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Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2019/
NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan
hành chính nhà nước.
Nguyên tắc chung về việc ban hành chế độ
báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước là
bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác,
đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý,
chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà
nước, người có thẩm quyền; đồng thời, phục vụ
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy
ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chế

độ báo cáo đối với Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Nội dung chế độ báo cáo phù hợp với quy định
tại các văn bản do Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng cấp và
cơ quan, người có thẩm quyền thuộc hệ thống
hành chính nhà nước ban hành.
Chế độ báo cáo chỉ được ban hành khi thật sự
cần thiết để phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo,
điều hành của cơ quan hành chính nhà nước,
người có thẩm quyền.
Chế độ báo cáo phải phù hợp về thẩm quyền ban

hành và đối tượng yêu cầu báo cáo, bảo đảm rõ
ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi và không trùng
lắp với chế độ báo cáo khác. Giảm tối đa yêu cầu
về tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi
phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
thực hiện chế độ báo cáo, chuyển dần từ báo cáo
bằng văn bản giấy sang báo cáo điện tử. Tăng
cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo
cáo và công tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo.
Nghị định có hiệu lực từ 12/3/2019.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Chúng ta hay nể nả. Mình chỉ biết mình
thanh liêm là đủ - Quan niệm: Thanh cao
tự thủ không đủ. Tất cả chúng ta phụ trách
trước nhân dân trong anh em phải có phê
bình và tự phê bình... phải mở cửa khuyến
khích lãnh đạo phê bình và tự phê bình.
LỜI PHÁT BIỂU TRONG PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ,
11/1950. TƯ LIỆU BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

TS tổng hợp (theo chinhphu.vn)

Để Đảng ta mãi mãi
là mùa xuân đất nước
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Xuân quê hương

Đối với mỗi người dân Việt Nam,
mùa Xuân luôn hàm chứa bao
điều sâu sắc, ý nghĩa, trở thành
biểu tượng cho những gì tốt đẹp
nhất. Và Đảng Cộng sản Việt Nam
cũng được sinh ra vào mùa Xuân
(3/2/1930), từ đó mang đến cho
người dân Việt Nam được sống
một cuộc sống độc lập, tự do;
dân tộc Việt Nam được tận hưởng
những mùa Xuân bất tận.
TRANG 2

Mái ấm của đoàn viên
công đoàn ngành Thuế
TRANG 4

KINH TẾ

Vườn cam sành
bạc tỷ
TRANG 3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên vui mừng chào đón bà con Việt kiều. Ảnh: V.Báu

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Bí ẩn Thạch cầm

Công ty Nhôm Lâm Đồng
Chẳng biết tự lúc nào,
trên vùng đất Nam Tây
Nguyên, những bàn tay khéo léo
của người dân đã ghè đẽo nên
những bộ đàn đá - Thạch cầm.
Trải qua bao cuộc “bể dâu”,
những bộ Thạch cầm được chôn
vùi và lãng quên trong lòng đất
đã trở về đầy tình cờ và mang
theo nhiều điều bí ẩn.

TRANG 5

Bứt phá từ những sáng tạo,
cải tiến kỹ thuật

TRANG 6

Đánh giá, kiểm định
tiêu chuẩn, chất lượng
dầu nhờn động cơ
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Nhộn nhịp thị trường cây
cảnh trước thềm năm mới
TRANG 7
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Để Đảng ta mãi mãi là mùa xuân đất nước
ần theo lịch sử của
ĐCSVN, không biết là
ngẫu nhiên, hay là sự
lựa chọn mang tính quy
luật, tính lịch sử, mà từ khi Đảng ta
thành lập đến nay, có nhiều sự kiện
trọng đại của Đảng, của đất nước
đều được diễn ra vào mùa Xuân.
Và sau những sự kiện ấy, lại đem
đến cho đất nước ta một sức sống
mới, mở ra những hướng phát triển
mới tốt đẹp hơn: Mùa Xuân năm
1941, Bác Hồ trở về nước trực tiếp
lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau
ba mươi năm bôn ba tìm đường
cứu nước; mùa Xuân năm 1968
bài thơ chúc Tết, đồng thời cũng
là lời hiệu triệu của Bác Hồ “Tiến
lên! Toàn thắng ắt về ta!” đã tiếp
thêm sức mạnh, thúc giục quân và
dân miền Nam nổi dậy đồng loạt
tiến công, làm rung chuyển cả Lầu
Năm góc; Đại hội Đảng lần thứ
VI năm 1986 mở đầu cho sự đổi
mới toàn diện đất nước; Đại hội
Đảng lần thứ XI - mùa Xuân 2011
là Đại hội thông qua “Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên CNXH” (bổ sung và
phát triển); gần đây - mùa Xuân
2016, Đảng ta tổ chức Đại hội lần
thứ XII, tổng kết chặng đường 30
năm đổi mới đất nước, đề ra mục
tiêu tiếp tục: “Đẩy mạnh toàn diện,
đồng bộ công cuộc đổi mới; phát
triển kinh tế nhanh, bền vững, xây
dựng nền tảng để sớm đưa nước ta
cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại”.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam
gần 90 năm dưới sự lãnh đạo của

L

Đối với mỗi người dân Việt Nam, mùa Xuân luôn hàm chứa bao điều sâu sắc, ý nghĩa, trở thành biểu
tượng cho những gì tốt đẹp nhất. Và Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) cũng được sinh ra vào mùa
Xuân (3/2/1930), từ đó mang đến cho người dân Việt Nam được sống một cuộc sống độc lập, tự do;
dân tộc Việt Nam được tận hưởng những mùa Xuân bất tận.

Mừng Đảng mừng Xuân.
Ảnh: H.Toàn

ĐCSVN, Nhân dân ta đã làm nên
biết bao kỳ tích: Tổng khởi nghĩa
Cách mạng tháng Tám năm 1945
thành công, khai sinh nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa; thực hiện
thắng lợi hai cuộc kháng chiến
thần thánh chống thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc
cách mạng dân tộc dân chủ và
đưa đất nước tiến lên CNXH; tiến
hành công cuộc đổi mới đất nước
(từ 1986 đến nay) đạt được nhiều

thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch
sử, góp phần nâng cao vị thế và uy
tín của nước ta trên trường quốc
tế. Những thành tựu to lớn của đất
nước ta gần 9 thập kỷ qua luôn gắn
liền với sự lãnh đạo đúng đắn, tài
tình của ĐCSVN. Và chính nhờ
có Đảng mà dân tộc ta mới giành
được chủ quyền, Nhân dân ta mới
thực sự được làm chủ, làm người,
được sống cuộc đời tự do.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành

10 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch
vững mạnh tiêu biểu” năm 2018
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH:

Đảng ủy Khối Các cơ quan
(ĐUKCCQ) tỉnh đã tổ chức Hội
nghị tổng kết công tác năm 2018
và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Theo báo cáo của ĐUKCCQ tỉnh:
Trong năm 2018, Đảng ủy Khối và
cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng 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. 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 tổ chức cơ sở đảng, nhất là công
tác phát triển đảng viên được chú
trọng. Công tác kiểm tra, giám sát
và thi hành kỷ luật tổ chức đảng,
đảng viên được thực hiện nghiêm
theo quy định của Đảng.
Đặc biệt, trong năm 2018, 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 tổ chức cơ sở
đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên
trong toàn Đảng bộ Khối.
Hội nghị cũng đã chỉ ra những vấn
đề còn tồn tại cần khắc phục trong

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực ĐUKCCQ tỉnh đã vinh dự
được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

năm 2019. Cụ thể, 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 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…
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức
cơ sở đảng đã thảo luận về những
cách làm hay góp phần nâng cao

chất lượng sinh hoạt của tổ chức
đảng và chất lượng đảng viên nhằm
nhân rộng trong toàn Đảng bộ.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh
Bình - Phó Bí thư Thường trực
ĐUKCCQ tỉnh đã vinh dự được
nhận Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ vì đã có thành tích trong
công tác, góp phần vào sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc. Ban Thường vụ ĐUKCCQ
tỉnh đã tặng Giấy khen cho 10 tổ
chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch
vững mạnh tiêu biểu” và 9 đảng
viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền
từ năm 2014 - 2018.
N.NGÀ

tựu hết sức to lớn, trong quá trình
lãnh đạo cách mạng, Đảng ta cũng
mắc phải những sai lầm, khuyết
điểm và điều đó không có gì lạ.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong
đấu tranh cách mạng, trong công
tác hàng ngày, Đảng ta cũng như
cán bộ, đảng viên của Đảng không
tránh khỏi mắc khuyết điểm, sai
lầm; nó “Cũng như những người
hàng ngày lội bùn mà trên người
họ có hơi bùn, vết bùn… Cần phải

tắm rửa lâu mới sạch”. Vấn đề là
“Chúng ta không sợ có sai lầm và
khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố
gắng sửa chữa sai lầm và khuyết
điểm. Và càng sợ những người
lãnh đạo không biết tìm cách đúng
để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm,
khuyết điểm” (Hồ Chí Minh). Vì
vậy, trước sai lầm, khuyết điểm,
Đảng không giấu giếm mà nghiêm
túc kiểm điểm và đề ra biện pháp
khắc phục, sửa chữa. Đúng như Hồ
Chủ tịch đã chỉ rõ: “Một Đảng mà
giấu giếm khuyết điểm của mình
là một Đảng hỏng. Một Đảng có
gan thừa nhận khuyết điểm của
mình, vạch rõ những cái đó, vì
đâu mà có khuyết điểm đó, xét
rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm
đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa
chữa khuyết điểm đó. Như thế là
một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc
chắn, chân chính”.
Thấm nhuần quan điểm chỉ đạo
xuyên suốt của Hồ Chí Minh, trong
mỗi nhiệm kỳ đại hội, Đảng đều rất
quan tâm đến công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và luôn làm đúng
những điều chỉ dẫn của Người.
Tính từ Đại hội VI (Đại hội đổi mới
toàn diện) đến nay, Đảng ta đã có 5
nghị quyết chuyên đề về xây dựng
Đảng: Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 5, khóa VI, “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng, bảo
đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội
VI của Đảng”(1988); Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 3, khóa VII,
“Về một số nhiệm vụ đổi mới và
chỉnh đốn Đảng”(1992);...
XEM TIẾP TRANG 8

Vận động, tổ chức cho nhà giáo tham gia
các phong trào thi đua nhằm thực hiện
có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
Lâm Đồng (CĐGD) vừa tổ chức
Hội nghị Sơ kết hoạt động Công
đoàn học kỳ I năm học 2018 - 2019
và Tổng kết 10 năm Cuộc vận động
“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
gắn với 2 năm thực hiện phong trào
thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
dạy và học”, Sơ kết 3 năm phong
trào thi đua “Hai giỏi”.
Trong học kỳ I vừa qua, CĐGD
tỉnh tiếp tục phát huy vai trò bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính
đáng và chăm lo đời sống nhà giáo,
người lao động (NGNLĐ) trong
ngành, xây dựng mối quan hệ lao
động hài hòa, ổn định, tạo động
lực nâng cao chất lượng, hiệu quả
giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tiếp
tục triển khai có hiệu quả chương
trình “Nâng cao trình độ, năng
lực nghề nghiệp của NGNLĐ đáp
ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục Việt Nam” nhằm
nâng cao năng lực cho NGNLĐ
với các nhiệm vụ và giải pháp gắn
với chức năng của tổ chức công
đoàn. Đặc biệt vận động, tổ chức
cho NGNLĐ tích cực tham gia các
phong trào thi đua và các cuộc vận
động mang tính xã hội rộng lớn,

nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm
vụ chính trị của ngành như: phong
trào thi đua “Hai tốt”, Cuộc vận
động “Mỗi thầy, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học”, phong
trào “Giỏi việc trường - đảm việc
nhà” và hoạt động nữ công, Cuộc
vận động ủng hộ giáo dục vùng
sâu - vùng xa, Huyện giúp huyện
- Trường giúp trường, phong trào
xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt
chuẩn văn hóa”, “Gia đình nhà
giáo văn hóa”…
Dịp này, CĐGD tỉnh đã biểu
dương, khen thưởng 24 tập thể, 35
cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu
biểu qua 10 năm thực hiện Cuộc
vận động “Mỗi thầy, cô giáo là
một tấm gương đạo đức tự học và
sáng tạo” gắn với 2 năm thực hiện
phong trào thi đua “Đổi mới, sáng
tạo trong dạy và học”; 8 tập thể
và 22 cá nhân thực hiện tốt phong
trào thi đua “Hai giỏi”; 1 tập thể,
2 cá nhân vinh dự được CĐGD
Việt Nam tặng bằng khen 10 năm
thực hiện tốt Cuộc vận động và 1
cá nhân thực hiện tốt phong trào
thi đua “Hai giỏi”.
TUẤN HƯƠNG

KINH TẾ
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Vườn cam sành bạc tỷ
Từ miền Tây khăn gói lên Bảo Lộc lập nghiệp, nhờ chịu khó tìm tòi và biết áp dụng
các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, anh Lê Hoàng Minh (39 tuổi, ngụ tại
Thôn 7, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) thu lãi mỗi năm hơn 1 tỷ đồng từ vườn cam sành.

Đ

ến Thôn 7, xã Đại Lào (TP Bảo
Lộc) không khó để tìm đến nhà
anh Minh - “Triệu phú cam sành”
là cái tên thân thương người dân địa phương
thường gọi anh. Bởi anh chính là người đầu
tiên đưa cây cam sành - đặc sản của miền
Tây Nam Bộ về “chinh phục” trên đất Đại
Lào và đã thành công với nó.
Ghé vườn cây trái của gia đình anh Minh,
chúng tôi không khỏi bất ngờ với vườn cam
sành rộng gần 6 ha xanh tốt; trong đó, có 2
ha đang cho thu vụ thứ 3 và gần 4 ha đang
cho trái bói vụ đầu tiên. Vừa hái những trái
cam anh Minh vừa vui vẻ chia sẻ, đây là
năm thứ 4 vườn cam nhà anh cho thu hoạch.
Trước đây khi mới trồng, mỗi năm vườn
cam chỉ cho thu 2 vụ. Nhưng 2 năm nay,
nhờ áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản
xuất nên vườn cam đã cho thu 3 vụ/năm.
“Năm nay, ước tính cả 3 vụ thu hoạch, anh
Minh thu được khoảng trên 130 tấn quả.
Bình quân, cam được bán với giá từ 14 - 18
ngàn đồng/kg. Riêng vụ cam tết năm nay,
anh Minh thu được khoảng 20 tấn và bán với

Anh Lê Hoàng Minh bên vườn cam bạc tỷ.

giá từ 18 - 20 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ hết
chi phí, tính sơ sơ gia đình tôi thu về được
hơn 1 tỷ đồng/năm.

“Từ 2 ha cam này, giờ tôi đã xây được
nhà mới và mua thêm được gần 4 ha
đất để tiếp tục đầu tư mở rộng diện
tích sản xuất” - anh Minh chia sẻ.
Theo anh Minh, cam sành trồng được trên
rất nhiều loại đất, kể cả đất pha cát. Điều
quan trọng là phải chủ động được nguồn
nước để tưới cho cam. Tất cả các yếu tố
từ thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước ở
vùng đất này đều rất thuận lợi để cây cam
phát triển. Là người miền Tây, nên từ nhỏ
anh đã được làm quen với nghề trồng cam
sành, vốn đã nổi tiếng của vùng đất Cái Bè.
Từ cách chọn giống, đến kỹ thuật trồng và
chăm sóc cam, anh đều nắm rất kỹ lưỡng.
Năm 2009, sau khi lập gia đình, anh “khăn
gói” về quê vợ ở xã Đại Lào (TP Bảo Lộc)
lập nghiệp. Sau khi vay mượn hai bên gia
đình, vợ chồng anh mua được 2 ha đất sản
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1,7 tỷ đồng quảng bá
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành”
xuất và anh chọn cây cam để trồng. Từ đó,
anh bắt tay vào làm đất, lên luống rồi quay
trở lại miền Tây mua giống cam. Hiện nay,
vườn cam của gia đình anh có hơn 10.000
gốc. Trong đó, 2 ha (với 4.000 gốc) đã cho
thu hoạch, gần 4 ha còn lại đang cho quả
bói. Ngoài ra, anh Minh còn trồng gần 200
cây bưởi da xanh.
Chia sẻ về kỹ thuật trồng cam anh Minh
cho biết: “Trồng cam sành không khó,
nhưng để thành công đòi hỏi phải nắm vững
kỹ thuật, từ cách chọn giống đến các khâu
chăm sóc, bón phân, xịt thuốc… làm sao để
cam cho trái đều, quả không bị sâu bệnh. Để
phòng bệnh cho cam có hiệu quả, ngoài việc
xịt các loại thuốc bảo vệ thực vật chuyên
dụng cho cam theo định kỳ, thì cần tưới nước
thường xuyên để rửa các loại nấm bệnh, côn
trùng bám đậu trên lá. Đặc biệt, từ khi cây ra
hoa kết trái đến khi thu hoạch cần phải bón
đủ phân và đảm bảo nguồn nước tưới thường
xuyên 2 lần/ngày cho cam”.
Từ hiệu quả mang lại của vườn cam này,
một số hộ dân trong xã Đại Lào đã chủ động
tìm đến học hỏi kinh nghiệm về để nhân rộng
mô hình. Vì vậy, cùng với việc ngày ngày
chăm sóc vườn cam, anh Minh còn sản xuất
cây giống để cung cấp cho những người có
nhu cầu tại địa phương. Chỉ tính riêng năm
2018, anh đã xuất bán được hơn 20.000 cây
cam giống, với giá từ 12 - 14 ngàn đồng/cây.
Ngoài ra, anh còn tận tình tư vấn về kỹ thuật
trồng và chăm sóc cam cho người dân quanh
vùng khi muốn phát triển loài cây này.
Ông Phạm Công Hương - Phó Chủ tịch
UBND xã Đại Lào (TP Bảo Lộc), cho biết:
“Mô hình trồng cam của anh Minh là mô hình
phát triển kinh tế “điểm” và có hiệu quả cao
của xã. Trước đây, vùng đất Đại Lào ít ai nghĩ
có thể trồng cam, nhưng nhờ sự mạnh dạn của
mình, anh Minh đã đưa cây cam chinh phục
được vùng đất này. Từ mô hình của anh Minh,
đến nay, toàn xã Đại Lào đã có hơn 10 hộ đầu
tư trồng cam, với diện tích từ 5 sào đến 2 ha/1
hộ. Từ hiệu quả thực tế này, trong thời gian
tới, chúng tôi sẽ có phương án để hướng cho
bà con nông dân chuyển đổi những diện tích
phù hợp trồng các loại cây ăn quả như cam,
bưởi, sầu riêng để tăng thu nhập làm giàu cho
gia đình”.
KHÁNH PHÚC

Dự kiến cả năm 2019, Lâm Đồng
trích ngân sách 1,7 tỷ đồng triển khai kế
hoạch hành động phát triển và quảng bá
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu
từ đất lành”.
Trong đó, phân bổ cho Trung tâm Xúc
tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm
Đồng (hơn 1,1 tỷ đồng); các Sở: Thông tin
và Truyền thông (160 triệu đồng), Văn hóa,
Thể thao và Du lịch (105 triệu đồng), Công
thương (gần 100 triệu đồng); UBND thành
phố Đà Lạt (120 triệu đồng), UBND các
huyện: Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà
(200 triệu đồng).
Những nội dung tập trung triển khai
gồm: hỗ trợ công tác quản lý chất lượng
sản phẩm, hoạt động tư vấn kỹ thuật, quản
lý thương hiệu, cấp quyền sử dụng nhãn
hiệu chứng nhận; tổ chức tuần lễ nông
sản Đà Lạt; hội nghị xúc tiến du lịch canh
nông; kết nối giao thương giới thiệu nhãn
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
tại thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng tập
gấp, ấn phẩm, clip nhãn hiệu rau, hoa, cà
phê Arabica và du lịch canh nông…
VŨ VĂN

Gia tăng nguồn vốn huy động tại
Ngân hàng Chính sách xã hội
Tính đến cuối năm 2018, tổng nguồn
vốn của NHCSXH Lâm Đồng là
3.214.899 triệu đồng, tăng 342.414 triệu
đồng so với đầu năm (+11,9%). Trong
đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa
phương 104.302 triệu đồng, tăng 25.870
triệu đồng (+33%) so với đầu năm, chiếm
3,2%/tổng nguồn vốn, (từ ngân sách
tỉnh 66.603 triệu đồng, ngân sách huyện
35.295 triệu đồng và Ủy ban MTTQVN
2.404 triệu đồng); nguồn vốn cân đối từ
Trung ương 2.799.299 triệu đồng, tăng
268.120 triệu đồng (+10,6%) so với đầu
năm, chiếm 87,1%/tổng nguồn vốn.
Đặc biệt, nguồn vốn huy động được
311.298 triệu đồng, tăng 48.424 triệu đồng
(+18,4%) so với đầu năm, chiếm 9,7%/
tổng nguồn vốn; bao gồm: tiền gửi của tổ
viên Tổ TK&VV 141.339 triệu đồng, tăng
28.359 triệu đồng so với đầu năm; tiền gửi
của tổ chức, cá nhân 169.960 triệu đồng,
tăng 20.065 triệu đồng so với đầu năm.
P.L.H

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đón gần 10.100 lượt khách tham quan
Ông Nguyễn Lương Minh, Giám
đốc Trung tâm Du lịch sinh thái và
Giáo dục môi trường, Vườn Quốc gia
Bidoup - Núi Bà (Vườn) cho biết, năm
2018, Vườn đã đón nhận gần 10.100
lượt khách đến tham quan, tăng 2.500
lượt khách so với năm 2017. Trong đó,
khách nội địa gần 6.900 người và khách
quốc hơn 3.200 người. Theo đó, tổng
doanh thu từ vé tham quan và dịch vụ
đạt 1,250 tỷ đồng.
Đạt kết quả vượt bậc trên, Trung tâm
đã tích cực đổi mới và bổ sung nhiều
hoạt động có chất lượng của mình như
các hoạt động dịch vụ; phối hợp chặt
chẽ với các đơn vị trực thuộc của Vườn
và các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách
sạn, trường học; tăng cường công tác
marketing; phát triển sản phẩm… Được
sự hỗ trợ của Dự án JICA (Nhật Bản),
Vườn đã xây dựng 1 nhà Trung tâm đón
tiếp du khách & Diễn giải môi trường,
mở tuyến du lịch thác Thiên Thai,…
Trung tâm còn mở những tuyến mới để
đáp ứng nhu cầu của du khách như: chinh
phục đỉnh Bidoup có độ cao 2.287m;

Hoạt động dịch vụ phi tín dụng
phát triển

Hệ đa dạng
sinh học ở Vườn
Quốc gia Bidoup Núi Bà ngày càng
thu hút mạnh
đối với du khách
và giới khoa học.

tham quan dành cho học sinh, sinh viên
(Studytour) theo tuyến Đà Lạt - Trung tâm
du khách - Giang Ly - Hòn Giao; tuyến
tham quan thác Cổng Trời; thác K’Long
Lanh và một số tuyến du lịch khác.
Với phương châm “Du lịch thân thiện,
bền vững, gắn với cộng đồng và sự hài
lòng của Quý khách”, du khách đến với
Vườn thực sự được đáp ứng nhu cầu tìm
kiếm các tour du lịch sinh thái với diễn giải

viên cộng đồng, tham quan, dã ngoại, cắm
trại, nghỉ dưỡng, xem chim, nơi tổ chức
các hoạt động team building, giáo dục môi
trường cho học sinh, sinh viên. Kế hoạch
năm 2019, Trung tâm đặt mục tiêu đón
12.000 lượt khách đến tham quan, học
tập tại Vườn. Vì vậy, tập thể Trung tâm đã
chuẩn bị sẵn sàng phục vụ du khách dịp
Tết Kỷ Hợi 2019 đang cận kề.
MINH ĐẠO

Tính đến đầu năm 2019, trên địa bàn
toàn tỉnh có 207 máy giao dịch tự động
(ATM), tăng 12 máy so năm trước, có thêm
231 điểm chấp nhận thanh toán thẻ đưa số
điểm chấp nhận thanh toán thẻ đạt 1.361,
với tổng số thẻ đang hoạt động đến cuối
năm là trên 900 ngàn thẻ. Các chi nhánh
ngân hàng trên địa bàn tiếp tục nâng cao
chất lượng dịch vụ, gia tăng các tiện ích
cho khách hàng, thúc đẩy thanh toán không
dùng tiền mặt.
Một số ngân hàng thương mại đã áp
dụng các công nghệ mới, hiện đại vào hoạt
động thanh toán như áp dụng sinh trắc học
(vân tay, khuôn mặt, giọng nói…), sử dụng
mã phản hồi nhanh (QRCode), công nghệ
mã hóa thông tin thẻ, thanh toán phi tiếp
xúc, công nghệ mPOS nhằm làm cho hoạt
động giao dịch thanh toán điện tử an toàn
và tiện lợi hơn.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.698 đơn vị
ký hợp đồng trả lương qua tài khoản với
101.949 tài khoản hoạt động; trong đó, có
1.131 đơn vị với 43.674 tài khoản hưởng
lương từ ngân sách nhà nước.
PHẠM LÊ
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GẶP MẶT BÀ CON KIỀU BÀO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên vui mừng chào đón bà con Việt kiều.

Ngày 28/1/2019, đúng ngày 23
tháng Chạp Âm lịch, ngày ông
Công ông Táo chầu trời, lãnh đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng vui mừng
đón bà con kiều bào và thân nhân
tới tham dự buổi gặp mặt thân mật
nhân dịp bà con về quê hương ăn
tết. Gần 200 bà con kiều bào hiện
đang sống và làm việc ở nhiều quốc
gia trên thế giới và thân nhân đã tới
tham dự buổi gặp gỡ trân trọng mà
đầy xúc động.
Trong buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn
Yên đã giới thiệu sơ qua về tình hình
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
cũng như tấm lòng tha thiết của bà

con nhân dân tỉnh Lâm Đồng và
chính quyền tỉnh với bà con Việt
kiều, một phần máu thịt đang sinh
sống xa Tổ quốc. Phó Chủ tịch nhấn
mạnh, dù xa xôi nhưng chính quyền
và bà con trong nước vẫn hằng tâm
niệm chúng ta là con một nhà, cùng
trong một trứng nở ra, là khúc ruột
ngàn dặm không thể chia cắt. Đồng
chí cũng giới thiệu một vài thế mạnh
của Lâm Đồng cũng như chính sách
cởi mở trong đầu tư, mời gọi kiều
bào đầu tư cũng như làm cầu nối để
các nhà đầu tư tới với Lâm Đồng,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.
Thay mặt cho bà con kiều bào,

ông Ngô Đình Hiếu, Việt kiều Mỹ
đang sinh sống, làm việc tại thành
phố Bảo Lộc đã có lời cám ơn tình
cảm nồng hậu bà con trong nước
và chính quyền Lâm Đồng đã trân
trọng tình cảm của những người
con xa xứ. Ông Hiếu chia sẻ, đã
mang dòng máu Việt, dù đi tới đâu,
những người con đất Việt như ông
đều nhớ về quê hương. Nhất là dịp
lễ, tết, thắp nén nhang thơm, mỗi
người con xa quê như ông đều
trông đợi được về lại quê hương.
Ông cũng khẳng định, kiều bào đều
một lòng hướng về Tổ quốc, đồng
hành cùng bà con trong nước vượt
qua khó khăn cùng vun đắp, xây

Nâng ly mừng xuân.

dựng đất nước.
Bà con kiều bào đã cùng lãnh đạo
tỉnh, đại diện Ban liên lạc người Việt
Nam ở nước ngoài, Hội Hữu nghị
Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu
nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng

cùng xem chương trình ca nhạc đậm
chất xuân, cùng nâng ly chúc bà con
trong tỉnh cũng như Nhân dân cả
nước một năm mới an bình, thịnh
vượng, đầy hy vọng và niềm vui.

Là một trong những ngành khá đặc thù với công việc liên quan tới thu ngân sách, với những con số,
với công việc tưởng chừng nhàn nhã nhưng thực tế lại có không ít vất vả; Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục
Thuế Lâm Đồng đã thực sự nỗ lực với mục tiêu trở thành mái ấm cho cán bộ, công chức, người lao
động (CB, CC, NLĐ). Chung sức chung lòng, đoàn viên Công đoàn ngành Thuế đoàn kết cùng phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

được CĐ phối hợp cùng lãnh đạo
Cục Thuế thực hiện nghiêm túc. Các
hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ
anh, chị, em không may mắn cũng
được thực hiện với tấm lòng nhiệt
thành. Riêng năm 2018, CĐ đã vận
động đóng góp trên 82 triệu đồng
giúp đỡ 5 trường hợp khó khăn,
mắc bệnh hiểm nghèo. Quỹ “Mái
ấm Công đoàn”, “Thùng tiền nhân
đạo” đã giúp nhiều CB, CC, NLĐ
còn công tác hay đã về nghỉ hưu có
một mái nhà ấm áp, những nguồn
vật chất giúp đỡ trong cơn bệnh
ngặt nghèo.
Về phong trào văn hóa văn nghệ,
thể dục thể thao, không thể phủ nhận
CĐCS Cục Thuế Lâm Đồng là một
đối thủ “đáng gờm” trong các hội
thi. Ban Chấp hành CĐ đã động viên
anh, chị, em rèn luyện sức khỏe để
“cường thân kiện trí”, đóng góp tốt
cho gia đình và cho cơ quan. Các
cháu học sinh con em của CB, CC,
NLĐ cũng được khen thưởng khi đạt
thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.
Đồng hành cùng CB, CC, NLĐ,
bảo vệ quyền lợi chính đáng cho
đoàn viên; đồng thời thúc đẩy họ
làm việc, cống hiến, hoàn thành
nhiệm vụ, CĐCS Cục Thuế Lâm
Đồng thực sự đã trở thành một mái
ấm cho anh, chị, em ngành Thuế.
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Mái ấm của đoàn viên công đoàn ngành Thuế
Thu ngân sách
là nhiệm vụ trọng tâm
Ông Trần Phương, Chủ tịch
CĐCS Cục Thuế Lâm Đồng chia
sẻ, công đoàn có 134 CB, CC, NLĐ
trong đó có 70 đoàn viên nữ. Đặc thù
của ngành thuế là CB, CC, NLĐ làm
việc tại các địa phương trải dài toàn
tỉnh, từ thành phố, thị trấn cho tới tận
vùng sâu, vùng xa như Cát Tiên, Đạ
Tẻh. Chính vì đặc thù địa bàn hoạt
động rải rác như vậy nên hoạt động
công đoàn (CĐ) cũng như hoạt động
chuyên môn đối diện với nhiều thử
thách. Nhưng ngay từ những ngày
đầu tiên của năm tài chính, CĐCS
Cục Thuế Lâm Đồng đã xác định
nhiệm vụ trọng tâm là CB, CC,
NLĐ phải thu đạt chỉ tiêu ngân sách
tỉnh giao theo đúng kế hoạch.
Với người cán bộ ngành Thuế,
nhiệm vụ đi đầu phải là thu đúng,
thu đủ, không để nợ đọng tiền thuế
gây thiệt hại cho ngân sách nhà
nước. Vì vậy, mọi phong trào của
CĐ phát động đều hướng tới nhiệm
vụ thu ngân sách. Ông Phương cho
biết, các phong trào như xây dựng
người CB, CC “Trung thành, trách
nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn
với Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung
hoàn thành dự toán thu lệ phí môn
bài ngay từ đầu năm, các đợt thi đua

nước rút về thu ngân sách nhà nước
cuối năm... đã góp phần rất lớn giúp
ngành Thuế đạt kết quả thu NSNN
năm 2018 trên 7.200 tỷ đồng, đạt
107% dự toán và tăng 12% so với
năm 2017.
Không chỉ thu ngân sách vượt dự
toán, nhiều nội dung cải cách trong
ngành thuế đã được ứng dụng rộng
rãi như khai thuế, nộp thuế điện
tử. Cải cách hoạt động ngành thuế
giúp doanh nghiệp, người nộp thuế
dễ dàng, thuận lợi hơn trong thực
hiện nghĩa vụ thuế. Những cải cách
ấy có sự đóng góp của những CB,
CC, NLĐ của CĐCS Cục Thuế Lâm
Đồng. Riêng năm 2018, CĐCS Cục
Thuế có 36 sáng kiến được công
nhận, trong đó có nhiều sáng kiến
cải tiến giúp giải quyết công việc
hữu hiệu.

Mái ấm của anh, chị, em
ngành Thuế
Nhiệm vụ chuyên môn thực sự
quan trọng nhưng chăm sóc đời

Tặng mái ấm cho bà Lâm Thị Ba, nguyên cán bộ ngành thuế đã nghỉ hưu. Ảnh: D.Quỳnh

sống vật chất, tinh thần cho CB,
CC, NLĐ cũng là nhiệm vụ được
CĐCS Cục Thuế Lâm Đồng chú
tâm thực hiện. Chị Mai Thị Nghìn,
cán bộ Văn phòng Cục Thuế tỉnh
chia sẻ, với chị, CĐ và anh, chị, em
trong cơ quan là mái ấm thứ 2, nơi

chị gắn bó hơn 30 năm với tình cảm
chân thành.
Với CĐCS Cục Thuế Lâm Đồng,
các quyền lợi chính đáng của CB,
CC, NLĐ như khám sức khỏe định
kỳ, lên lương đúng hạn hay trước
hạn, khen thưởng thành tích... luôn
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về tận Vũng Tàu. Nhưng dẫu có
thuyết phục bằng cách nào người
bạn của ông Thắng ở Vũng Tàu
vẫn khăng khăng “khi vận chuyển
các thanh đá bị vỡ nên tôi vứt đi
rồi”. Bảo tàng Lâm Đồng đành
mang những thanh đá tìm được ở
Bảo Lộc đi giám định. Và thật bất
ngờ, sau này người bạn ông Thắng
ở Vũng Tàu đã chủ động liên lạc
và giao lại cho Bảo tàng số thanh
đá còn lại. Để rồi đến năm 2009,
bộ đàn đá Hòa Nam đã trở lại đầy
đủ 47 thanh.

Nguyên Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh thăm bộ đàn đá trưng bày tại Bảo tàng Lâm Đồng. Ảnh: Đoàn Bích Ngọ

Bí ẩn THẠCH CẦM
Chẳng biết tự lúc nào, trên vùng đất Nam Tây Nguyên, những
bàn tay khéo léo của người dân đã ghè đẽo nên những bộ đàn
đá - Thạch cầm. Trải qua bao cuộc “bể dâu”, những bộ Thạch cầm
được chôn vùi và lãng quên trong lòng đất đã trở về đầy tình cờ và
mang theo nhiều điều bí ẩn.
Đá kêu
Những người già ở các buôn
làng trên dải đất Nam Tây Nguyên
không chắc chắn đàn đá có từ bao
giờ. Chỉ biết rằng từ thuở xa xưa,
ông cha họ đã biết tạo ra nhạc điệu
từ đá. Trong những câu chuyện
truyền lại của các buôn làng ở nơi
này có chuyện nhắc rằng: Ban đầu
khi phát hiện có những phiến đá
bên bờ suối phát ra tiếng kêu, bà
con đã lấy dây rừng buộc những
hòn đá rồi lợi dụng sức nước của
dòng suối làm cho chúng va đập
vào nhau phát ra tiếng kêu vang
vọng núi rừng, nhằm xua đuổi thú
dữ, bảo vệ nương rẫy, mùa màng.
Sau này, những phiến đá kêu ấy
được bà con mang về buôn ghè
đẽo và làm thành nhạc cụ. Để rồi
từ đó chúng được sử dụng như
một nhạc khí trong lễ hội cầu mùa,
mừng lúa mới, nhà mới... Thạch
cầm hòa với cồng chiêng tạo nên
bữa tiệc âm thanh để bà con quây
quần, nhảy múa.
Không phải đá nào cũng có thể
ghè đẽo thành Thạch cầm. Bởi
chỉ loại đá kêu (đá cát kết sừng
hóa) mới có âm thanh bổng trầm,
vang vọng, mới đủ du dương,
lảnh lót. Một bộ đàn đá chỉ từ 3,
6 hoặc 9 thanh. Thanh đá dài, to,
dày thường có âm trầm và trong.
Ngược lại thanh đá ngắn, nhỏ,
mỏng thì tiếng thanh, vang. Cũng
bởi thế mà nhạc vang lên từ đàn
đá người ta như nghe thấy tiếng
vang vọng của cơn gió đại ngàn,
tiếng chim rừng thánh thót vang
xa, cũng có khi du dương như
tiếng nước suối luồn qua khe đá.
Đàn đá gợi nên những âm thanh

như tiếng vọng của đại ngàn hấp
dẫn nhưng cũng đầy bí ẩn.
Có lẽ bởi thế mà sau nhiều năm
dày công nghiên cứu, các chuyên
gia đầu ngành về âm nhạc đã nhận
định âm hưởng của đàn đá như biểu
hiện tâm tư của con người, là yếu
tố kết nối giữa vũ trụ, con người,
thần linh.

Sự trở về
Trong hơn 200 thanh đàn đá
tìm được rải rác từ nhiều tỉnh trên
khắp Việt Nam, Lâm Đồng là địa
phương phát hiện được nhiều nhất.
Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
đang lưu giữ 6 sưu tập đàn đá với
100 thanh khác nhau. Riêng Bảo
tàng Lâm Đồng lưu giữ 5 sưu tập
- số lượng đồ sộ nhất ở Việt Nam.

Không ngẫu nhiên mà Bảo
tàng Lâm Đồng sưu tập
và sở hữu được bộ đàn đá
đáng tự hào như vậy. Bởi đó
là kết quả của những hành
trình gian nan, có khi kéo
dài cả nhiều năm trời của
cán bộ Bảo tàng trong việc
tìm về và xác định giá trị
của đàn đá.
28 năm gắn bó với ngành bảo
tàng và được xem như có duyên
khi có mặt trong hầu hết những
cuộc hành trình tìm các bộ sưu tập
đàn đá, bà Đoàn Bích Ngọ - Phó
Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng
vẫn nhớ như in những tháng ngày
lặn lội theo tiếng Thạch cầm: Đó

Nghệ sĩ Đỗ Lộc đang biểu diễn đàn đá. Ảnh tư liệu Bảo tàng Lâm Đồng

là câu chuyện tìm thấy bộ sưu tập
đàn đá B’Nơm năm 2003 sau khi
nhận được thông tin, gia đình ông
K’Branh (thôn Bờ Nơm, xã Sơn
Điền, huyện Di Linh) đào hố chứa
phân tại vườn nhà tình cờ phát hiện
các thanh đá lạ. Chúng được xếp
cẩn thận trong lòng hố theo thứ tự
dài trước, ngắn sau. Đoàn công tác
của Bảo tàng xuống tận nhà thuyết
phục ông K’Branh để cán bộ Bảo
tàng đưa sưu tập nghi là đàn đá về
thẩm định. Nếu đây đúng là đàn
đá, Bảo tàng sẽ tiến hành các thủ
tục để gia đình được nhận thưởng
theo quy định tại Luật Di sản Văn
hóa. Những tưởng được vợ chồng
ông đồng ý thì mọi chuyện sẽ xong
xuôi, nhưng ngờ đâu bà mẹ vợ của
ông K’Branh - người có quyền
quyết định cao nhất trong gia đình
lại không đồng ý. Tuy nhiên, sau
một thời gian kiên trì thuyết phục,
người phụ nữ ngoài 70 tuổi một
thời từng tham gia cách mạng ấy
đã đồng ý để các cán bộ Bảo tàng
Lâm Đồng đưa hiện vật về thẩm
định. Đây là bộ sưu tập đàn đá
B’Nơm với 20 thanh dài ngắn khác
nhau; trong đó thanh dài nhất 151
cm, thanh ngắn nhất 43 cm.
Và cũng có những bộ đàn đá

tưởng chừng như mất đi. Nhưng
có lẽ nhờ mối lương duyên lớn
mà những người cán bộ bảo tàng
vẫn tìm về gần như nguyên vẹn.
Đó là câu chuyện năm 2003, ông
Nguyễn Văn Thắng (Thôn 8, xã
Hòa Nam, huyện Di Linh) khi đào
hố trồng cà phê trong vườn đã phát
hiện những thanh đá đẹp được xếp
gọn gàng theo thứ tự lớn nhỏ. Ông
đã đem chúng cho người quen ở
Bảo Lộc và Vũng Tàu. Mãi đến
năm 2008, khi nhận được thông
tin, cán bộ Bảo tàng lập tức đến
Hòa Nam nhưng tới nơi đã không
còn gì. “Buồn và hụt hẫng, hai cảm
giác đó đã thực sự xuất hiện trong
tất cả mọi người của đoàn công tác
Bảo tàng. Nhưng không thể bó tay
khi chưa thử hết mọi cách. Chúng
tôi thuyết phục ông Nguyễn Văn
Trọng (con trai ông Thắng) cùng
xuôi về nhà người quen ở Bảo
Lộc để “thử vận may”. Có lẽ thật
sự là có duyên khi chúng tôi tới
Bảo Lộc thấy gia đình vẫn còn
gác những thanh đá ở chuồng gà.
Thế rồi, công tác thuyết phục lại
tiếp tục để mang những thanh đá
về Bảo tàng” - Phó Giám đốc Bảo
tàng nhớ lại.
Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục

Duyên
Đó là từ mà Phó Giám đốc Bảo
tàng Đoàn Bích Ngọ nhắc đến
nhiều trong hành trình tìm về
những bộ đàn đá. Nhưng đó cũng
là từ bà dùng để nói về việc người
dân tìm thấy những sưu tập đàn đá
trên vùng quần cư của họ.
Ở các địa phương khác, đàn đá
thường được phát hiện trong các
di chỉ khảo cổ, di chỉ mộ táng nên
rất dễ xác định chủ nhân và niên
đại. Riêng ở Lâm Đồng, hầu hết
các sưu tập đàn đá đều được người
dân các địa phương phát hiện tình
cờ trong quá trình canh tác trên
nương rẫy. Chúng được chôn giấu
cẩn thận trong lòng đất ở những
vùng cư trú lâu đời của các dân
tộc bản địa.
Đưa được các sưu tập đàn đá về
bảo tàng mới chỉ là một nửa hành
trình để xác định đúng những giá
trị của nó. Các thanh đá sau khi
được tìm về lại tiếp tục được đưa
xuống thành phố Hồ Chí Minh để
cán bộ kỹ thuật đo tần số, thang
âm. Tiếp đó, Bảo tàng chịu trách
nhiệm liên hệ với Trung tâm
Khảo cổ học thuộc Viện Khoa
học Xã hội vùng Nam Bộ để phối
hợp thành lập Hội đồng khoa học
giám định đàn đá. Trong đó, có
các chuyên gia về âm nhạc, khảo
cổ, bảo tàng. Giáo sư âm nhạc nổi
tiếng về đàn đá Tô Vũ là người
đồng hành với Bảo tàng Lâm
Đồng trong nhiều lần thẩm định.
Kết quả nghiên cứu, thẩm định là
căn cứ để Bảo tàng làm hồ sơ cho
các bộ đàn đá, đồng thời là cơ sở
để tiếp tục tổ chức Hội đồng giám
định giá trị đàn đá làm cơ sở xác
định khung thưởng cho người có
công phát hiện cổ vật theo quy
định của Luật Di sản Văn hóa.
Từ lúc tìm về cho đến việc đưa
ra khung chi thưởng là cả một
quá trình dài, nên những người
cán bộ bảo tàng đôi lúc còn đùa
nhau “mình như người mắc nợ”.
Bởi có nhiều lúc đêm hôm khuya
khoắt bà con vẫn gọi điện để “đòi
nợ” Bảo tàng.
Những sưu tập đàn đá là sáng
tạo nghệ thuật, là “tiếng nhạc
rừng” của riêng Tây Nguyên. Trải
qua bao thăng trầm biến động của
thời cuộc, những bộ Thạch cầm trở
về từ lòng đất lại vang vọng giữa
đại ngàn, để các thế hệ sau và bạn
bè nhiều nước trên thế giới biết về
một giá trị độc đáo của cư dân trên
vùng đất Nam Tây Nguyên. Song,
việc những bộ Thạch cầm được
phát hiện nhiều tại Lâm Đồng,
đặc biệt là vùng Di Linh đã khiến
các nhà nghiên cứu đặt ra câu hỏi
phải chăng vùng đất này cũng là
một trong những “chiếc nôi của
đàn đá”?
NGỌC NGÀ
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CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG

Bứt phá từ những sáng tạo, cải tiến kỹ thuật

S

au 5 năm tiếp nhận, quản
lý và vận hành dây chuyền,
đội ngũ người lao động
Công ty Nhôm Lâm Đồng
đã làm chủ được công nghệ, tích lũy
nhiều kinh nghiệm, duy trì nhà máy
vận hành ổn định, tăng dần công
suất, nhanh chóng đưa nhà máy đi
vào giai đoạn sản xuất ổn định, hoạt
động đạt và vượt công suất thiết kế,
chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc
tế, nâng cao chất lượng quản lý và
vận hành.
Xác định giảm giá thành sản xuất
là yếu tố then chốt, ngay từ những
ngày đầu Ban lãnh đạo Công ty đã
động viên đội ngũ kỹ sư, thợ vận
hành khu vực nhà máy nỗ lực sáng
tạo, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, mạnh dạn cho thử nghiệm,
ứng dụng các công nghệ mới nhằm
tăng hiệu quả, hiệu suất vận hành,
giảm tiêu hao nguyên vật liệu, hạ
giá thành sản xuất. Cuối năm 2015,
Hội đồng sáng kiến của Công ty
được thành lập, tổ chức họp thường
kỳ mỗi tháng một lần, kịp thời
phê duyệt các ý tưởng sáng kiến
đăng ký mới, triển khai thực hiện,
nghiệm thu công nhận các sáng
kiến đã được áp dụng, xử lý các
vướng mắc tồn tại trong sản xuất,
nghiệm thu, khen thưởng kịp thời
cho tác giả. Từ đó hoạt động sáng
kiến của công ty ngày càng được
phát huy, giải quyết được nhiều cải
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.
Trong đó nhiều sáng kiến điển hình,
tiêu biểu có ý nghĩa quan trọng,
có thể kể:

Tiết kiệm khoáng sản,
bảo vệ môi trường
Thứ nhất, là sáng kiến cải tiến
hệ thống bơm tuần hoàn đơn
lẻ dòng đáy từng bồn lắng rửa
khi dừng sản xuất alumin. Có
thể khẳng định, sản xuất alumin
là ngành sản xuất mới, lần đầu
tiên có mặt tại Việt Nam và Lâm
Đồng, do đó trong quá trình vận
hành khó tránh khỏi những trục
trặc kỹ thuật, mà việc thất thoát
xút và alumin theo bùn đỏ bơm
thải ra hồ bùn đỏ là một điển hình.
Để tránh tình trạng thất thoát này,
nhanh chóng khôi phục lại lưu
trình vận hành lại sản xuất, ổn
định các chỉ tiêu kỹ thuật, giảm
các tiêu hao vật tư cần thiết (xút,
hơi, chất trợ lắng, nước), không

Năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp Công ty Nhôm Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh với nhiều thành tích mang tính đột phá. Để đạt được những thành công đó là nhờ hoạt
động sáng tạo và những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, kỹ sư với tinh thần dám
nghĩ, dám làm, luôn nghiên cứu học hỏi công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm và giảm chi phí,
nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty Nhôm Lâm Đồng đã được vinh danh Top 50 nhà máy xanh thân thiện của Việt Nam. Ảnh: T.A

gây áp lực cho hồ bùn đỏ; các
kỹ sư đã cải tiến hệ thống bơm
tuần hoàn đơn lẻ dòng đáy từng
bồn lắng rửa, tiến hành thay đổi
lưu trình công nghệ bơm nối tiếp
giữa các bồn lắng rửa ra hồ bùn
đỏ theo thiết kế thành bơm tuần
hoàn dòng đáy của từng bồn lắng
rửa không bơm thải ra hồ bùn đỏ
khi dừng sản xuất alumin.
Thực hiện phương pháp bơm
tuần hoàn dòng đáy các bồn
lắng rửa, các tác giả lắp đặt thêm
đường ống cấp dòng đáy của
từng bồn vào đỉnh của chính bồn
đó. Trên hệ thống có đấu nối với
bơm dòng đáy của từng bồn bùn
đỏ và có các van đóng mở điều
tiết, định hướng dòng bơm tuần
hoàn. Với giải pháp bơm tuần
hoàn lượng bùn trong bồn ở từng
bồn, lượng vật chất trong các bồn
ở công đoạn lắng rửa được bảo
toàn, không phải bơm bùn đỏ ra
hồ bùn đỏ, không gây mất mát
kiềm và oxit nhôm, các chỉ tiêu
công nghệ khác không thay đổi,
không xảy ra hiện tượng lắng,
đóng bám của bồn, van đóng,
đáy bồn và đường ống, không
phải cấp nước rửa điền đầy các

Hơn 175 triệu đồng chăm lo tết cho cộng đồng
Ngày 29/1, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Công ty TNHH
MTV Nhôm Lâm Đồng cho biết: Tính đến thời điểm này, Công ty đã chi
hơn 175 triệu đồng để chăm lo tết cho cộng đồng. Số tiền này đã dùng
để chi hỗ trợ cho 49 hộ tại xã Lộc Ngãi, 60 hộ tại thị trấn Lộc Thắng
(huyện Bảo Lâm) có hoàn cảnh khó khăn và 30 cán bộ, công nhân viên
của Công ty có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động (chủ yếu là
tai nạn giao thông trong quá trình đi làm). Ngoài ra, Công ty còn chăm
lo tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hữu (xã Lộc Nam, huyện Bảo
Lâm) đã được Công ty nhận phụng dưỡng nhiều năm trở lại đây. Trong
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng còn
phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện nhiều chương
trình an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh
khó khăn trên địa bàn toàn huyện. 
ĐÔNG ANH

bồn rửa trước khi vận hành lại
lưu trình sản xuất.

Giá trị mà giải pháp mang
lại giúp Công ty tiết kiệm
được gần 4 tỷ đồng/năm, lợi
ích sáng kiến mang lại làm
giảm tiêu hao xút từ 68 kg/
tấn alumin (2016) xuống
còn 35,5 kg/tấn alumin, giá
thành mỗi tấn alumin sẽ
giảm 100 ngàn đồng.

Giải pháp đã đoạt giải ba Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật Lâm Đồng 2017,
đoạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
toàn quốc trong năm qua.

Giảm chi phí điện năng,
tiết kiệm nguồn nước
Sáng kiến thứ hai, là lắp đặt
tuyến ống đưa nước từ hồ thải
quặng đuôi số 6 về nhà máy
bằng phương pháp tự chảy phục
vụ sản xuất nhà máy tuyển.
Trước đây nước phục vụ rửa
quặng nhà máy được bơm từ hồ

Cai Bảng, tiêu hao nước mới
khoảng 4,3 m 3/tấn quặng tinh.
Trung bình mỗi năm nhà máy
tuyển quặng sản xuất khoảng 1,8
triệu tấn quặng tinh, tương ứng
sẽ phải bơm bổ sung khoảng 7,3
triệu m3 nước mới. Theo thiết kế
hồ thải quặng đuôi số 6 với cao
trình đỉnh đập là 870 m. Trong
khi đó cao trình bể nước bổ sung
và bể tuần hoàn nhà máy tuyển
là 844 m với độ chênh cao là 26
m. Tận dụng điều kiện địa hình,
địa mạo, Công ty đã sáng kiến
lắp đặt tuyến ống dẫn nước từ
hồ số 6 về nhà máy tuyển bằng
phương pháp tự chảy thay thế
cho việc bơm nước từ hồ Cai
Bảng vào tháng 5/2018. Đồng
thời nước thải bùn trong hồ
số 6 được sử dụng tuần hoàn
không phải thải ra hồ Cai Bảng
tiết kiệm chi phí xả thải ra môi
trường. Sau 1 năm đánh giá tính
hiệu quả cho thấy sáng kiến đã
mang lại nhiều lợi ích như: tiết
kiệm chi phí điện năng cho hệ
thống bơm và giảm chi phí sửa
chữa, bảo dưỡng, thay thế định
kỳ, dự kiến làm lợi cho Công ty
khoảng 4,2 tỷ đồng/năm.
Sản xuất alumin là một ngành
công nghiệp mới, vừa sản xuất
vừa tìm hiểu tiếp thu công nghệ;
bên cạnh đó dây chuyền hoạt
động liên tục không thể dừng để
sửa chữa khắc phục tại bất cứ
công đoạn nào, nên chỉ cần một
sai lầm có thể dẫn đến hậu quả rất
lớn ảnh hưởng đến sản xuất, công
nghệ, chất lượng sản phẩm. Vì
vậy Ban lãnh đạo Công ty và Hội
đồng sáng kiến luôn cẩn trọng
phân tích, hoàn thiện ý tưởng,
tránh rủi ro trước khi thực hiện
áp dụng sáng kiến và cải tiến kỹ
thuật, công nghệ, đảm bảo hiệu
quả để dây chuyền sản xuất hoạt
động xuyên suốt.
Với những nỗ lực sáng kiến,
đã hạ giá thành sản xuất từ
mức giá thành bình quân vận
hành 5,2 triệu đồng/tấn alumin
năm 2014, đã giảm xuống còn
4,11 triệu đồng/tấn năm 2016,
tương đương 3,93 triệu đồng/
tấn. Nhờ đó hiệu quả sản xuất
kinh doanh của Công ty đều đạt
và vượt kế hoạch, năm sau cao
hơn năm trước.
THÁI AN

Đánh giá, kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng dầu nhờn động cơ
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường
- Chất lượng (TC-ĐL-CL) Lâm
Đồng vừa tiến hành lấy mẫu ngẫu
nhiên 10 loại dầu nhớt để khảo sát,
kiểm định đối với các sản phẩm
dầu nhớt đang lưu hành trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng như Petrolimex,
Castrol, Mekong, Shell, Saigon
Petro, Kixx...
Chi cục đã tiến hành kiểm định,
phân tích các tiêu chí: tên hàng hóa
(ghi rõ loại động cơ sử dụng); tên, địa
chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách
nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng
hóa; thể tích/khối lượng; đặc tính kỹ

thuật (cấp độ nhớt, tính năng); hướng
dẫn sử dụng bảo quản; thông tin cảnh
báo. Kết quả cho thấy, hầu hết các
sản phẩm được ghi nhãn hàng hóa
đúng quy định, còn 3 sản phẩm ghi
thiếu đặc tính kỹ thuật; chất lượng đa
số các mẫu sản phẩm có kết quả thử
nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công
bố áp dụng, có 2 sản phẩm chưa đạt
so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”
do Bộ Khoa học và Công nghệ ban
hành thì các loại dầu nhờn phải bảo
đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, đặc tính

sản phẩm không gây mất an toàn
cho người, động vật, thực vật, môi
trường và tài sản; phải có các ký
hiệu phân cấp tính năng như: phân
cấp độ nhớt, các chỉ tiêu hóa lý bắt
buộc, các loại phụ gia. Dầu nhờn
động cơ đốt trong sản xuất, pha chế,
nhập khẩu phải được công bố hợp
quy phù hợp trước khi đưa ra lưu
thông trên thị trường; nhãn mác gắn
trên bao bì phải được ghi rõ ràng, dễ
đọc, không bị bong, rách... Hiện nay,
trên địa bàn tỉnh đang kinh doanh rất
nhiều loại dầu nhờn được sản xuất
trong và ngoài nước qua các nhà

phân phối, các đại lý tiêu thụ. Việc
lấy mẫu ngẫu nhiên phục vụ công
tác kiểm định sẽ góp phần đảm bảo
chất lượng dầu nhớt, tăng cường sự
quản lý nhà nước về kinh doanh dầu
nhớt, kịp thời phát hiện sai phạm.
Qua kiểm định, Chi cục TC-ĐLCL Lâm Đồng khuyến cáo các đơn
vị sản xuất kinh doanh dầu nhờn
trong tỉnh phải tiếp tục thực hiện
đầy đủ và tốt hơn các nội dung “Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn
động cơ đốt trong” nhằm đảm bảo
các sản phẩm đạt yêu cầu về tiêu
chuẩn, chất lượng trước khi được lưu

thông, tiêu dùng.

Q.UYỂN

Dầu nhờn động cơ, xe máy là mặt hàng
thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất.

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm,
chúc tết tại huyện Đam Rông
Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh
Quân khu 7 do Thiếu tướng Du Trường
Giang, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng
đoàn đã đến thăm và tặng quà, chúc tết cấp
ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các
gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình
thuộc đối tượng chính sách trên địa bàn
huyện Đam Rông. Tại đây, đoàn đã tặng
quà tết cho Huyện ủy, UBND huyện và
trao 50 phần quà tết cho 50 hộ dân thuộc 3
xã: Đạ Rsal, Liêng Srônh, Rô Men.
Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu
tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh
Quân khu đã bày tỏ sự vui mừng trước
những kết quả mà huyện Đam Rông đã
đạt được trong xây dựng, phát triển kinh
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa
phương. Đồng thời, thăm hỏi, chúc sức
khỏe các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
gia đình thuộc đối tượng chính sách đón tết
cổ truyền vui vẻ, đầm ấm, phấn đấu vượt
qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống,
nhằm đóng góp cho sự phát triển của quê
hương, đất nước.
LÊ TUẤN

Giải ngân nhiều nguồn vốn
hỗ trợ hộ nghèo sản xuất
Huyện Lạc Dương đã giải ngân nhiều
nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo đào tạo nghề
nông nghiệp, phát triển sản xuất, chăn nuôi
trên địa bàn.
Trong đó, đã triển khai hơn 740 triệu
đồng hỗ trợ cho khoảng 10 hộ nghèo, cận
nghèo và mới thoát nghèo ở 3 xã: Đưng
K’Nớ, xã Lát, Đạ Chais để đầu tư vật tư,
phân bón, chuyển đổi giống cây trồng;
mua 35 con bò cái vàng sinh sản, nhân
rộng nhiều mô hình nuôi vịt xiêm, nuôi gà
trên đệm lót sinh học.
Riêng xã Đạ Chais và xã Đưng K’Nớ
còn được hỗ trợ 800 triệu đồng cho hơn 60
hộ nghèo đầu tư mở rộng chuồng trại chăn
nuôi, phát triển trồng trọt. Đặc biệt, trong đó
có gần 140 triệu đồng hỗ trợ 14 hộ nghèo
trồng nấm tú trân đạt hiệu quả bước đầu;
mở 2 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.
Ngoài ra, chính quyền huyện Lạc Dương
còn thực hiện gần 400 triệu đồng nguồn
vốn dự án đa dạng sinh kế cho khoảng 50
hộ nghèo ở thị trấn Lạc Dương và 2 xã: Đạ
Sar, Đạ Nhim trồng cỏ voi làm thức ăn chăn
nuôi bò, thâm canh cà phê…
VŨ VĂN

Nguy cơ đóng cửa điểm cấp
thuốc Methadone điều trị
thay thế cai nghiện tại Đạ Tẻh
Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện
Đạ Tẻh, trong năm 2019, điểm cấp thuốc
Methadone để điều trị thay thế cho cai
nghiện ma túy tại trung tâm này có nguy
cơ phải đóng cửa mà nguyên nhân là do
hiện đang thiếu con người để duy trì hoạt
động. Điểm cấp thuốc Methadone điều trị
thay thế cho cai nghiện tại Trung tâm Y
tế huyện Đạ Tẻh được Trung tâm Phòng
chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng thành
lập vào ngày 1/12/2016. Trung bình mỗi
ngày có khoảng 20 lượt người đến nhận
thuốc Methadone để điều trị thay thế cai
nghiện ma túy, chủ yếu là người dân tại
huyện Đạ Tẻh. Tuy nhiên, trong suốt quá
trình hoạt động, nguồn kinh phí cấp cho
điểm cấp thuốc này không có chi phí cho
người trực tiếp cấp thuốc nên Trung tâm Y
tế huyện Đạ Tẻh phải hợp đồng lao động
và chi từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị
nhưng theo quy định hiện nay tất cả hợp
đồng lao động đều bị cắt giảm nên có nguy
cơ đóng cửa. 
ĐÔNG ANH
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Nhộn nhịp thị trường cây cảnh trước thềm
năm mới
Không khí đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
năm 2019 đã bắt đầu nhộn nhịp trên
khắp các con đường tại TP Đà Lạt. Hàng
trăm loại cây cảnh chơi tết đã được bày
bán dọc Quảng trường Lâm Viên, đường
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ… để
phục vụ người dân trong dịp tết đến,
xuân về.

S

áng ngày 29/1 (tức ngày 24 tháng
chạp), trên đường Trần Quốc Toản,
hằng trăm loại hoa đẹp, độc và lạ
đã được thương lái bày bán dọc bờ
hồ Xuân Hương. So với các cung đường
hoa xuân khác, khu vực trên được người
dân đổ về xem nhiều nhất bởi diện tích vỉa
hè rộng cùng với không gian Quảng trường
Lâm Viên thoáng đãng. Nhộn nhịp nhất là
khoảng 17h chiều, hàng trăm người dân TP
Đà Lạt và các huyện lân cận tới tham quan,
mua sắm cũng như chụp hình lưu niệm,
thưởng ngoạn hoa tết.
Chị Nguyễn Thị Hồng (36 tuổi, người
dân TP Đà Lạt) chia sẻ: “Chợ hoa trước
Quảng trường Lâm Viên có các loại cây
cảnh trưng tết đa dạng hơn so với các năm
trước. Tôi bị cuốn hút vào cây quất với
nhiều thế cây được người trồng tạo dáng
khác nhau, kiểu dáng chậu cũng đa dạng
trông bắt mắt. Tôi và gia đình đã quyết
định chọn 1 cây quất trồng trong chậu
dáng lục bình giá 500.000 đồng, hai chậu
cúc cùng với vài cặp dưa hấu mang về nhà
trưng để làm tăng thêm sự ấm cúng trong
gia đình vào những ngày tết’’.
Ông Nguyễn Thành Trung ở huyện Đức
Trọng lên Đà Lạt tìm cây cảnh trưng tết cũng
đang say sưa ngắm hàng trăm gốc hoa đào
vừa hé nụ được tạo dáng tỉ mỉ do những bàn
tay điêu luyện của các nghệ nhân đến từ các
tỉnh Bến Tre, Bình Định… Ông Trung tâm
sự: ‘‘Tôi rất thích hoa đào, bởi vẻ đẹp tinh
khiết, sang trọng và ý nghĩa tốt đẹp của nó,
mang đến cho gia chủ nhiều may mắn, phát
tài phát lộc trong một năm mới. Tại chợ hoa,
nhiều gốc mai có giá bán lên đến hàng chục
triệu đồng, vì khả năng tài chính nên tôi chỉ
chọn mua những cây đào nhỏ với giá khoảng
600.000 đồng’’.

Tuy nhiên, giá bán các loại hoa, cây
cảnh tăng nhẹ khoảng 20% so với
tết năm 2018.
Bên cạnh đó, giá một số loại cây kiểng
chậu giá phải chăng như cúc chùm khoảng
150.000 đồng/chậu, các cây kiểng chậu nhỏ
có giá khoảng 70.000 - 150.000 đồng/chậu.

Cảnh thương buôn tất bật vận chuyển quất mấy ngày nay tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt. Ảnh: C.P

Hoa kiểng lạ hút khách
Rất nhiều nhà vườn, công ty trồng cây cảnh tại Đà Lạt đã cho ra những sản phẩm mới,
lạ phục vụ nhu cầu khách hàng khắp nơi trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Một trong số hàng chục loại hoa kiểng mới tại Đà Lạt năm nay là hoa atiso. Bà Huỳnh Thị
Thu Hằng - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH MTV Phong Lan Việt cho biết, năm nay
trang trại Bunny Farm của Công ty (Phường 11, TP Đà Lạt) đã trồng và sang được 500 chậu
kiểng atiso có tuổi thọ từ 2 tới 3 năm trở lên để phục vụ nhu cầu chơi cây kiểng tết của
khách hàng.
“Cây atiso lần đầu tiên được chúng tôi đưa vào chậu như một loại hoa, cây kiểng giới
thiệu đến người tiêu dùng. Các cây đủ tiêu chuẩn vào chậu có dáng cao, đủ cao, có dáng
đẹp, khi hoa bung nở có màu tím rất đẹp. Sau khi trưng tết khoảng 1-2 tháng, người dùng
có thể dùng thân, lá, rễ có thành phần thảo dược bổ dưỡng làm thực phẩm” - chị Hằng
thông tin.

Theo ghi nhận, năm nay mặt hàng quất được
nhiều thương lái chuyển chủ yếu từ miền Bắc
vào Đà Lạt với số lượng lớn.
Giá quất dao động từ 1 triệu tới 1,8 triệu
đồng/cây, quất chậu nhỏ giá tầm 250 - 450
ngàn đồng/chậu. Những chậu nhỏ độ cao dưới
1 m có giá khoảng 200 - 300 ngàn đồng. Cúc
mâm xôi được vận chuyển từ miền Tây lên có
giá 500 - 600 ngàn đồng/chậu lớn. Một loại
cây cảnh tương tự là quýt cảnh, cam và bưởi
ghép cũng được bày bán với giá từ 1,5 - 2 triệu
đồng mỗi cây.
Trên đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương,
hoa lan (địa lan, hồ điệp, lan rừng) là thế mạnh
của thị trường hoa Lâm Đồng được bày bán
khá nhiều. Ông Nguyễn Văn Yên (45 tuổi,
chủ một vườn địa lan Phường 9) cho biết, địa
lan năm nay nở sớm nên lan cắt cành nụ đẹp
hàng tết hạn chế do đó giá cao hơn. Như địa
lan vàng New Zealand giá khoảng 800 ngàn

ỐNG KÍNH PHÓNG VIÊN

Lại… đào, bới!
Do thiếu sự phối hợp với các đơn vị liên
quan và sự tắc trách của chính mình, Chi
nhánh Viettel tại Di Linh lại tiếp tục… đào,
bới lề đường để thi công, sửa chữa hệ thống
đường dây ngầm dưới mặt đất.
Trong ảnh là hiện trường tại khu vực Tổ
dân phố 14, thị trấn Di Linh, nơi mà cả tuyến
Quốc lộ 20 ở nội thị thị trấn Di Linh đã được
mở rộng, nâng cấp, hoàn thiện (mặt đường
đổ nhựa nóng và vỉa hè lát gạch) khang trang,

sạch đẹp trong 3 năm qua, nay lại bị Viettel
đào, bới. Đây không phải là lần đầu mà là
lần thứ hai, đơn vị viễn thông này triển khai
làm việc đó.
Tất nhiên, đơn vị viễn thông Viettet tự chịu
trách nhiệm mọi chi phí để hoàn thiện vỉa hè
trở lại, nhưng đây là một sự lãng phí không
đáng có”!
(Ảnh chụp lúc 10 giờ, ngày 25/1/2019)
XL

đồng một cành, địa lan màu cam lửa có giá 500
ngàn đồng, địa lan xanh giá 600 ngàn đồng…
Tùy lựa chọn của khách hàng, giá tiền một
chậu được tính dựa trên số lượng cành và các
chủ vườn đều sẵn sàng ghép chậu nhiều hay
ít cành theo yêu cầu của khách hàng.
Tại các làng hoa truyền thống như Vạn
Thành, Thái Phiên, Hà Đông…, hàng ngàn hộ
dân đang dồn sức thu hoạch, vận chuyển hoa tết
lên xe để các thương lái đưa xuống thị trường
phía Nam tiêu thụ cho kịp ngày cuối năm. Theo
Hiệp hội Hoa Đà Lạt, hiện diện tích canh tác
hoa tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận khoảng gần
4.000 ha (riêng Đà Lạt là 1.700 ha) với nhiều
loại hoa được gắn nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”,
như: địa lan, hồng, cúc, cẩm chướng, cát tường,
lay ơn, salem, ngàn sao, hồng môn, đồng tiền
và lily… với sản lượng ước đạt khoảng 2,5 tỷ
cành, đáp ứng đủ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên
đán 2019.
C.PHONG
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Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác trong đấu tranh phòng,
chống tội phạm
Sáng 29/1, tại Nhà Quốc hội,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân đã tiếp ngài Moon
Moo-il, Viện trưởng Viện Công
tố Tối cao Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh
và chào mừng ngài Moon Moo-il
và các thành viên Đoàn đại biểu
Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc
sang thăm và làm việc tại Việt
Nam theo lời mời của Viện Kiểm
sát Nhân dân Tối cao Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh
sau 27 năm thiết lập ngoại giao,
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa
Việt Nam và Hàn Quốc đã có
những bước phát triển mạnh mẽ và
ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên
đã trở thành đối tác quan trọng hàng
đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.
Chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp
về đất nước, con người Hàn Quốc
khi thăm chính thức Hàn Quốc
theo lời mời của Chủ tịch Quốc
hội Moon Hee Sang vào tháng
12/2018, Chủ tịch Quốc hội cho
biết qua chuyến thăm, hai nước
đã đạt được nhận thức chung về
những biện pháp nhằm tăng cường
hợp tác toàn diện Việt Nam-Hàn
Quốc trong các lĩnh vực: chính trị,
kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn
hóa, giáo dục và pháp luật.
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc
hội cũng đã chia sẻ về chức năng,
nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân
dân. Quốc hội Việt Nam đánh giá
cao vai trò của Viện Kiểm sát
Nhân dân với vai trò thực hành
quyền công tố và kiểm sát các hoạt
động tư pháp, đã có những đóng
góp lớn trong lĩnh vực tư pháp thời
gian qua. Hằng năm, Viện Kiểm
sát Nhân dân thực hiện báo cáo
trước Quốc hội.
Là một trong những cơ quan đi
đầu trong thực hiện các nhiệm vụ
của cải cách tư pháp, các cơ quan
tư pháp của Việt Nam nói chung và
Viện Kiểm sát Nhân dân nói riêng
đang nỗ lực thực hiện các nhiệm
vụ của chiến lược cải cách tư pháp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân đánh giá cao kết quả hội
đàm giữa Viện trưởng Viện Công
tố Tối cao Moon Moo-il và Viện
trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Lê

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Công tố Tối cao
Hàn Quốc Moon Moo-il đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Minh Trí; cho rằng việc ký Bản
ghi nhớ hợp tác giai đoạn 20192022 giữa hai cơ quan là cơ sở
quan trọng để hai bên tiếp tục tiến
hành các hoạt động hợp tác trong
thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong
thời gian tới cơ quan kiểm sát
hai nước tập trung phối hợp thực
hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ. Hai
bên duy trì thường xuyên trao đổi
đoàn các cấp để tăng cường quan
hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết
lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm
trong công tác chuyên môn.
Cùng với đó là tiếp tục tăng
cường hợp tác trong đấu tranh
phòng, chống tội phạm thông qua
thực hiện có hiệu quả các hoạt
động tương trợ tư pháp về hình
sự, đặc biệt là tội phạm có tổ chức
xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng
công nghệ cao để phạm tội...
Hai bên tăng cường hợp tác
trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ, kiểm sát viên; ứng dụng
công nghệ thông tin vào nghiệp
vụ kiểm sát; tổ chức các hội thảo
chuyên đề để học hỏi, chia sẻ kinh
nghiệm tốt của nhau...
Ngài Moon Moo-il cảm ơn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân dành thời gian cho
cuộc tiếp.
Nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt
Nam có những nét văn hóa tương
đồng, Viện trưởng Viện Công tố
tối cao Hàn Quốc cho biết người
dân Hàn Quốc dành tình cảm

yêu mến đối với đất nước và con
người Việt Nam; đồng thời bày tỏ
tin tưởng rằng, cùng với sự phát
triển của giao lưu nhân dân và
hợp tác kinh tế, sự hợp tác giữa
cơ quan tư pháp hai nước sẽ ngày
càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy
mối quan hệ tốt đẹp giữa Hàn
Quốc và Việt Nam.
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Thị Kim Ngân và
Viện trưởng Viện Công tố Tối
cao Hàn Quốc vui mừng nhận
thấy thời gian qua quan hệ Đối tác
hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn
Quốc đã có những bước phát triển
mạnh mẽ.
Hàn Quốc đã trở thành một
trong những đối tác quan trọng
hàng đầu của Việt Nam. Hàn
Quốc là quốc gia đầu tư lớn nhất,
là đối tác thương mại lớn thứ hai
của Việt Nam. Việt Nam là đối tác
thương mại thứ 4 của Hàn Quốc.
Hoạt động giao lưu nhân dân
giữa hai nước cũng trở nên rất
sôi động. Hiện có 170.000 người
Việt Nam đang sinh sống, làm
việc và học tập tại Hàn Quốc và
khoảng 150.000 người Hàn Quốc
sinh sống, làm việc tại Việt Nam.
Hơn 60.000 gia đình đa văn
hóa Hàn-Việt là cầu nối hữu nghị
đặc biệt của hai nước. Bóng đá
cũng là một phương tiện kết nối
quan trọng làm cho tình cảm giữa
nhân dân hai nước Việt-Hàn ngày
càng trở nên gắn bó.

TTXVN

Trung Quốc mở chiến dịch "Lưới trời 2019" săn lùng quan tham
Ngày 29/1, Trung Quốc đã
chính thức phát động chiến dịch
“Lưới trời 2019” để bắt giữ các
quan chức tham nhũng chạy trốn
ra nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại
Bắc Kinh, tại một cuộc họp cùng
ngày, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm
tra Kỷ luật Trung ương kiêm
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám
sát Quốc gia Trung Quốc, ông
Lý Thư Lỗi nhấn mạnh cần phải
có nhiều nỗ lực hơn nữa để tăng
cường hỗ trợ tư pháp và hợp tác

thực thi pháp luật quốc tế nhằm
trấn áp các vụ án này và cải thiện
cơ chế ngăn ngừa các nghi phạm
bỏ trốn ra nước ngoài.
Chiến dịch “Lưới trời 2019”
sẽ do một số cơ quan thực thi,
trong đó Ủy ban Giám sát Quốc
gia sẽ chịu trách nhiệm lùng bắt
các quan chức bị tình nghi dính
líu tới các tội danh liên quan đến
nghĩa vụ, Tòa án Nhân dân Tối
cao truy lùng các tài sản bất hợp
pháp và Bộ Công an thực thi chiến
dịch "Săn cáo" nhằm vào các nghi

phạm tội phạm kinh tế chạy trốn
ra nước ngoài.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân
dân Trung Quốc và Bộ Công an
nước này sẽ ngăn chặn và trấn
áp hoạt động chuyển tiền bị đánh
cắp, và Ban Tổ chức Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng
Bộ Công an sẽ giải quyết việc
mua bán các giấy tờ đi lại bất
hợp pháp.
Trung Quốc đã phát động chiến
dịch “Lưới trời” đầu tiên hồi
tháng 4/2015.
TTXVN

Để Đảng ta... 
... Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 6 (lần 2), khóa
VIII, “Về một số vấn đề cơ
bản và cấp bách trong công
tác xây dựng Đảng hiện nay”
(1999); Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 4, khóa XI, “Một
số vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện nay” (2012); Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XII)
về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ.
Thông qua việc thực hiện
các nghị quyết về xây dựng và
chỉnh đốn Đảng, các tổ chức
đảng và từng đảng viên đã khắc
phục, sửa chữa những khuyết
điểm, phát huy ưu điểm, làm
cho Đảng ta thực sự trong sạch,
vững mạnh, xứng đáng vai trò
lãnh đạo đất nước. Riêng đối
với những cán bộ phạm sai lầm
do “hám danh trục lợi”, “cố ý
phá hoại”, lại “ngoan cố, không
chịu ăn năn”, “phê bình, giáo
dục mấy cũng cứ ỳ ra, không
chịu sửa đổi”, thì Đảng ta kiên
quyết xử lý nghiêm khắc, đưa
họ ra khỏi Đảng, không để
tình trạng “con sâu làm rầu nồi
canh”. Theo Ban Chỉ đạo Trung
ương về Phòng chống tham
nhũng cho biết, từ năm 2014
đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra
các cấp đã thi hành kỷ luật hơn
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840 tổ chức Đảng và 58.120
đảng viên vi phạm; trong đó,
có 50 cán bộ thuộc diện Trung
ương quản lý (9 trường hợp là
Ủy viên Trung ương, nguyên
là Ủy viên Trung ương đã bị
kỷ luật, một Ủy viên Trung
ương - nguyên Ủy viên Bộ
Chính trị bị khai trừ Đảng) và
hơn 2.700 đảng viên vi phạm về
tham nhũng, cố ý làm trái. Việc
xử lý nghiêm khắc những cán
bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật
không chỉ góp phần xây dựng
Đảng ta thực sự trong sạch,
vững mạnh, lấy lại niềm tin của
Nhân dân, mà còn trực diện đấu
tranh phản bác chống lại các thế
lực phản động, không để chúng
lợi dụng bôi nhọ, tô vẽ phá hoại
Đảng ta.
Xuân Kỷ Hợi đã về, cả đất
nước tưng bừng đón chào
Xuân mới, mừng Đảng ta
89 tuổi. Mùa Xuân, kỷ niệm
ĐCSVN ra đời, nghĩ về Đảng,
về công ơn trời biển của Đảng,
của Bác Hồ kính yêu, về những
thành tựu của đất nước đổi
mới, chúng ta càng thêm rạo
rực niềm vui; càng thêm yêu
quí, tự hào và tin tưởng tuyệt
đối vào sự lãnh đạo của Đảng;
từ đó, ra sức tu dưỡng, rèn
luyện, phấn đấu thực hiện
thắng lợi mục tiêu, lý tưởng
cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ kính
yêu đã đề ra. 	

KHÁNH LINH

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.
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