năm 2018, Hội xây
dựng mới 127 mô hình Chi hội
kiểu mẫu thực hiện gia đình “5
không, 3 sạch”; 1 Chi hội phụ nữ
nuôi dạy con tốt; 1 CLB “Phụ nữ
vận động chồng, con không tham
gia tệ nạn xã hội”; 1 CLB “Kỹ
năng sống cho trẻ vị thành niên”…
Phát huy vai trò lực lượng hội
viên nòng cốt ở cơ sở trong công
tác phòng chống tội phạm và tệ nạn
xã hội, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội
Phụ nữ cơ sở chủ động nâng cao
tinh thần phối hợp trong đấu tranh,
tố giác tội phạm; vận động hội viên
phụ nữ mạnh dạn báo tin khi phát
hiện các đối tượng nghi ngờ phạm
tội. Đồng thời, nắm bắt tình hình tư
tưởng của hội viên phụ nữ và nhân
dân, kịp thời phản ánh và đề xuất
với cấp ủy, chính quyền giải quyết
những khó khăn, vướng mắc giúp
hội viên phụ nữ và người dân yên
tâm lao động, sản xuất, chấp hành
tốt chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an
ninh trật tự tại địa phương.
Hội đã tổ chức nhiều hoạt động
thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ phụ
nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo
bền vững, vươn lên làm giàu chính
đáng, không vi phạm pháp luật
như: vận động phụ nữ giúp nhau,
khai thác các nguồn vốn cho phụ
nữ vay, phối hợp mở các lớp tập
huấn kiến thức khoa học kỹ thuật,
dạy nghề, giới thiệu việc làm; tạo
điều kiện cho phụ nữ có việc làm,
thu nhập ổn định, tham gia tích
cực trong hoạt động kinh tế đóng
góp cho gia đình và xã hội, xây
dựng đời sống, góp phần vào tăng
trưởng kinh tế, thực hiện có hiệu
quả chương trình xóa đói, giảm
nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, nguồn vốn do Hội quản
lý trên 1.000 tỷ đồng. Bằng những
việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp
Hội Phụ nữ trong tỉnh đã trở thành
địa chỉ tin cậy của chị em phụ nữ,
góp phần hỗ trợ hội viên phát huy
vai trò giáo dục gia đình, nâng cao
nhận thức về trách nhiệm của bản
thân đối với việc quản lý, giáo dục
con em trong gia đình không phạm
tội và tệ nạn xã hội, góp phần thực
hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo trật tự, quốc
phòng, an ninh của địa phương.
AN NHIÊN

Hơn 27 tỷ đồng trợ cấp các đối tượng dịp Tết Kỷ Hợi
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê
duyệt và chỉ đạo các sở, ngành, đơn
vị liên quan cùng các địa phương
huyện, thành phố khẩn trương thực
hiện chính sách hỗ trợ đối với các
đối tượng trên địa bàn tỉnh nhân dịp
Tết Kỷ Hợi 2019.
Theo đó, Sở Lao động - Thương
binh & Xã hội tỉnh đã lập danh sách
các đối tượng được trợ cấp là người
có công với cách mạng, bảo trợ xã
hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng
kinh phí chi hơn 27 tỷ đồng. Trong
đó, đối với người có công, bảo hiểm

xã hội có 35.126 đối tượng; mức chi
cao nhất là 2.500.000 đồng (Bà mẹ
Việt Nam Anh hùng) và thấp nhất
là 200.000 đồng (tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp, mất sức lao động,
tuất từ trần…). Đối tượng bảo trợ
xã hội, cán bộ nhân viên cơ sở bảo
trợ 38.062 đối tượng; từ 200.000 250.000 đồng (tùy theo đối tượng) và
10 triệu đồng đối với 2 cơ sở ngoài
tỉnh nhận giáo dục, chữa bệnh cho
người của tỉnh. Đối với hộ nghèo
(9.500 hộ), mỗi hộ chi 250.000 đồng
và hộ cận nghèo (14.800 hộ) mỗi hộ

chi 200.000 đồng.
Ngoài ra, tỉnh còn quyết định hỗ
trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ
trang làm nhiệm vụ trong dịp tết
(cơ quan Công an tỉnh 400.000.000
đồng và cơ quan Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh 200.000.000 đồng). Bên
cạnh đó là quà thăm và chúc tết
địa phương (mỗi huyện, thành
phố có 1 xã xây dựng 1 công trình
phúc lợi phục vụ dân sinh trị giá
500.000.000 đồng); thăm và chúc
tết các cơ quan, đơn vị, gia đình
chính sách tiêu biểu, bệnh nhân

đang điều trị tại bệnh viện và cựu
chiến binh có hoàn cảnh khó khăn,
gia đình quân nhân, công nhân viên
quốc phòng làm nhiệm vụ ở quần
đảo Trường Sa, DK1 (mỗi phần
quà gồm 500.000 đồng hiện vật và
1.00.000 đồng tiền mặt).
Tổng số kinh phí hỗ trợ, thăm hỏi
lấy từ các nguồn vốn tài trợ, ngân
sách và các nguồn vốn khác. UBND
tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai
thực hiện đúng đối tượng thụ hưởng
và kịp thời trong tháng 1/2019.
M.ĐẠO
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Nạo vét cục bộ
lòng hồ Thủy điện
Hàm Thuận - Đạ Mi

Dự án nạo vét cục bộ lòng hồ Thủy
điện Hàm Thuận - Đạ Mi tại xã Lộc
Nam, huyện Bảo Lâm vừa được cơ
quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường trên khu vực diện tích 6 ha,
thu hồi tổng khối lượng bùn đất, cát,
sạn, sỏi, bột sét... hơn 73.300 m2.
Theo đó, trước khi triển khai, chủ
Dự án là Công ty TNHH Tuấn Cát
Lợi có trách nhiệm lập, phê duyệt và
niêm yết công khai kế hoạch quản
lý môi trường nạo vét lòng hồ Thủy
điện Hàm Thuận - Đạ Mi và nếu xảy
ra sự cố môi trường trong quá trình
thực hiện Dự án, Công ty TNHH
Tuấn Cát Lợi phải nhanh chóng tổ
chức ứng cứu, khắc phục, đồng thời
thông báo khẩn cho cơ quan quản lý
môi trường tỉnh Lâm Đồng để chỉ
đạo, phối hợp xử lý.
Ngoài ra, chủ Dự án phải thực
hiện đầy đủ các biện pháp về phòng
chống cháy nổ, an toàn lao động, an
toàn giao thông, an ninh trật tự xã
hội... trong khu vực nạo vét cục bộ
lòng hồ Hàm Thuận - Đạ Mi nói trên.

MẠC KHẢI

Đức Trọng xây 9 cầu treo

Theo kế hoạch sử dụng đất vừa
được cơ quan chức năng Lâm Đồng
điều chỉnh thông qua đến năm 2020,
huyện Đức Trọng sẽ xây dựng 9 cầu
treo dân sinh trên địa bàn với tổng
diện tích gần 13.180 m2.
Đây là tổng diện tích đất do Sở Tài
nguyên và Môi trường Lâm Đồng lập
ngày 10/1/2019, được UBND tỉnh
Lâm Đồng chấp thuận đưa vào danh
mục thu hồi để thực hiện dự án xây
dựng 9 công trình cầu treo dân sinh
nêu trên.
Cụ thể, cầu Miền Tây (xã Hiệp An)
xây dựng trên diện tích lớn nhất với
hơn 2.070 m2. Tiếp theo gồm các cầu
K’Nai - Lạc Lâm 1, Lạc Lâm 2 (xã
Phú Hội, hơn 1.880 m2); cầu Trung
Hiệp (xã Hiệp An, gần 1.650 m2);
cầu Cha Rang Hô, cầu Tơ Mrang 1,
cầu K61 (xã Đa Quyn, diện tích lần
lượt 1.616 m2, 1.465 m2 và 1.366
m2); cầu K’Nai (xã Phú Hội, gần
1.350 m2). Còn lại 2 cầu Tơ Mrang 2
(xã Đa Quyn, hơn 980 m2), cầu thôn
Sóp (xã Đà Loan, gần 800 m2).
VŨ VĂN

Trao 200 suất quà tết
cho phụ nữ nghèo
Nhằm chăm lo cho phụ nữ nghèo
có hoàn cảnh khó khăn đón tết, vui
xuân ấm áp, vừa qua Hội Liên hiệp
Phụ nữ huyện phối hợp với Hội Phụ
nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Cục
Cảnh sát giao thông - Bộ Công an,
Hội Phụ nữ cơ sở Công an huyện và
Hội Sen vàng yêu thương tổ chức
chương trình “Xuân yêu thương”
Kỷ Hợi 2019 để tuyên truyền pháp
luật và trao tặng quà tết cho hội viên
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại
buôn Con Ó, xã Mỹ Đức và buôn
Tố Lan, xã An Nhơn.
Qua đó, đã trao 200 phần quà cho
các gia đình chính sách, hội viên
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và
tuyên truyền pháp luật về an toàn
giao thông. Mỗi suất quà trị giá
300.000 đồng.
PHẠM YẾN

Hiệu quả từ mô hình thi giấy phép lái xe
vùng đồng bào DTTS

P

“

róh là địa phương có hơn
60% đồng bào dân tộc
gốc Tây Nguyên đang
sinh sống. Khảo sát trên
địa bàn cho thấy, phải đến hơn
70% dân số trên địa bàn không có
GPLX là người đồng bào DTTS
(dân tộc thiểu số). Trước thực trạng
trên, mô hình hướng dẫn người
dân trên địa bàn ôn thi giấy phép
lái xe đã ra đời vào đầu năm 2018”
- Trung tá Huỳnh Văn Hưng, Công
an huyện tăng cường cho xã Próh,
cũng là người khởi xướng mô hình
trên cho biết.
Vậy là các lớp học ôn thi GPLX
hạng A1 đã hình thành đơn giản
như thế, do anh Tôn Trung Sơn
(Trưởng thôn Pro Ngó) hướng dẫn
và Trung tá Huỳnh Văn Hưng phụ
trách. Chỗ học mượn nhà văn hóa
xã, màn hình, đầu chiếu thì cũng
mượn của UBND xã, riêng 13 giàn
máy tính thì do Trung tá Huỳnh
Văn Hưng vận động bạn bè hỗ trợ.
Là người trực tiếp đứng lớp
hướng dẫn người dân trên địa bàn
ôn thi GPLX, anh Tôn Trung Sơn
cho biết, thời gian đầu, lớp học
được tổ chức vào tối thứ bảy và
chủ nhật hàng tuần, tuy nhiên,
cũng có thời điểm có cả người
Kinh và đồng bào DTTS cùng
tham gia học quá đông. Bên cạnh
đó, học viên đăng ký tham gia
khóa học liên tục phát sinh, vì vậy,
tổ hướng dẫn ôn thi GPLX đã linh
động tăng thêm thời gian hướng
dẫn trong tuần lên 3 buổi, vào các
ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy.
Mặt khác, theo quy định của Sở
Giao thông vận tải Lâm Đồng, đối
với người Kinh phải thi sát hạch
trên máy vi tính, người đồng bào
DTTS có trình độ văn hóa thấp từ
lớp 5 trở xuống phải thi sát hạch
trên giấy. Vì vậy, tổ hướng dẫn ôn
thi vừa hướng dẫn trên máy chiếu,
sau đó, tách khóa học ra làm hai,
học viên là người Kinh qua Nhà
văn hóa thôn Pró Ngó để Trung tá

Mô hình hướng dẫn người dân trên địa bàn ôn thi giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 được Công an
xã Próh, huyện Đơn Dương triển khai hơn một năm nay và đã mang lại kết quả thiết thực, được
đông đảo người dân trong toàn xã hưởng ứng. Mô hình trên cũng đã vinh dự được ngành Công
an biểu dương.

Sau khi theo học lớp ôn thi giấy phép lái xe hạng A1, tỷ lệ học viên thi đậu đạt 86,15%.

Huỳnh Văn Hưng hướng dẫn phụ
trách ôn thi trên máy vi tính, riêng
học viên là người đồng bào DTTS
tiếp tục ôn thi qua máy chiếu. Song
song với đó, tổ hướng dẫn ôn thi
GPLX hạng A1 đã liên hệ trung
tâm hướng nghiệp dạy nghề xin
copy bộ đề thi giấy và tổ chức cho
bà con đồng bào DTTS thi thử trên
giấy nhằm tạo điều kiện cho bà con
làm quen với cách thi.
“Khi được anh Huỳnh Văn
Hưng đặt vấn đề cùng anh đứng
lớp hướng dẫn ôn thi GPLX hạng
A1 cho bà con trên địa bàn tôi thấy
rất vui dù đứng lớp hoàn toàn miễn
phí. Đều đặn mỗi tuần 3 buổi, mỗi
buổi 2,5 tiếng, bà con lại rủ nhau
đến lớp học, có thời điểm lớp học
lên đến 200 người, với đủ mọi
thành phần, lứa tuổi, từ 18 - 60
tuổi” - anh Tôn Trung Sơn cho hay.

Qua một năm triển khai mô
hình, đã có 3 lớp học được
tổ chức, thu hút gần 400
người dân trên địa bàn xã
tham gia, trong đó, chủ yếu
là người đồng bào DTTS.
Sau khi tham gia ôn thi có 260
người dân nộp hồ sơ thi sát hạch,
trong đó, số người thi đậu được
cấp GPLX là 224 học viên, đạt tỷ
lệ 86,15%. “Khi nghe thông tin xã
tổ chức lớp học ôn thi GPLX hạng
A1, em đã đăng ký tham gia ngay
vì nếu học trên huyện vào ban ngày,
người dân lao động như chúng em
sẽ không có thời gian để tham gia.
Lớp học này được tổ chức vào ban
đêm, sau khi cơm nước xong xuôi
nên rất thuận tiện cho em và mọi

người trong xã. Các thầy hướng
dẫn lại tận tình, dễ hiểu, nhất là cách
thao tác trên máy, cách bấm máy,
ý nghĩa của các biển báo, luật giao
thông đường bộ..., chỗ nào không
biết thì hỏi ngay. Sau khi theo học,
em đã đi thi và lấy được bằng lái xe
hạng A1” - Ma Hay, thôn Krăngọ
phấn khởi cho biết.
“Sau khi các lớp học được tổ
chức, không những tỉ lệ thi đậu
giấy phép lái xe của bà con đạt
cao, mà điều quan trọng hơn đó
là người dân đã ý thức hơn trong
việc tham gia giao thông, nên sau
tết, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô
hình này, trước mắt là gấp rút tổ
chức lớp học để kịp tham gia đợt
thi được tổ chức đầu năm vào cuối
tháng 2/2019” - Trung tá Huỳnh
Văn Hưng nói thêm.
THY VŨ

Tăng cường thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa
giao các đơn vị liên quan sớm
triển khai Thông báo số 08/TBVPCP ngày 7/1/2019 của Văn
phòng Chính phủ về ý kiến kết
luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia
về người cao tuổi Việt Nam tại
Hội nghị Tổng kết công tác năm
2018 và kế hoạch hoạt động năm
2019 của Ủy ban Quốc gia.
Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội chủ
trì, phối hợp với Ban Đại diện
Hội Người cao tuổi tỉnh và các
sở, ngành, địa phương liên quan
tập trung tăng cường tuyên truyền
nâng cao nhận thức của cấp ủy,
chính quyền các cấp về luật pháp,
chính sách đối với người cao tuổi;
triển khai có hiệu quả Kế hoạch
số 710/KH-UBND ngày 7/2/2013
của UBND tỉnh về việc thực hiện
Chương trình hành động quốc gia

Những năm gần đây, Chính phủ luôn có chính sách tăng cường chế độ, chính sách
đối với người cao tuổi.

về người cao tuổi Việt Nam giai
đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng; chú trọng tuyên
truyền, vận động người dân tham

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già
từ khi còn trẻ.
Các đơn vị liên quan tiến hành

tổ chức chúc thọ, mừng thọ,
thăm hỏi, tặng quà người cao
tuổi nghèo, cô đơn không có
người phụng dưỡng; huy động
mọi nguồn lực, xã hội hóa trong
công tác chăm sóc sức khỏe, đời
sống vật chất, tinh thần cho người
cao tuổi.
Hiện nay, theo Chính phủ,
cả nước có hơn 3,1 triệu người
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội hàng tháng; 1,6 triệu
người cao tuổi được nhận trợ cấp
xã hội hàng tháng; trên 1,1 triệu
người cao tuổi được chúc thọ,
mừng thọ. Tỷ lệ người cao tuổi
có thẻ BHYT đạt gần 96%; hơn
100.000 lượt người cao tuổi được
giảm giá vé đường bộ; gần 57.000
lượt người cao tuổi được giảm
giá vé đường thủy; 736.000 lượt
người cao tuổi được giảm giá vé
đường sắt, đường hàng không;...
C.PHONG
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Không nương tay với các loại tội phạm
Xác định cuối năm là dịp các loại tội
phạm và tệ nạn xã hội thường diễn biến
phức tạp và có chiều hướng gia tăng gây
mất an ninh trật tự trên địa bàn. Để đảm
bảo cho người dân vui xuân, đón tết
trong không khí vui tươi, đầm ấm, Công
an huyện Di Linh đã tập trung triển khai
các biện pháp đấu tranh, phòng chống
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Tập trung vào địa bàn trọng điểm
Trên cơ sở phân tích, đánh giá, xác định rõ
các địa bàn tiềm ẩn hoạt động tội phạm vào
dịp cuối năm, Công an huyện Di Linh đã và
đang tập trung các giải pháp để đấu tranh ngăn
chặn. Để phòng ngừa, đơn vị đã chỉ đạo các
đội nghiệp vụ chủ động tham mưu cho cấp
ủy, chính quyền các xã, thị trấn duy trì tốt các
hoạt động của cơ quan chuyên trách. Từ đó,
các địa phương huy động tối đa lực lượng
công an, quân sự các xã, thị trấn làm tốt công
tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình nhất là
những đối tượng có tiền án, tiền sự đang sinh
sống trên địa bàn để đảm bảo tính răn đe, giáo
dục... Mặt khác, đơn vị đã huy động lực lượng
trực chiến để kịp thời triển khai nhiệm vụ đối
với các sự cố, tình huống liên quan.
Theo dự báo của Công an huyện Di Linh thì
các địa bàn như: Thị trấn Di Linh và các xã
Tân Châu, Hòa Ninh, Đinh Lạc, Liên Đầm,
Hòa Nam và Hòa Ninh là những địa bàn trọng
điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tệ nạn xã hội và
tội phạm hoạt động. Để chủ động nắm bắt và
kiểm soát tình hình, Công an huyện đã chỉ
đạo các đội nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuần
tra, kiểm soát và theo dõi chặt chẽ các di, biến
động của các ổ nhóm, đường dây tội phạm.

Theo Đại úy Trần Quang Mỹ - Đội trưởng
Đội Tổng hợp Công an huyện Di Linh: Hiện
tại, theo sự chỉ đạo của Công an huyện, các
đội nghiệp vụ đã chuẩn bị bố trí đưa thêm lực
lượng đặc nhiệm xuống một số địa bàn trọng
điểm để thực hiện công tác phối hợp phòng,
chống các loại tội phạm. Để người dân yên
tâm vui xuân, đón tết, chúng tôi sẽ quyết tâm
phát huy tối đa phẩm chất, trí tuệ của người
Công an Nhân dân. Song, để đảm bảo tình
hình an ninh trật tự tại địa bàn, cơ quan công
an rất cần sự giúp đỡ, tạo điều kiện của quần
chúng nhân dân. Theo đó, mỗi người dân cần
nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm
để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân phòng,
chống tội phạm”.

Không nương tay
Theo thống kê của Công an huyện Di Linh
thì trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, toàn huyện
xảy ra 15 vụ phạm pháp hình sự; trong đó, có
1 vụ giết người, 2 vụ cưỡng đoạt tài sản, 5 vụ
đánh bạc, 3 vụ trộm cắp, 1 vụ cố ý gây thương
tích và 3 vụ “tàng trữ, mua bán trái phép chất
ma túy”. Theo đó, Công an Di Linh đã khởi
tố, bắt tạm giam hơn 30 bị can để điều tra.
Cùng với đó, trong dịp này, Công an Di Linh
cũng đã điều tra, làm rõ 7 vụ án liên quan đến
kinh tế, gồm: 3 vụ vận chuyển pháo lậu, 1 vụ
kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, 3
vụ “mua bán, vận chuyển và cất giữ lâm sản
trái phép”. Ngoài ra, Công an huyện Di Linh
còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông
Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành đo nồng
độ cồn, kiểm tra tốc độ. Qua đó, lập biên bản
xử lý 950 trường hợp vi phạm Luật Giao
thông đường bộ và tạm giữ 293 phương tiện
vi phạm các loại.
Những con số trên cho thấy, các loại tội phạm

và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn huyện Di
Linh vào dịp cuối năm tăng gấp nhiều lần và có
tính chất nghiêm trọng hơn so với những thời
điểm khác trong năm. Dự báo trước điều đó,
Công an huyện Di Linh đã triển khai đợt cao
điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong
dịp tết. Theo đó, đơn vị đang chủ động tấn công
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có nguy cơ
gia tăng trong dịp tết như trộm cắp, cướp giật,
ma túy, gian lận thương mại, kinh doanh buôn
bán hàng giả, hàng nhập lậu và tệ nạn gây rối
trật tự công cộng, đua xe trái phép.
Đại úy Trần Quang Mỹ - Đội trưởng Đội
Tổng hợp Công an huyện Di Linh khẳng định:
“Để làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống
các loại tội phạm, Công an huyện đã chủ động
tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ
đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ
thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia;
đồng thời, mở đợt cao điểm đấu tranh phòng,
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
2019; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời
các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên,
môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất
là các mặt hàng phục vụ tết nguyên đán”.
Cũng theo đại úy Mỹ, trong đợt cao điểm
này, công an huyện sẽ chú trọng tăng cường
lực lượng để đấu tranh với các loại tội phạm
như cướp giật, trộm cắp, buôn lậu và đặc biệt
là loại tội phạm “tín dụng đen”. Với địa bàn
trải rộng trên 19 xã, thị trấn chắc chắn sẽ gây
nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, phòng
chống các loại tội phạm dịp cuối năm. Với
trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân,
công an huyện quyết không nương tay với bất
kể loại tội phạm và tệ nạn xã hội nào để đảm
bảo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân vui
xuân, đón tết.
KHÁNH PHÚC

THÔNG BÁO

V/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất
Vừa qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai thành phố Bảo Lộc có tiếp nhận
hồ sơ nhận quyền sử dụng đất của bà Mai
Thị Kim Liên đối với thửa đất số 905, tờ
bản đồ số 25 (G.159.II.B), diện tích 65 m2
đất xây dựng tại phường Lộc Sơn (Thửa
số 905 được tách từ một phần thửa số 9,
thửa số 9 tờ bản đồ số 25 (G.159.II.B) đã
được cấp Giấy chứng nhận QSD đất số
L 140599 do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp
ngày 1/6/1998. Nguồn gốc: bà Mai Thị
Kim Liên nhận chuyển nhượng của Xí
nghiệp Kinh doanh - Phát triển nhà Bảo
Lộc năm 2004 theo Hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất số 288/CN
được UBND phường Lộc Sơn xác nhận
ngày 13/5/2004 (có giao giấy chứng
nhận), tuy nhiên hộ chưa thực hiện thủ
tục chuyển nhượng theo quy định.
Căn cứ vào điểm b, khoản 2, Điều 82,
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
của Thủ tướng Chính Phủ, nay Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo
Lộc thông báo như sau: trong thời hạn 30
ngày kể từ ngày niêm yết thông báo này trên
các phương tiện thông tin đại chúng, tại Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố
Bảo Lộc, UBND phường Lộc Sơn, nếu các
tổ chức, cá nhân không đến liên hệ cũng
như không có bất kỳ khiếu nại, phản ánh
nào liên quan đến thửa đất nói trên thì Chi
nhánh sẽ tiến hành lập thủ tục đăng ký cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà
Mai Thị Kim Liên theo quy định.
Mọi thắc mắc, kiến nghị về sau Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành
phố Bảo Lộc không giải quyết.

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN TẠM GIỮ
Biển số

TIẾP TRANG 8

Nhãn hiệu

Số khung

Số máy

Màu sơn

Không có

Không xác định

Không có

Hd1p50fmg*y0335155*

Đen

61R1-4580

Yamaha

121489

5C63-121489

Đen bạc

67C1-050.74

Yamaha

749523

749523

Trắng

59P1-402.22

Honda

7Y-590347

18E-5090416

Đen

53Y9-6989

Honda

P150fmg-310412667

Fs3801869

Nâu

49V9-1566

Nagaki

Nd61n01748

152Fmh-n03001748

Bạc đen

49S7-6575

Simba

Chl06y6031360

Fm*00064172

Xanh

49M6-0256

Yamaha

9608Y046475

B96046475

Đỏ đen

49N2-1365

Honor

054Hg304799

1P50fmgr304799

Nâu

49M8-4779

Honda

Hc12398y326027

Hc12e-2043385

Xanh đen

17H5-7518

Fanlim

Tt-004626

Fmh-004626

Xanh

60R2-6129

Viexim

Ch2um8xc23214

1P52fmh-023214

Đen

79X1-018.58

Yamaha

Rlcs5c30dy735601

5C63-735584

Đỏ đen

60N-1184

Huyndai

232110

417671

Trắng

49V3-6048

Honda

Tcjn0951023462

Sdh1p52qmib51016715

Đen

Không có

Sym

Rlgh125cd5do391196

Vmm9ba-d039196

Trắng

49N9-3513

Daemaco

9Dl61010711

60510711

Nâu

49V3-1950

Ace star

Um51001563

Fmh071563

Xanh

Không có

Không xác định

Không có

Không có

Nâu

51M3-3279

7

5Vd1-54186

Nâu

79Fa-7544

Honda

129689

129498

Đen

49M6-2086

Detech

33389

33389

Trắng đỏ

52T3-1669

Majesty

004364-Pcg022tt

007295-Fmg

Nâu

72K1-0374

Fimex

Pch053fm-008561

152Fmh-00015061

Xanh

55P7-7436

Ymhmaxneo

91013371

G-1013371

Nâu

49V1-2638

Fusin

Lcg063dt501225

Fs150fmg501225

Đỏ

60F2-385.80

Boss

Vmepcg00221074824

Sd073322

Nâu

49-365-Ld

Honda

7525

C70-1061377

Nâu

49V8-9581

Benqi

Um6a000610

152Fmh8000610

Đỏ đen

49V7-8977

Rooney

Rh7a009731

Fmg1009731

Nâu

50X1-6821

Suzuki

Ku110u-13234

E109m113234

Xanh

49K1-353.72

Suzuki

Rlscf4ey1f0108169

F4f3108173

Tráng xanh

37H9-6070

Team

Vgmpcg0012t-001470

Lc150fmg-20001142

Nâu

49T8-3063

Fashion

Bch023tl010658

Zs152fmh-00010658

Xanh

49H1-127.75

Citicup

Mn9h033862

Fmh-v0033862

Xanh đen

61S1-4423

Honda

668783

5272557

Đỏ đen

49M6-5046

Yamaha

23C109y016881

23C1016882

Trắng đỏ

49V1-0701

Skyway

Dcg013tr002978

1P50fmg-340182978

Nâu

8
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DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN TẠM GIỮ
Biển số

Nhãn hiệu

Số khung

Số máy

Màu sơn

Không có

Không xác định

31053731

Không có

Không có

Honda

C50-3152137

C50e-3152477

Xanh

Không có

Damsan

Cà xóa

Vmpc0152fmh-c00000741

Đen

Không có

Honda

Không có

C50e-6029841

Đen

Không có

Honda

Tẩy xóa

Vlf1p52fmh-3*40027448*

Xanh

Không có

Không xác định

Không có

300591 (Tẩy xóa )

Tím trắng

49K1-035.96

Không xác định

Rrkwchumaxn54291

Vtt29jl1p52fmh054291

Đỏ

Không có

Không xác định

49T9-5868

33M2-3622
00070314

49N1-0513
49S7-5276

Loncin

Cạo xóa

Hd1p50fmh-y0251846

Xanh

49T1-9859

Darling

Dl110-10294795

Fmh10294744

Xanh

49K1-164.13

Sym

Rlgsc10ahch007980

Vmsacd-h007980

Trắng

49M2-1482( ko gắn)

Honda

Rmkwch6um5k616343

Không có

Đỏ

29N9-1055

Vinahm

Tẩy xóa

Lc152fmh*02106530*

Xanh

49S9-1628

Xiongshi

Xs110-20053608

Fmh*01045829

Đỏ

49S5-9704

Mingxing

100-99200677

99800677

Đen

93P1-167.01

Yamaha

Không có

55P1-125062

49V1-0498

Wavina

Vavdch084av005245

Vtt4vjl1p52fmh-a05245

Đen

49S7-0810

Honda

Vdpwch034dp401183

Vdpfp52f-mh431183

Đỏ

49V7-3323

Deary

Vkvdcg084hg701091

Vkv1p50fmg-o701091

Nâu

49M2-0951

Sukita

Rrvwcharv7a000895

Vsazs152fmh*0005195*

Xanh

49T9-0242

Cpi

Rmgdcg1105a001716

150Fmg*04001194*

Đỏ

37-881-Hl

Honda

Không có

C50e-5226165

Nâu

49M1-7283

Xinha

150Pm000085727

5727

Tím

47F3-9766

Mikado

Cạo xóa

Cạo xóa

Đen

Không

Honda

C50-h031626

Tẩy xóa

Xanh

Honda

Không có

Tẩy xóa

Cam

Honda

Không có

Tẩy xóa

Nâu

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Wand

Rpcdcg3um5a012285

Vumdcyg150fmg*4p112285*

Xanh

49-548-Q2

Sym

Sys35tx8map027634

Không có

Tím đen

49-319-Q1

Honda

C50e-397029

66984 (Đục lại)

Xanh

15-450-K

Honda

Không có

C50e-3091376

Cam trắng

38-315-Ht

Honda

C50-9116257

C50e-9116329

Xanh

49T6-8180

Honda

Ct100e-1049972

Ct100f-1049964

Nâu

Không có

Cạo xóa

Đỏ
Nâu

49H1-137.45
29-985-Va

60R7-5611
34K3-8102

Loncin

Vcrpch0031r*109135*

Cr110fmh*109135*

52K1-5362

Honda

Ct100f-1339229

Ct100e-1339278

68F7-7102

Savi

Vntd0g012nt003655

Vnt1p50fmg00003655

Nâu

60P1-8951

Không xác định

Không có

Không có

Vàng

57-236-Dd

Honda

C50-9102964

C50e-9102947

Trắng tím

49M1-7749

Không có

202576

49S5-4892

Zongshen

Không có

Zs150fm-c*99047548*

Xanh

49Fa-4241

Belita

Rl1dcb1um6b200746

Vttyx1p39fma( cạo xóa)

Xanh

49N2-5192

Wait

Rpdwch2pd6a009095

Vlfpd1p52fmh-3*5a309095*

Đen

67Ff-5054

Majesty

Vttpcg022tt*034143*

Vtt1p50fmg*034143*

Nâu

Không có

Sukawa

Rrrwch4um6p443492

Vutfs152fmh443492

Xanh

Không có

Sino

Không có

Hdip53fmh*99004182

Đen

49M2-7386

Suntan

Rphdcgrum5h156135

Rpt051sdfmg00156135

Nâu

49N1-7120

Harmony

Không có

Cạo xóa

Xanh đen

Không có

Vemvipi

6192858

C50e-3130366

Hồng

49Fb-3035

Honda

Không có

C50e-5536583

Xanh

49V4-3284

Halley

Không có

Vdmt1000000536

Đen

Không có

Không xđ

Rmvwchrmv61h02706

Vlfex1p52fmh-3*5b302230*

Đen

49M1-9230

Honlei

Rmnwch8mn7h011700

Vhlfm152fmhvb01700

Xanh

49M8-6700

Linda

Wtpchd22vt010824

1P52fmh-3*20275652*

Đỏ xám

51P8-6288

Sym

Không có

H125c1-4xhn709628

Trắng

49M1-4331

Handle

Rpdnch7pd7a0h0648

Tẩy xóa

Đen

Không

Honda

Không có

Tẩy xóa

Xanh

1Hd4cp2197k421848

6P27421848

Không có
60Y3-3085

Không xác định

Rngkcg1vh81001153

Vzs150fmg-1001153

Vàng

60H3-0574

Kawasaki

Không có

An090geav38360

Xanh

49-957-Qe

Không xác định

C50yh-057036

C50e-61536

Nâu

Không có

Steed

Rrkwch0um5xr06135

Vttjl1p52fmh-1006135

Xanh

52L5-1929

Không xđ

Lxdxchl08y6014088(cạo)

152Fm*00041744*

Xanh

Không có

Levin

Vttwch0j4um000125

Vttjl1p52fmh-r000125

Nâu

49T3-3875

Lifan

Fj1003516210

1P50fmg-3*10731979*

Nâu

43K8-0136

Hongda

Không có

Hd1p53fmh*y0174751*

Xám

Không có

Không xác định

Rmnwchgmn6h000932

Vhlfm152fmhv100932

Bạc

Không có

Không xác định

Vdtocb073dc002123

Vdtgc139fmb002123

Đỏ
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GIAÙ

2.500 ñ

