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Công tác xây dựng Đảng năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến
phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 19/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở
rộng lần thứ 18 để tổng kết công tác xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công
tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai
nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do các đồng chí
Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức
Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ

tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên cùng
lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa
phương, đơn vị trong toàn tỉnh.
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 là năm
bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và
Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Với chủ đề: “Hành động mạnh mẽ - đồng bộ
XEM TIẾP TRANG 2
của hệ thống chính trị”,...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Người cách mạng phải có đạo đức cách
mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm
vụ cách mạng vẻ vang”
ĐÂY LÀ LỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM
BÀN VỀ “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG”, VIẾT VÀO THÁNG 12/1958.

Tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ

Khi Đảng bộ quyết tâm
chỉ đạo cải cách hành chính
Để nâng cao hiệu quả chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,
Đảng bộ Cục Thuế tập trung xây
dựng nội dung thực hiện cải cách
hành chính.
TRANG 4

Xung quanh việc
thu phí tham quan
cây thông “cô đơn”
của Vườn Quốc gia
Bidoup - Núi Bà
TRANG 7

KINH TẾ

Thời hạn cho thuê biệt thự
nhà nước đến 50 năm
TRANG 3

Lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc (trong ảnh: Thanh niên huyện Di Linh lên đường nhập ngũ năm 2018). Ảnh: Xuân Long

Đầu xuân trò chuyện với các bí thư huyện, thành
Bài 5: Phấn đấu hoàn thành trước thời hạn việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Là địa bàn nằm ở phía Nam Lâm
Đồng, từ năm 2015, Đạ Tẻh đã chủ
động sắp xếp, tinh gọn bộ máy với những
bước đi phù hợp. Đến nay, Đạ Tẻh được
đánh giá là một trong những địa phương
làm tốt công tác mang tính cấp bách này
và huyện đang tiếp tục hoàn thành trước
thời hạn việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

TRANG 4

Ngành Thuế Lâm Đồng hoàn thành
thắng lợi kế hoạch NSNN

VĂN HÓA - XÃ HỘI

“Tuổi trẻ sáng tạo” làm chủ
khoa học - công nghệ
TRANG 5

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Nuôi cá hô dưới lòng hồ
thủy điện
TRANG 6

TRANG 2
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ĐẦU XUÂN TRÒ CHUYỆN VỚI CÁC BÍ THƯ HUYỆN, THÀNH

Bài 5: Phấn đấu hoàn thành trước thời hạn
việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy
(Phỏng vấn đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh)
Là địa bàn nằm ở phía Nam
Lâm Đồng, từ năm 2015, Đạ
Tẻh đã chủ động sắp xếp, tinh
gọn bộ máy với những bước đi
phù hợp. Đến nay, Đạ Tẻh được
đánh giá là một trong những
địa phương làm tốt công tác
mang tính cấp bách này và
huyện đang tiếp tục hoàn
thành trước thời hạn việc sắp
xếp, tinh gọn bộ máy.
PV: Thưa đồng chí, cách đây hơn
1 năm, Huyện ủy Đạ Tẻh đã thành
lập các tổ công tác về dự sinh hoạt
tại các chi bộ nhằm mục đích nâng
cao chất lượng sinh hoạt Đảng.
Đến nay, hoạt động này đã đạt được
những kết quả ra sao?
Đồng chí Tôn Thiện Đồng:
Huyện ủy đã thực hiện và tổng kết
2 nghị quyết chuyên đề về nâng cao
chất lượng sinh hoạt Đảng trong
khối Các cơ quan và khối Nông
thôn. Tiếp đó, thực hiện hướng dẫn
của Ban Tổ chức Trung ương, cũng
như hướng dẫn của Ban Thường vụ
(BTV) Tỉnh ủy; huyện xây dựng kế
hoạch để nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ; trong đó, tập trung xây
dựng các tổ để dự sinh hoạt tại tất
cả các chi bộ. Các tổ do 5 đồng chí
là trưởng các ban của Huyện ủy
được phân công đến dự sinh hoạt
với tất cả các tổ chức cơ sở đảng
cũng như các chi bộ trực thuộc
Đảng ủy. Thông qua việc dự sinh
hoạt này, các chi bộ đã tổ chức sinh
hoạt bài bản hơn, nội dung chuẩn bị

Đồng chí Tôn Thiện Đồng,
Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh.

kỹ lưỡng hơn và chất lượng tốt hơn.
Chính vì thế, huyện sẽ tiếp tục duy
trì và thường xuyên cử cán bộ của
các tổ đến dự sinh hoạt tại các chi bộ
trong toàn huyện, từ chi bộ cơ quan,
trường học, lực lượng vũ trang đến
chi bộ các khu dân cư. Việc nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng gắn
với nâng cao chất lượng đảng viên
bằng biện pháp chủ động tổ chức học
tập các nghị quyết của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Để
các nghị quyết thực sự đến với cán
bộ, đảng viên thì huyện cũng chia ra
từng đối tượng để tổ chức học tập,
quán triệt cho phù hợp.
PV: Một khi chất lượng sinh hoạt
chi bộ, chất lượng đảng viên được
nâng lên thì có tác động như thế
nào đối với việc phát triển kinh tế
- xã hội tại các địa phương và thực
hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, thưa
đồng chí?
Đồng chí Tôn Thiện Đồng: Đối
với các cơ quan, chất lượng sinh hoạt

Công tác xây dựng Đảng...
... bên cạnh những kết quả đạt
được khá toàn diện về phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng
- an ninh thì Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán
triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc
công tác xây dựng Đảng, hệ thống
chính trị với quyết tâm cao nhất và
đạt nhiều kết quả quan trọng trên
các mặt.
Công tác xây dựng Đảng, hệ
thống chính trị năm 2018 có nhiều
chuyển biến tích cực. Cấp ủy, tổ
chức đảng các cấp đã nhận thức
rõ vai trò, tầm quan trọng và trách
nhiệm trong công tác tư tưởng, từ
đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực
hiện, tạo sự đoàn kết, thống nhất
trong Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
đảng được nâng lên. Tổ chức bộ
máy của các cơ quan Đảng và hệ
thống chính trị từng bước được sắp
xếp, kiện toàn gắn với xây dựng
Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch

Diện mạo mới ở một ngã tư cửa ngõ thị trấn Đạ Tẻh. Ảnh Nguyễn Thượng Thiêm

Đảng nâng lên thì việc thực hiện
nhiệm vụ chắc chắn cũng tốt hơn.
Đối với các chi bộ khu dân cư thì đã
đi sâu, bàn trực tiếp vào những việc
cấp thiết của địa phương như xây
dựng nông thôn mới, giảm nghèo,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Bởi
vậy, những nghị quyết, chỉ thị, kế
hoạch của Đảng, chính quyền thực
sự đi vào cuộc sống của người dân.
Mọi người sẽ nắm bắt được những
chỉ đạo chung, từ đó góp phần giúp
kinh tế - xã hội phát triển, các xã
đều đạt chuẩn nông thôn mới và
huyện sẽ trở thành huyện nông thôn
mới trong năm nay, tỷ lệ hộ nghèo
giảm, nhất là trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số.

PV: Huyện Đạ Tẻh là một trong
những đơn vị thực hiện khá tốt việc
sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xin đồng
chí chia sẻ một vài ý kiến về vấn
đề này?!
Đồng chí Tôn Thiện Đồng: Việc
thực hiện Nghị quyết Trung ương
6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu
lực, hiệu quả; huyện xác định đây là
nhiệm vụ trọng tâm và phải chỉ đạo
quyết liệt từ cơ sở đến cấp huyện.
Huyện đã quán triệt đầy đủ các nghị
quyết của Trung ương, của tỉnh và
xây dựng chương trình hành động
của huyện. Trong quá trình sắp xếp,
do làm tốt công tác tư tưởng nên cán
bộ, đảng viên đều yên tâm và đồng
thuận rất cao. Đến nay, huyện đã

thành lập cơ quan giúp việc chung
khối Mặt trận, đoàn thể của huyện.
Huyện cũng đã thành lập Văn phòng
Huyện ủy chung cho các ban Đảng
và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
chính trị - xã hội. Các cơ quan này
chính thức đi vào hoạt động từ đầu
năm 2019 và đã cơ bản đi vào nề nếp.
Trong việc tinh giản, sắp xếp bộ
máy; huyện cũng đã xây dựng Đề
án chuyển chức năng, nhiệm vụ
của Phòng Dân tộc về Văn phòng
HĐND, UBND huyện. UBND
huyện cũng đã thành lập văn phòng
chung để phục vụ khối chính quyền.
Địa phương cũng đã sáp nhập Trung
tâm Văn hóa Thể Thao...

Công tác vận động quần chúng có
sự đổi mới, dân chủ được mở rộng,
đoàn kết toàn dân tộc được phát
huy. Cải cách hành chính bước đầu
đạt được những kết quả nhất định;
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
chính quyền các cấp tiếp tục được
đổi mới và nâng cao, cơ bản đáp
ứng nhu cầu nhiệm vụ đề ra...
Năm 2019, Tỉnh ủy Lâm Đồng
đã xác định chủ đề là: “Vượt qua
thách thức, tạo động lực, đột phá,
phấn đấu hoàn thành toàn diện mục
tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ X”. Đảng bộ
tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề ra chỉ
tiêu cụ thể trong năm 2019 là phấn
đấu duy trì tỷ lệ đảng viên tham gia
học tập các nghị quyết, chỉ thị của
TW và tỉnh đạt trên 90%; kết nạp
1.500 - 2.000 đảng viên mới, trong
đó có 65% đảng viên mới là đoàn
viên thanh niên.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập
trung thảo luận các vấn đề về nâng
cao năng lực, sức chiến đấu của

một số cấp ủy, tổ chức đảng; công
tác xây dựng cán bộ; phát huy vai
trò trách nhiệm phối hợp, hiệu quả
giám sát giữa MTTQ và các đoàn
thể; vai trò lãnh đạo của tổ chức
đảng trong phòng chống tham
nhũng; đẩy mạnh công tác kiểm
tra, giám sát, thanh tra, điều tra,
truy tố, xét xử...
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh
ủy Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá,
năm 2018 với tinh thần trách nhiệm
cao, đoàn kết, thống nhất trong toàn
Đảng bộ, Lâm Đồng đã đạt kết
quả toàn diện trên tất cả các lĩnh
vực kinh tế - xã hội, quốc phòng,
an ninh xây dựng đảng, hệ thống
chính trị, góp phần quan trọng
trong năm bản lề thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
X. Về phương hướng nhiệm vụ thời
gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
nhấn mạnh, cần tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực
trong đổi mới nội dung, phương
pháp, nâng cao chất lượng giáo

dục chính trị tư tưởng; thực hiện
tốt công tác dân vận chính quyền;
thực hiện nghiêm công tác kiểm tra,
giám sát, nội chính, phòng chống
tham nhũng; tiếp tục đẩy mạnh chỉ
đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XI, XII gắn với việc
thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị về học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Xuân Tiến cũng yêu cầu
cấp ủy đảng cũng như chính quyền
các cấp cần tập trung chuẩn bị tốt các
điều kiện, nhất là công tác nhân sự
cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và
Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; đẩy mạnh đổi mới môi trường
đầu tư, tạo bứt phá trong thu hút đầu
tư; đẩy mạnh công tác phòng chống
tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết
kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính,
phấn đấu nâng hạng về chỉ số cải
cách hành chính của tỉnh...
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công chức và tinh giản biên chế.
Đến nay, toàn tỉnh có 18 Đảng bộ
trực thuộc, có 702 tổ chức đảng cơ
sở, năm 2018 kết nạp 1.953 đảng
viên, nâng tổng số đảng viên toàn
tỉnh là 44.852 đảng viên. Công
tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách
cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ
được quan tâm thực hiện kịp thời,
đúng quy định. Việc thực hiện
Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII
gắn với việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh tạo được những chuyển
biến tích cực về nhận thức, ý thức
tự tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần,
trách nhiệm, tác phong, lề lối làm
việc của cán bộ, đảng viên; dân chủ
trong Đảng được phát huy, đồng
thuận xã hội được tăng cường.
Công tác kiểm tra, giám sát và
phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí của
Đảng được quan tâm chỉ đạo thực
hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc
phục những hạn chế, yếu kém.

DUY DANH

KINH TẾ

THỨ TƯ 20 - 2 - 2019

Thời hạn cho thuê biệt thự
nhà nước đến 50 năm
Quy định mới đây của UBND tỉnh cho
biết, thời hạn cho thuê nhà, biệt thự thuộc
sở hữu nhà nước trên địa bàn kéo dài đến
50 năm.
Hình thức cho thuê nhà, biệt thự thông
qua đấu giá được phê duyệt theo quy định.
Với chu kỳ ổn định 5 năm, giá cho thuê nhà,
biệt thự bao gồm cả giá cho thuê quyền sử
dụng đất. Trong 5 năm này, thời gian thanh
toán tiền thuê nhà, biệt thự chia đều nộp
trong quý 1 hàng năm và cứ sau chu kỳ 5
năm được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm
Đồng điều chỉnh mức giá mới cho thuê nhà,
biệt thự phù hợp với thị trường.
Cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng sẽ
đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê
nhà, biệt thự đối với trường hợp bên thuê trả
tiền chậm sau 3 tháng, không sử dụng liên
tục 6 tháng, không đưa vào sử dụng sau 12
tháng ký hợp đồng...
MẠC KHẢI
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Ngành Thuế Lâm Đồng hoàn thành
thắng lợi kế hoạch NSNN
Tổng thu NSNN năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng là 7.224,7 tỷ đồng, đạt 113% dự toán Trung ương, đạt 107% dự toán địa
phương và bằng 112% so năm 2017. Đặc biệt, thu thuế, phí đạt 4.447,4 tỷ đồng, hoàn thành dự toán và tăng trưởng khá
so năm 2017 (13%), đây cũng là mức tăng trưởng khá cao trong 5 năm gần đây, góp phần cùng tỉnh Lâm Đồng hoàn thành
17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, và thu NSNN là một trong 6 chỉ tiêu vượt cao.

Vốn huy động
hơn 48 ngàn tỷ đồng
Theo UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay,
các ngân hàng thương mại và tổ chức tín
dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện
các chính sách tín dụng phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó,
ước tính đến ngày 31/1/2019, vốn huy
động đạt 48.500 tỷ đồng, tăng 11,1% so
với cùng kỳ. Hiện tại, tổng dư nợ của các
tổ chức tín dụng trên địa bàn 88.000 tỷ
đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ; trong
đó, dư nợ trung dài hạn 30.000 tỷ đồng,
chiếm 34,09% tổng dư nợ; dư nợ ngắn
hạn 58.000 tỷ đồng, chiếm 65,91% tổng
dư nợ, tăng 26,17% so với cùng kỳ.
Được biết, tổng nợ xấu của các tổ chức
tín dụng là 356 tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng
dư nợ và giảm 24,4% so với cùng kỳ.
KHẢI NHIÊN

Hơn 8.500 doanh nghiệp
đang hoạt động
Năm 2018, toàn tỉnh có 1.349 doanh
nghiệp thành lập mới, giảm so với năm
2017 là 166 doanh nghiệp; có 728 doanh
nghiệp ngừng kinh doanh, giảm 623 doanh
nghiệp; có 294 doanh nghiệp tạm ngừng
kinh doanh, tăng 22 doanh nghiệp. Đến thời
điểm cuối năm, toàn tỉnh có 8.502 doanh
nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh,
tăng 741 doanh nghiệp so với cùng kỳ.
Được biết, tính đến cuối năm 2018,
ngành thuế đã cấp mới 3.009 mã số thuế
(MST); có 1.652 MST tạm ngừng, 3.922
MST đóng và MST đang hoạt động là
38.339 MST.
PHẠM LÊ

DI LINH: Đầu tư trên 185

tỷ đồng kinh tế trang trại
Theo UBND huyện Di Linh, trong năm
qua, kinh tế trang trại của huyện có bước
phát triển kể cả số lượng và quy mô sản
xuất. Đến nay, toàn huyện có 218 trang trại
sản xuất nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản
được đầu tư với tổng mức vốn ban đầu trên
185.423 triệu đồng, mang lại tổng giá trị
thu nhập gần 262.700 triệu đồng. Qua đó,
các trang trại nêu trên thường xuyên duy
trì 800 lao động và khoảng 1.000 lao động
thời vụ với bình quân thu nhập khoảng 4
triệu đồng/người/tháng.
Ngoài ra, hiện tại huyện Di Linh còn có
tới 781 mô hình sản xuất trong lĩnh vực
trồng trọt, chăn nuôi, tăng 378 mô hình
so với năm 2017, đem lại hiệu quả kinh tế
trong sản xuất nông nghiệp. K.NHIÊN

C

Cán bộ Thuế Lâm Đồng nhận Bằng khen của Bộ Tài chính vì có thành tích xuất sắc trong công tác thuế. Ảnh: L.Hoa

ó được kết quả tăng trưởng tốt so với
5 năm gần đây, ngành Thuế nhận
định là do sự chỉ đạo, điều hành của
UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục
Thuế; sự vào cuộc của các cấp, các ngành và
chính quyền các địa phương, của toàn ngành
từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ các
biện pháp quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ
nguồn thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi
nợ đọng thuế, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp
thuế... cùng với nỗ lực quyết tâm của toàn
ngành Thuế.
Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã tổ chức
triển khai kịp thời các giải pháp công tác
quản lý thu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu
NSNN theo Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh
ủy, HĐND tỉnh và Chỉ thị của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện kế hoạch KT - XH và dự
toán NSNN năm 2018; phát động các phong
trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự
toán thu NSNN năm 2018 tăng tối thiểu 5%
so với dự toán HĐND và UBND tỉnh giao.
Định kỳ hàng tháng tổ chức theo dõi sát sao
tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN của từng
địa bàn, thực hiện phân tích đánh giá cụ thể
tình hình thu ngân sách của từng nguồn thu...
Qua đó, phát hiện kịp thời và dự báo sát tình
hình, diễn biến nguồn thu đối với từng khoản
thu, sắc thuế theo từng địa bàn và xử lý hoặc
trình UBND tỉnh xử lý kịp thời những tồn tại,
vướng mắc trong cơ chế, chính sách và công
tác quản lý thu, đảm bảo nguồn thu phát sinh
được tập trung kịp thời vào NSNN và dự toán
thu được thực hiện theo đúng tiến độ và kế
hoạch đã đề ra.
Phối hợp với cơ quan truyền thông triển khai
sâu rộng kế hoạch thông tin tuyên truyền về
các lĩnh vực thuế năm 2018, trong đó tập trung
vào chính sách thuế nói chung, đặc biệt là các
quy định sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế;
công tác triển khai thuế điện tử: kê khai, nộp
thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện
tử...; công tác cải cách thủ tục hành chính,
hiện đại hóa ngành thuế. Tổ chức “Tuần lễ

Gần 350 tỷ đồng hoàn thuế
giá trị gia tăng
Trong năm 2018, tổng hồ sơ kiểm tra
trước hoàn thuế phát sinh trên địa bàn
toàn tỉnh là 17 hồ sơ, với số tiền thuế đề
nghị hoàn thuế là 54,9 tỷ đồng. Ngành
Thuế đã kiểm tra trước hoàn thuế 12 hồ sơ,
số thuế giá trị gia tăng (GTGT) được hoàn
qua kiểm tra 45,9 tỷ đồng; đồng thời, đã
ban hành Quyết định kiểm tra sau hoàn
thuế GTGT đối với 96 hồ sơ, tương ứng với
số tiền thuế GTGT đã hoàn 300 tỷ đồng,
qua kiểm tra đã truy hoàn thuế GTGT 4,6
tỷ đồng.
P.L.H

hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017” để trao đổi,
hướng dẫn, tiếp nhận những thông tin phản
hồi từ người nộp thuế, nhằm tháo gỡ kịp thời
các vướng mắc, khó khăn trong quyết toán
thuế TNDN, TNCN.
Ngành thuế đã tham mưu UBND tỉnh, Bộ
Tài chính tuyên dương kịp thời những doanh
nghiệp, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế;
đồng thời, công khai những người nộp thuế vi
phạm pháp luật thuế, chây ì nợ thuế trên Cổng
thông tin điện tử của ngành. Kết quả phát trên
sóng truyền hình 747 lần, đài phát thanh 1.064
lần, trên báo 142 số; hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan
thuế 2.895 lượt, qua điện thoại 3.456 lượt, trả
lời bằng văn bản 129 văn bản; tổ chức 49 hội
nghị tập huấn pháp luật thuế, với 3.941 lượt
người tham dự và 48 hội nghị đối thoại với
doanh nghiệp, với 3.847 lượt người tham dự.
Đồng thời, thường xuyên kiểm kê, đối chiếu
giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của
cơ quan thuế đảm bảo kiểm soát, nắm bắt, theo
dõi và quản lý thuế kịp thời công tác khai, kế
toán thuế và hoàn thuế GTGT.
Thực hiện các quy chế phối hợp với các
ngành Công an, Tài nguyên & Môi trường,
Công thương và các đoàn thể trong công tác
phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm
trong lĩnh vực thuế, toàn ngành thuế đã tập

trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp
có rủi ro cao về thuế; doanh nghiệp lớn nhiều
năm chưa được thanh tra, kiểm tra; doanh
nghiệp hoàn thuế lớn; các lĩnh vực phát sinh
thuế nhà thầu nước ngoài...; dược phẩm, thiết
bị y tế; các doanh nghiệp xã hội hóa; doanh
nghiệp, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn
bất hợp pháp...
Ngoài ra, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của
năm từ Cục Thuế đến Chi cục Thuế thành lập
Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách, các đoàn
chống thất thu ngân sách thực hiện nhiệm vụ
đốn đốc, chỉ đạo thu ngân sách nhà nước và
xử lý nợ thuế tại các địa bàn có số thu lớn, các
ngành hàng có khả năng thất thu thuế cao và
đôn đốc các khoản thu khác như tiền thuế đất,
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...
Trong năm toàn ngành thuế thường xuyên
phối hợp với các sở, ngành liên quan và các
địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả
các đề án thu thuế do UBND tỉnh ban hành,
định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm có báo cáo cụ
thể về triển khai thực hiện, những khó khăn
vướng mắc để kiến nghị UBND tỉnh xem xét
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình
thực tế, các chính sách về thuế, thủ tục hành
chính... với mục đích tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho người nộp thuế và tăng cường chống
thất thu ngân sách trong các lĩnh vực quy định
tại các đề án thu thuế. Kết quả thực hiện các
đề án quản lý thuế trong năm 2018, số thuế
đạt gần 3.400 tỷ đồng.
Trong cuộc họp tổng kết công tác thu NSNN
năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
đánh giá: Lần đầu tiên thu NSNN qua hệ thống
thuế vượt mức hơn 1 triệu tỷ đồng. Phó Thủ
tướng yêu cầu toàn ngành thuế trong năm 2019
tập trung khắc phục những hạn chế trong quản
lý thuế, như là tình trạng chuyển giá, trốn thuế,
nợ đọng thuế... Tại Lâm Đồng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên yêu cầu ngành
thuế và các địa phương phải phấn đấu thu vượt
5% dự toán thu NSNN được giao trong năm
2019 - với con số khoảng 8.385 ngàn tỷ đồng.
LÊ HOA
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Tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ
Tiếp nối truyền thống của các thế hệ
cha anh đi trước, lớp thanh niên hôm
nay ở huyện Đam Rông đã phát huy tinh
thần xung kích của tuổi trẻ hăng hái
lên đường nhập ngũ, thực hiện trách
nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc.

Đ

ợt tuyển quân năm nay, huyện
Đam Rông được giao chỉ tiêu đưa
45 thanh niên lên đường nhập ngũ,
trong đó có 2 đảng viên và được
giao cho 2 đơn vị nhận quân là Trung đoàn
88, Sư đoàn 302, thuộc Quân khu 7 đóng chân
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Trung đoàn 994,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Trong
đó, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 tiếp nhận 40
thanh niên, Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 5 thanh niên.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân
năm 2019, trước đó, Hội đồng nghĩa vụ quân
sự huyện Đam Rông đã tích cực triển khai kế
hoạch giao quân và phân bổ chỉ tiêu cho các
xã. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa
phương đã gặp trực tiếp thanh niên trong độ
tuổi nhập ngũ để khám sức khỏe và xét về
tiêu chuẩn chính trị, văn hóa, đạo đức ngay từ
bước sơ tuyển. Do vậy, chất lượng thanh niên
nhập ngũ năm nay cao hơn so với các lần giao
nhận quân trước. Trong tổng số 45 thanh niên
lên đường nhập ngũ đợt này có 13 chiến sỹ
trình độ văn hóa lớp 12, đặc biệt có 1 chiến
sỹ trình độ cao đẳng; điều đó đã góp phần tạo
điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao nhận
quân khi tiếp quản và rèn luyện chiến sĩ mới
trong môi trường quân đội.
Hiện nay, tất cả 45 thanh niên trúng tuyển
nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện đều mong
chờ đến ngày nhập ngũ, được khoác lên mình
bộ quân phục màu xanh và được cầm chắc tay
súng để bảo vệ quê hương, đất nước. Trung tá
Cil Hà Long, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy
Quân sự huyện Đam Rông - người phụ trách

Hội trại tòng quân huyện Đam Rông được tổ chức năm 2018 đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ,
động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đức Tú

công tác động viên tuyển quân của huyện cho
biết: “Ngay từ khâu đăng ký độ tuổi 17 và qua
các khâu khám sơ tuyển ở các xã, nhìn chung
các em, các cháu đã chấp hành tốt các quy định
về Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua thăm nắm, các
em đều an tâm tư tưởng và xác định được tinh
thần, trách nhiệm của người công dân. Trong
năm nay, tất cả 100% thanh niên đều viết đơn
tình nguyện lên đường nhập ngũ”.
Chúng tôi theo chân các đồng chí cán bộ xã,
huyện đến thăm các gia đình có con em trúng
tuyển nghĩa vụ quân sự để tìm hiểu tâm tư,
nguyện vọng, cũng như ý thức, trách nhiệm
của các thanh niên trước khi lên đường nhập
ngũ. Điều đáng mừng là tuy mỗi gia đình có
hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều rất
vui mừng và phấn khởi khi con em có tên
trong danh sách những thanh niên lên đường
nhập ngũ.
Gia đình anh Nguyễn Văn An, Thôn 2, xã
Rô Men, có con trúng tuyển nghĩa vụ quân

sự đợt này là Nguyễn Văn Thảo. Trò chuyện
cùng gia đình, chúng tôi được biết Thảo sinh
năm 2000, là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh
em, nên được xem là lao động chính. Ngay
từ nhỏ, Thảo đã mong ước được khoác trên
mình bộ quân phục màu xanh, được cầm súng
để bảo vệ đất nước. Bởi, theo em, môi trường
quân đội là điều kiện thuận lợi để rèn luyện
bản lĩnh, ý chí, cũng như kinh nghiệm sống để
vững tin bước vào đời. Nguyễn Văn Thảo thổ
lộ: “Bản thân em rất là vui và tự hào khi nhận
được giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đó
là niềm vui của bản thân em và là niềm hãnh
diện của gia đình khi em được đứng trong
hàng ngũ những chiến sĩ Quân đội Nhân dân
Việt Nam. Em sẽ cố gắng rèn luyện và tuân
thủ các quy định của quân đội”.
Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn
và thiếu công lao động, nhưng anh Nguyễn
Văn An - bố của tân binh Nguyễn Văn Thảo
luôn động viên, khuyến khích con phải luôn

nêu cao quyết tâm, phấn đấu tu dưỡng, rèn
luyện, để sớm hoàn thành nghĩa vụ quân sự
trở về phục vụ cho gia đình và quê hương.
Anh Nguyễn Văn An cho biết: “Khi cháu được
trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình cũng
động viên cháu rất nhiều, nhất là phải cố gắng
rèn luyện, phấn đấu để làm tròn nhiệm vụ của
người công dân. Ngoài ra, khi đứng vào hàng
ngũ quân đội cần phát huy tinh thần đoàn kết
đồng đội và cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được giao”.
Là một trong 2 đảng viên trẻ vinh dự được
đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân
Việt Nam, Liêng Hót Ha Đông, Thôn 5, xã
Đạ Long càng nhận thức được nghĩa vụ và
trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc,
tiên phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ
để làm gương cho những thanh niên trong độ
tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự ở địa
phương. Ý thức được trách nhiệm của mình,
Ha Đông đã tình nguyện làm đơn xin nhập
ngũ và đang sẵn sàng cùng tuổi trẻ địa phương
bước vào học tập, rèn luyện trong môi trường
quân đội. Trong không khí náo nức của ngày
hội tòng quân, Ha Đông rất phấn khởi vì sắp
được mặc trên mình chiếc áo lính, tiếp nối
truyền thống cha anh, làm một chiến sĩ của
Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đảng
viên trẻ Liêng Hót Ha Đông hồ hởi: “Với tư
cách là một đảng viên, em xin hứa sẽ phát
huy tinh thần của mình, đồng thời cũng động
viên tất cả các thanh niên khác lên đường nhập
ngũ sắp tới hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng,
Nhà nước giao. Bản thân em cũng sẽ phát huy
tính gương mẫu của người đảng viên để mọi
người noi theo”.
Trong không khí thi đua đón chào xuân mới,
các địa phương trong huyện đang tích cực
hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng
cho ngày Hội tòng quân. Với sự vào cuộc tích
cực của cả hệ thống chính trị, đến nay, 8/8 xã
trên địa bàn huyện đã hoàn tất mọi công tác
chuẩn bị cho ngày hội giao quân, 100% thanh
niên đã nhận lệnh, phấn khởi lên đường nhập
ngũ vào sáng ngày 21 tháng 2.
LÊ TUẤN

Khi Đảng bộ quyết tâm chỉ đạo cải cách hành chính
Để nâng cao hiệu quả chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Cục
Thuế tập trung xây dựng nội dung thực
hiện cải cách hành chính (CCHC).
ng Nguyễn Trọng Thoan - Bí thư
Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế - Lâm
Đồng cho biết: “Để toàn thể đảng
viên, công chức trong cơ quan Cục nêu cao
tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ,
tạo quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ
được giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã đưa
vào Nghị quyết, xây dựng kế hoạch cụ thể để
lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, công nhân viên
triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đặc
biệt chú trọng tới công tác CCHC, trọng tâm
là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế”.
Việc cải cách TTHC của ngành thuế hướng
đến công khai, minh bạch các thủ tục, nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng
công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế,
quản lý nội bộ ngành, đáp ứng yêu cầu của lộ
trình thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống
thuế giai đoạn 2011 - 2020.
Theo đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy Khối
Các cơ quan tỉnh, năm 2018 Đảng bộ Cục
Thuế đã để lại nhiều dấu ấn trong việc lãnh
đạo chính quyền thực hiện nhiều bước tiến
trong CCHC cũng như các hoạt động tuyên

Từ việc cải cách
TTHC của ngành
thuế, đã tạo
thuận lợi lớn
cho người dân và
doanh nghiệp.
Hiện tỉ lệ doanh
nghiệp nộp thuế
qua mạng
đạt trên 97%.

Ô

Ảnh: N.N

truyền hỗ trợ khác. Bởi vậy, tại Hội nghị
Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai
nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Khối Các
cơ quan tỉnh, lãnh đạo Đảng bộ Cục Thuế đã
báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm với
các tổ chức đảng khác trong Đảng ủy khối
về vấn đề này.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thoan
nhấn mạnh: “Để phấn đấu hướng đến nền
hành chính phục vụ, trong đó công tác CCHC
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của
giai đoạn hiện nay; đồng thời triển khai thực

hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà
nước năm 2019, Đảng bộ Cục Thuế đã phối
hợp với lãnh đạo Cục tập trung quán triệt đầy
đủ cho toàn thể đảng viên, công chức ngành
thuế biết, hiểu và thực hiện nghiêm túc các
Nghị quyết của chính phủ, của tỉnh. Trên cơ
sở đó, lãnh đạo Cục Thuế bám sát tình hình
để quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ trọng tâm”.
Dưới sự lãnh đạo, đôn đốc của cấp ủy Đảng,
lãnh đạo Cục đã đẩy mạnh tiến trình cải cách
hiện đại hóa hệ thống thuế. Rà soát, cải cách

TTHC thuế thông qua việc triển khai các
nghị quyết của Chính phủ về thực hiện những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
và thực hiện chuyển đổi sang phiên bản tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Bằng
việc thực hiện có hiệu quả các chương trình,
kế hoạch theo lộ trình triển khai của Tổng
cục Thuế như: triển khai trên diện rộng việc
sử dụng hóa đơn điện tử; hóa đơn điện tử
có mã xác thực của cơ quan thuế; Tiếp tục
đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử và
hoàn thuế điện tử. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã
triển khai và thực hiện tuyên truyền rộng rãi,
thường xuyên, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng
dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục
hành chính về thuế mức độ 3 và 4, gồm: dịch
vụ khai thuế điện tử; dịch vụ nộp thuế điện tử
cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
dịch vụ hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp
hoàn thuế hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và dự
án đầu tư. Việc này đã giúp người dân giảm
thời gian đi lại nộp hồ sơ, nộp tiền thuế; thông
tin khai, nộp thuế được lưu trên hệ thống của
cơ quan thuế có thể được tra cứu lại dễ dàng
nên người dân, doanh nghiệp không phải cung
cấp lại thông tin cho cơ quan quản lý đối với
những hồ sơ điện tử đã nộp tới cơ quan thuế...
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“Tuổi trẻ sáng tạo” làm chủ khoa học công nghệ

N

hằm tăng cường nhận
thức và kỹ năng của
ĐVTN về ứng dụng
KHCN trong thời kỳ
mới, trong năm 2018, Tỉnh Đoàn
đã tăng cường tổ chức tập huấn
ứng dụng phần mềm quản lý
đoàn viên cho các cấp bộ đoàn
trong toàn tỉnh; tổ chức các lớp
tập huấn ứng dụng Công nghệ
thông tin đáp ứng yêu cầu của
cuộc cách mạng công nghiệp
4.0; Nâng cao nhận thức an toàn
thông tin cho người dùng, đặc
biệt là đối với các cán bộ đoàn
cơ sở tại các xã, thị trấn.
Phong trào thi đua học tập
nghiên cứu, ứng dụng KHCN
vào thực tiễn cuộc sống được
đẩy mạnh thông qua các hội thi,
từ đó kịp thời phát hiện và bồi
dưỡng, đào tạo nhiều tài năng
trẻ, qua đó khơi dậy niềm đam
mê học tập, sáng tạo của thanh
thiếu niên trong tỉnh.
Cụ thể, trong năm 2018, Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng đã phối hợp với
Sở Khoa học & Công nghệ, Sở
Giáo dục & Đào tạo và Sở Thông
tin & Truyền thông tổ chức Hội
thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần
thứ XXIV, thu hút 286 thí sinh
các cấp học đăng ký tham gia.
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu
niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng
năm 2018 cũng đã thu hút được
107 giải pháp với 44 giải pháp
được trao giải. Cuộc thi Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ
I năm 2018 thu hút 50 đề án, ý
tưởng khởi nghiệp tham gia; qua
đó chọn được 10 đề án, ý tưởng
khởi nghiệp vào vòng 2 Cuộc
thi; 4 đề án, ý tưởng khởi nghiệp
vào vòng 2 Cuộc thi Khởi nghiệp
thanh niên nông thôn do Trung
ương đoàn tổ chức.
Bên cạnh đó, Cuộc thi Khoa
học kỹ thuật dành cho học sinh
trung học cấp tỉnh lần thứ X năm
học 2017 - 2018 đã thu nhận 154
đề tài của 279 học sinh thuộc 82
trường học. Ban tổ chức đã chọn
được 27 đề tài xuất sắc tham dự
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp
quốc gia năm học 2017 - 2018
khu vực phía Nam được tổ chức
tại Đà Lạt. Tỉnh Lâm Đồng là một
trong những địa phương đạt thành
tích cao với 2 giải nhất, 7 giải nhì,

Với mục tiêu hướng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) từng bước làm chủ khoa học - công nghệ
(KHCN) trong công tác, học tập và lao động sản xuất, hướng đến “Mỗi thanh niên 1 ý tưởng
sáng tạo”; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2022 trong ĐVTN được Tỉnh Đoàn
phát động và thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể.

Vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo là nơi thanh niên đam mê khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được học hỏi và kết nối.
Ảnh: V.Q

6 giải ba và 4 giải tư.
ĐVTN trong tỉnh được các
cấp bộ đoàn khuyến khích và
tạo điều kiện tham gia các giải
thưởng KHCN, chương trình,
cuộc thi, hội thi trong và ngoài
nước như: Quả Cầu vàng; Hội
thi Tin học cán bộ công chức
trẻ; Festival sáng tạo trẻ; Gương
mặt trẻ tiêu biểu; Hội thi Tin học
trẻ toàn quốc; Việt Nam Got
Talent… Qua đó, đã giới thiệu
được nhiều gương KHCN tiêu
biểu, cụ thể như tại Hội thi Tin
học trẻ toàn quốc lần thứ XXII
có em Đoàn Quốc Toàn - lớp
12 Lý - Trường THPT Chuyên
Bảo Lộc đoạt giải nhì bảng D,
em Nguyễn Công Minh và Hồ
Nguyễn Phương Uyên - Trường
THPT Bảo Lộc đoạt giải ba
bảng B, em Nguyễn Anh Hào
- Trường THCS Gia Hiệp - Di
Linh đoạt giải ba bảng D…
Để hỗ trợ, phát triển các tài
năng trẻ, các sản phẩm KHCN,
thúc đẩy phong trào “Tuổi trẻ
sáng tạo”, vào tháng 1/2018,
Vườn ươm khởi nghiệp và sáng
tạo đã được ra mắt tại Trung tâm

Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh
với các hoạt động Hỗ trợ khởi
nghiệp như: Chương trình Con
đường khởi nghiệp; Chương
trình Gặp gỡ chuyên gia; Cuộc
thi Ý tưởng khởi nghiệp tổ chức
định kỳ; Hội thảo chuyên đề
“Khởi nghiệp tiềm năng và thế
mạnh Đà Lạt - Lâm Đồng”…
Qua đó, ĐVTN có cơ hội được
giao lưu và học hỏi kinh nghiệm
từ các doanh nhân, kết nối các
cá nhân, tổ chức trong việc hỗ
trợ thanh niên khởi nghiệp và
đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, fanpage Vườn
ươm khởi nghiệp và sáng tạo
được Tỉnh Đoàn xây dựng nhằm
thu hút ĐVTN tham gia các hoạt
động sáng tạo của tỉnh Lâm
Đồng, số lượt truy cập trang ban
đầu đạt hơn 3.000 lượt. Fanpage
đã tuyên truyền các gương điển
hình về khởi nghiệp, hoạt động
sáng tạo của ĐVTN và các
chương trình của Tỉnh Đoàn
về hoạt động thúc đẩy sáng tạo
trong thanh thiếu nhi.
Nhằm thúc đẩy ứng dụng
KHCN trong ĐVTN, trong năm

qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
đã hỗ trợ phát triển 2 sản phẩm
ứng dụng, cụ thể là mô hình
Làng Koho truyền thống trên
website koho.vn và mô hình thiết
bị hỗ trợ người khiếm thính.
Anh Hồ Ngọc Phong Hải - Phó
Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, cho
biết: Thực hiện sự chỉ đạo của
Trung ương đoàn, Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn đã phát động Cuộc
vận động “Mỗi thanh niên 1 ý
tưởng sáng tạo” đến các cấp bộ
đoàn trong toàn tỉnh, nhằm góp
phần tham gia vào ngân hàng
ý tưởng sáng tạo thanh niên
Việt Nam. Để tạo động lực cho
ĐVTN đổi mới sáng tạo và làm
chủ KHCN, các cấp bộ đoàn
đã tăng cường tổ chức các hoạt
động xã hội, vận động tài trợ,
giới thiệu việc làm phù hợp cho
các tài năng trẻ; thường xuyên tổ
chức các diễn đàn, giao lưu, đối
thoại chuyên sâu cho các tài năng
trẻ theo lĩnh vực chuyên môn,
nghề nghiệp, lứa tuổi; hỗ trợ kết
nối, chia sẻ thông tin và kết quả
nghiên cứu khoa học của các tài
năng trẻ.
VIỆT QUỲNH

Gần 10 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội từ thiện
Theo Công đoàn Giáo dục
tỉnh Lâm Đồng, công tác xã
hội từ thiện đã được các đơn
vị trong ngành hưởng ứng thực
hiện và đem lại hiệu quả thiết
thực. Thời gian qua, công đoàn
các cấp đã vận động đóng góp
Quỹ vì người nghèo hơn 7,2 tỷ
đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa
300 triệu đồng; ủng hộ đồng bào
miền Trung bị bão lụt hơn 979
triệu đồng (khối trực thuộc);
ủng hộ nạn nhân chất độc da
cam/đioxin hơn 674 triệu đồng;
hỗ trợ Trường THPT năng khiếu

tỉnh Chămpasăk Lào 170 triệu
đồng và 10 bộ máy tính... Bên
cạnh đó, đã có 8 nhà công vụ,
1 công trình nước sạch, 1 nhà
ăn bán trú được đội ngũ cán
bộ - nhà giáo - người lao động
trong ngành quan tâm, ủng hộ,
xây dựng, giúp cho đội ngũ nhà
giáo, người lao động đang công
tác tại các vùng sâu, vùng xa,
vùng khó khăn ổn định nơi ăn,
chốn ở, yên tâm công tác, tiếp
tục cống hiến cho sự nghiệp
giáo dục của ngành.
VIỆT HÙNG

Công trình nhà công vụ giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Đam Rông)
được Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định công nhận và gắn biển “Công trình
sản phẩm chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023”.
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ĐAM RÔNG:

Thực hiện Đề án xây dựng
văn hóa ứng xử trong trường
học, giai đoạn 2018 - 2025
Huyện Đam Rông vừa triển khai
kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng
văn hóa ứng xử trong trường học,
giai đoạn 2018 - 2025. Theo đó,
huyện phấn đấu đến năm 2025 có
100% cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên và học sinh được tuyên
truyền, phổ biến, học tập các vấn
đề liên quan đến văn hóa ứng xử,
môi trường văn hóa trong gia đình,
nhà trường và cộng đồng. Có ít
nhất 95% cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên, cán bộ công đoàn giáo
dục, đoàn thanh niên, đội thiếu niên
trong nhà trường được bồi dưỡng
nâng cao năng lực ứng xử văn hóa
và có năng lực tốt trong tổ chức
giáo dục văn hóa ứng xử trong
trường học. Có ít nhất 95% trường
học đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an
toàn, lành mạnh, thân thiện; góp
phần xây dựng môi trường văn hóa
trong nhà trường.
Qua việc thực hiện Đề án xây dựng
văn hóa ứng xử trong trường học,
nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng
xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên và học sinh, góp phần
xây dựng con người Việt Nam yêu
nước, nhân ái, nghĩa tình.
VĂN TÂM

Đại học Đà Lạt tuyển 2.730
chỉ tiêu năm 2019

Trường Đại học Đà Lạt dự kiến tuyển sinh
2.730 chỉ tiêu năm 2019.

Trường Đại học Đà Lạt vừa công
bố phương án tuyển sinh đại học
năm 2019 hệ chính quy. Theo đó,
chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 2.730
ở 33 ngành học. Ngành Luật có chỉ
tiêu tuyển sinh nhiều nhất là 300.
Tiếp đến là Công nghệ sinh học
250 chỉ tiêu. Các ngành Ngôn ngữ
Anh, Đông phương học, Quản trị
dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản
trị Kinh doanh, Công nghệ thông
tin mỗi ngành 200 chỉ tiêu. Các
ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
tử - viễn thông, Khoa học môi
trường, Nông học, Công nghệ sau
thu hoạch, Kế toán mỗi ngành 100
chỉ tiêu. Các ngành còn lại tuyển
sinh từ 30 - 70 chỉ tiêu mỗi ngành.
Riêng các ngành Sư phạm có chỉ
tiêu tuyển sinh thấp nhất với mỗi
ngành 20 chỉ tiêu.
Phạm vi tuyển sinh trên toàn
quốc. Xét tuyển kết hợp 3 phương
thức: Xét tuyển thẳng theo Quy
chế tuyển sinh của Bộ GDĐT; Xét
tuyển dựa vào kết quả thi THPT
quốc gia năm 2019; Xét tuyển dựa
vào kết quả học tập lớp 12.
TUẤN HƯƠNG
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ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ TƯ 20 - 2 - 2019

Nuôi cá hô dưới lòng hồ thủy điện
Cá hô, loài cá được biết tới như đặc sản
của xứ Nam Bộ sông nước đã cho thấy
sự thích ứng với miền đất cao nguyên.
Từ nuôi cá hô dưới ao đất, mới đây thử
nghiệm nuôi cá hô trong lồng bè đã
cho kết quả khả quan, mở ra cơ hội cho
nông dân Lâm Đồng một loại vật nuôi
có giá trị.
ỹ sư Nguyễn Văn Thành, cán bộ
thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh
Lâm Đồng, người rất quan tâm tới
con cá hô chia sẻ, cá hô là loại cá có thịt ngon,
chắc, dinh dưỡng cao, rất được thị trường ưa
chuộng. Vì vậy, Trung tâm Khuyến nông Lâm
Đồng tổ chức triển khai thực hiện mô hình
“Nuôi cá hô thương phẩm trong lồng bè” tại
xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh - nơi có những
lồng bè nuôi cá sẵn trên lòng hồ Thủy điện
Đồng Nai 2. Hai nông hộ đã được lựa chọn
thử nghiệm nuôi loại cá còn khá mới mẻ với
người nuôi cá địa phương.
Anh Nguyễn Văn Tiến, một người nuôi cá
có kinh nghiệm thuộc thôn Gia Bắc 2, xã Tân
Nghĩa đã tham gia dự án nuôi cá hô trong lồng
bè. Vốn quen với những loại cá thương phẩm
khác, anh Tiến khá bỡ ngỡ khi tiếp cận với cá
hô, một loại cá vốn sống quen với vùng sông
Tiền, sông Hậu. Theo đúng hướng dẫn của
cán bộ kỹ thuật, anh xử lý nước đồng thời
gia cố lại lồng bè thật kỹ. Sau vài tháng thả
nuôi, anh chia sẻ giống cá hô này khá phàm
ăn, sống khỏe, lớn nhanh. Như nhà anh thả
trên 4 ngàn cá giống trên diện tích lồng rộng
150 m2, hiện nay mỗi con cũng đạt khoảng
150 gram và được đánh giá là lớn nhanh. Tỷ
lệ hao hụt cho phép là 70% nhưng đến hiện

Chủ động nước tưới cây trồng
mùa hạn

trắm, cá diêu hồng… thì nuôi cá hô cho thu
nhập khả quan hơn.

Ông Nguyễn Công Phóng, Chủ tịch
Hội Nông dân xã Tân Nghĩa thông
tin, hiện phong trào nuôi cá trong
lồng bè trên khu vực lòng hồ Thủy
điện Đồng Nai 2 rất phát triển. Hàng
chục hộ nuôi cá trên các lồng bè
cho thu nhập ổn định, là hướng đi
địa phương rất khuyến khích.

K

Vớt cá hô để theo dõi sức khỏe.

nay, bè của anh cá chết rất ít. Tuy nhiên, anh
cũng bỡ ngỡ khi làm quen thêm nhiều kỹ thuật
chăn nuôi mới như xử lý nước định kỳ bằng
vôi, các loại thuốc trị bệnh cho cá nằm đúng
trong danh mục cho phép…
Cũng tham gia mô hình “Nuôi cá hô thương
phẩm trong lồng bè” như anh Nguyễn Văn
Tiến, gia đình anh Nguyễn Văn Thủy, thôn Gia
Bắc 2 cũng đánh giá cá hô là con cá phù hợp
với điều kiện ở Gia Bắc và lòng hồ Thủy điện
Đồng Nai 2. Anh nhận xét cá hô dễ nuôi, lớn
nhanh, khâu chăm sóc cũng không khó khăn,
bà con cũng dễ làm quen, khi thu hoạch cá có
giá cả lại rất tốt, như thời giá hiện tại khoảng
100 ngàn đồng/kg và rất dễ bán do thị trường
ưa chuộng. So với các vật nuôi khác như cá

Ông cũng cho biết, nông dân nuôi cá nhận
xét rất tốt về con cá hô, cho đây là một vật
nuôi tiềm năng, hiệu quả với vùng Tân Nghĩa.
Anh Nguyễn Văn Thành, cán bộ kỹ thuật
Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng chia sẻ,
đa dạng hóa vật nuôi là một trong những mục
tiêu của ngành nông nghiệp. Đưa thêm nhiều
vật nuôi hiệu quả để nông dân lựa chọn và
bên cạnh đó, khi tham gia mô hình, bà con
tiếp cận thêm nhiều kỹ thuật chăn nuôi mới,
vừa hiệu quả vừa an toàn với môi trường. Như
từ mô hình của hai hộ trên lòng hồ Thủy điện
Đồng Nai 2, Trung tâm đã tổ chức hội thảo
cho gần 30 hộ đã, đang và sắp sửa gắn bó với
con cá. Bà con đã nắm được kiến thức chăm
sóc cá hô đồng thời tận mắt chứng kiến quy
trình chăm nuôi từ thực tế, rất dễ hiểu và dễ
thực hiện. Anh cũng cho hay, cá mới thả từ
tháng 10/2018 nhưng cho tới nay, tỷ lệ sống,
sức phát triển của cá hoàn toàn đạt yêu cầu
đặt ra. Con cá hô sẽ sớm trở thành vật nuôi
quen thuộc với những chủ lồng bè trên lòng
hồ Thủy điện Đồng Nai 2, mang lại thêm một
lựa chọn cho người nông dân gắn bó với mặt
nước hồ, xây dựng kinh tế từ những con cá
chất lượng cao.
DIỆP QUỲNH

Huyện Đơn Dương thu hoạch trên 105 ha hành tây
Đến giữa tháng 2, nông dân huyện Đơn
Dương đã thu hoạch trên 105 ha hành tây trồng
sớm, trong đó riêng các xã Lạc Xuân, Lạc Lâm
đã thu hoạch trên 45 ha, năng suất bình quân
đạt 35 tấn/ha, cá biệt có một số diện tích đạt
năng suất trên 50 tấn/ha. Tuy nhiên, so với
vụ hành tây năm ngoái thì năng suất hành tây
năm nay giảm từ 2 đến 3 tấn/sào, nguyên nhân
do thời tiết thay đổi thất thường do đó đã phát
sinh bệnh cháy lá và thối củ. Theo các thương
lái ở thị trấn Thạnh Mỹ cho biết, hiện nay giá
hành tây mua của nông dân 7 ngàn đồng/kg
nên bình quân 1 sào hành tây có doanh thu từ
25 - 35 triệu đồng, giảm 15 - 20 triệu đồng so
với vụ hành tây năm ngoái.

Giá hành tây
giảm sâu so với
cùng kỳ năm trước.

DI LINH:

Có trên 6.110 ao, hồ nhỏ
khoan phục vụ nước tưới cho 5.849 ha cà
phê, cùng với việc tận dụng nước từ sông,
suối, các khe mạch nằm trên địa bàn để tưới
cho khoảng 6.788 ha. Với hệ thống thủy lợi,
ao, hồ và giếng khoan nêu trên đã chủ động
nước tưới cho các loại cây trồng của toàn
huyện đạt 64% diện tích.
Được biết, tổng diện tích gieo trồng toàn

huyện năm 2018 trên 56.183 ha, trong đó
riêng diện tích cà phê là 44.432 ha, chiếm
khoảng 79% diện tích cây trồng các loại.
Vì vậy, huyện Di Linh đang tập trung tận
dụng mọi nguồn nước để tưới cho cây cà
phê trong khi mùa khô đang vào thời điểm
khốc liệt nhất.
XUÂN TRUNG

ĐẠ HUOAI:

Kiểm tra 40 lượt cơ sở về vệ sinh ATTP và chống hàng giả
Trong tháng 2/2019, các ngành chức năng
của huyện Đạ Huoai đã phối hợp với Đội quản
lý thị trường số 4 tổ chức kiểm tra trên 40 lượt
cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện. Nội dung
kiểm tra chủ yếu về vệ sinh an toàn thực phẩm,

VŨ VĂN

15 xã đăng ký đạt chuẩn
nông thôn mới 2019
Năm 2019, trên địa bàn Lâm Đồng
vừa phê duyệt 15 xã thuộc 8 huyện
đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới.
Trong đó có 3 xã trên cùng một địa
bàn huyện đăng ký là Liên Hà, Mê
Linh và Phi Tô (Lâm Hà); Liên Đầm,
Đinh Trang Hòa, Tam Bố (Di Linh).
Còn lại 6 huyện có từ 1 - 2 xã đăng
ký gồm: Lạc Dương, Đam Rông, Bảo
Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.
Tính đến đầu tháng 2/2019, có 4
xã hiện đạt 18 tiêu chí nông thôn mới
là: Đạ Lây (Đạ Tẻh), Lộc Nam (Bảo
Lâm), Liên Đầm (Di Linh), Liên Hà
(Lâm Hà). Và 11 xã đạt từ 15 - 16 tiêu
chí nông thôn mới như: Đạ Chais (Lạc
Dương), Mê Linh, Phi Tô (Lâm Hà),
Rô Men, Đạ K’Nàng (Đam Rông),
Tam Bố, Đinh Trang Hòa (Di Linh),
Lộc Lâm (Bảo Lâm), Phước Lộc (Đạ
Huoai), Đồng Nai Thượng, Mỹ Lâm
(Cát Tiên).
VĂN VIỆT

NGỌC THANH

Theo UBND huyện Di Linh, trên địa bàn
huyện có 52 công trình thủy lợi, trong đó bao
gồm 37 hồ chứa nước và 15 đập dâng cung
cấp nguồn nước tưới chủ động cho 13.242 ha
cây trồng các loại. Bên cạnh đó, qua thống
kê, Nhân dân tự đào 6.118 ao, hồ nhỏ cung
cấp nước tưới cho khoảng 8.236 ha cây trồng
và đến nay toàn huyện hiện có 3.500 giếng

Để chủ động nước tưới cho cây trồng
mùa hạn năm 2019, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Lâm Đồng được
giao rà soát nguồn nước tưới tại các
công trình thủy lợi, hệ thống sông, suối,
ao hồ để cân đối, bố trí phù hợp từng
loại cây trồng trên từng vùng sản xuất.
Qua đó, khẩn trương nạo vét kênh
mương, khơi thông dòng chảy, duy tu,
bảo dưỡng các sự cố hư hỏng trên mỗi
công trình thủy lợi, nhằm nâng cao
hiệu suất cung cấp nước tưới cho cây
trồng. Đặc biệt, đối với các nhà máy
thủy điện trên địa bàn phải thực hiện
đúng quy định triển khai phương án
điều tiết nước trong mùa khô, kịp thời
bổ sung nguồn nước tưới cho vùng hạ
du để phục vụ sản xuất, sinh hoạt.
Ngoài ra, cần vận động nông dân
chuẩn bị các vật tư, máy móc để bơm
nước từ sông, suối để tích trữ trong
ao, hồ, chủ động tưới tiêu tập trung
đối với những diện tích canh tác cây
công nghiệp trên địa bàn…

giá cả, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng
kém chất lượng. Kết quả, các ngành đã phát
hiện, xử lý 5 cơ sở vi phạm, phạt vi phạm hành
chính với tổng số tiền trên 15 triệu đồng.
Được biết, trong tháng 2/2019, hoạt động

thương mại trên địa bàn huyện Đạ Huoai tiếp
tục phát triển, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa
và dịch vụ từ đầu năm đến nay ước đạt 305 tỷ
đồng, bằng 23% kế hoạch, tăng 9% so với cùng
ĐẶNG DŨNG
kỳ năm 2018.

Tăng cường phòng chống
dịch bệnh trên đàn gia súc,
gia cầm.
Trước diễn biến phức tạp của thời
tiết những tháng đầu năm 2019,
Phòng Nông nghiệp huyện Đam
Rông đã yêu cầu Trung tâm Nông
nghiệp và UBND các xã chủ động
công tác phòng, chống dịch bệnh cho
đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát các
cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia
cầm; kiểm tra vận chuyển gia súc từ
ngoài huyện vào, nhất là khu vực chợ
Đạ R’sal và tuyến Quốc lộ 27. Đồng
thời, tổ chức tiêm phòng cho gia súc,
gia cầm; tiêu độc khử trùng tại các
nơi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao.
Ngoài ra, các xã cần vận động các hộ
chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăm
sóc, phòng dịch bệnh khoa học, hiệu
quả, khi phát hiện cần báo với cấp ủy,
chính quyền địa phương để có biện
pháp xử lý.
VĂN TÂM
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Xung quanh việc thu phí tham quan
cây thông “cô đơn” của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Giá 40.000đ/người vào tham quan cây thông “cô đơn” này mà không có dịch vụ kèm theo
đã khiến dư luận dậy sóng trong những ngày đầu năm.

Đại diện lãnh đạo Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà khẳng định cây thông “cô đơn”
thuộc sự quản lý của Vườn, và việc bán vé tham quan là đúng luật.

Từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, không chỉ có du khách mà cả người
dân địa phương cũng bất ngờ và bất bình với việc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi
Bà và Công ty Cổ phần Dịch vụ Lâm An (tên thương hiệu LAAN), cùng phối hợp
“phong tỏa” tất các ngả đường vào rừng để lập “trạm thu phí” bán vé thu tiền
vào tham quan cây thông “cô đơn” tại khu vực hồ ĐanKia - Suối Vàng…
huyện chẳng có gì bất ngờ nếu
như việc bán vé thu tiền vào
tham quan cây thông “cô đơn”
(thuộc khu vực Tiểu khu 112A,
hồ ĐanKia - Suối Vàng, huyện Lạc Dương,
Lâm Đồng) có kèm theo các dịch vụ phục vụ
du khách, đằng này nhân danh đơn vị quản
lý, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (viết
tắt VQG) có cách làm du lịch rất “lạ” là tự
“phong tỏa” đường rồi “lập chốt” bán vé thu
tiền tham quan một cây thông trơ trọi giữa
đồng với giá 40.000 đ/người lớn và 20.000
đ/trẻ em mà không có bất kỳ dịch vụ kèm
theo khiến cho dư luận dậy sóng.
Anh Nguyễn Trường Giang (21 tuổi, ngụ
tại TP Hồ Chí Minh) cho biết, đã hết sức
bất ngờ vì các ngả đường vào cây thông
“cô đơn” (do các nhiếp ảnh gia đặt tên và
gần đây đã trở thành điểm check - in khá
nổi tiếng của các bạn trẻ) đều bị chốt chặn
và buộc phải mua vé theo tour tuyến để vào
tham quan.
Cùng cảm giác, chị Nguyễn Thị Huyền
Trang (24 tuổi, đến từ TP Hồ Chí Minh)
cho biết, đã theo bạn check - in cây thông
“cô đơn” nhưng tới đây thì bị bắt mua vé
là không hợp lý. Huyền Trang lý giải, chỉ
vào tham quan một cây thông mà thu giá
vé 40.000 đ/người là không hợp lý. Huyền
Trang cho biết thêm, cảm giác bị hẫng hụt
vì đơn vị quản lý khai thác những cái không
đáng, nếu là khu du lịch thì còn được, nhưng
ở đây chỉ là một cái cây ở giữa đồng, giờ tự
nhiên thu vé thấy rất kỳ, giống như tự bán
“không khí” chứ không phải làm du lịch.
Còn bạn Nguyễn Hồng Vũ (22 tuổi,
thường trú tại TP Hồ Chí Minh) thì cho rằng:
Khai thác như thế này thì du khách nào còn
muốn tới Đà Lạt, Lâm Đồng nữa. Bởi Đà
Lạt - Lâm Đồng đẹp nhưng khai thác kiểu
vô tội vạ như thế mà không có đầu tư đã

C

làm mất đi hình ảnh vốn có của nó. Chỉ là
một cây thông thôi mà làm gì bán vé 40.000
đ/người, nếu một người thì số tiền này rất
nhỏ, nhưng 100 hay 1.000 người thì số tiền
này là rất lớn.
Một số doanh nghiệp kinh doanh trong
lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái dã
ngoại trên địa bàn Đà Lạt và huyện Lạc
Dương (không muốn nêu tên), cho rằng:
VQG mở tuyến du lịch trên là chưa đúng
luật, đồng thời tạo nên môi trường đầu tư
không lành mạnh.

Để kinh doanh du lịch sinh thái
dã ngoại, doanh nghiệp phải đầu
tư hàng chục, hàng trăm tỷ đồng
và phải tuân thủ đầy đủ quy trình
thủ tục hành chính theo luật định
nhưng chỉ được bán với giá vé
60.000 đ/người, trong khi đó, VQG
đi hợp tác với một doanh nghiệp
khác mở tuyến du lịch mới mà
không có đầu tư, không có bất
cứ dịch vụ nào để “bán” cho du
khách nhưng vẫn thu tiền vé là khó
chấp nhận.
Chưa kể, việc cấm đường, chặn xe là của
cơ quan công an, nay VQG lại bố trí cán bộ
kiểm lâm vườn đi làm thay công an, trong
khi chức năng của kiểm lâm là quản lý bảo
vệ rừng, điều này chính VQG đã làm khó
cho anh em kiểm lâm.
Dù bị dư luận phản đối, nhưng trong văn
bản gửi Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND
huyện Lạc Dương ngày 30/1/2019, Vườn
Quốc gia Bidoup - Núi Bà vẫn khẳng định
việc làm trên là hoàn toàn bình thường, đúng

Trạm thu phí
bán vé vào
tham quan
cây thông “cô đơn”.

các qui định của pháp luật. Theo lý giải của
VQG: “Khu vực cây thông “cô đơn” thuộc
quyền quản lý của Vườn. Thời gian qua,
việc tham quan tự phát của du khách đã gây
tác động xấu đến cảnh quan khu vực này,
như phóng uế và xả rác bừa bãi, chặt cây lấy
củi đốt lửa vào ban đêm cũng như tiềm ẩn
nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách”.
“Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, VQG
đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch
vụ Lâm An tổ chức lại hoạt động du lịch ở
khu vực này. Vườn Quốc gia bán vé vào
cổng và chia sẻ 20% lợi nhuận cho ngân
sách, còn Công ty Cổ phần Lâm An tổ chức
dịch vụ cắm trại, vận chuyển cung cấp thức
ăn, nước uống khi khách có yêu cầu” - lãnh
đạo VQG cho biết.
Trong khi đó, nội dung văn bản UBND
huyện Lạc Dương gửi VQG, nêu rõ: “Đối
với khu vực cây thông “cô đơn” thuộc Tiểu
khu 112A, là khu vực nhạy cảm, từng xảy
ra tình trạng lấn, chiếm đất, đào hố để trồng
cây trái phép dịp Mùa hội cỏ hồng Lang
Biang 2018. Vị trí này thuộc qui hoạch Khu
Du lịch quốc gia ĐanKia - Suối Vàng đã
được Chính phủ phê duyệt và đang được
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai
qui hoạch tổng thể. Do đó, UBND huyện
Lạc Dương đề nghị VQG tạm thời không
tổ chức tuyến du lịch tại khu vực cây thông
“cô đơn”.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND
huyện Lạc Dương cũng cho biết, huyện
không có chủ trương đóng cửa rừng tại khu
vực có cây thông “cô đơn”. Và khu vực có
cây thông “cô đơn” nằm trong ranh giới
quản lý của Công ty Khai thác công trình
thủy lợi, vị trí này nay thuộc khu vực qui
hoạch Khu Du lịch quốc gia ĐanKia - Suối
Vàng đã được Chính phủ phê duyệt và đang
được UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển

Ngày 15/2, UBND tỉnh Lâm Đồng có
văn bản gửi các sở, ngành liên quan và
UBND huyện Lạc Dương đề nghị kiểm
tra, rà soát việc liên kết bán vé tham
quan một số tuyến du lịch tại Vườn
Quốc gia Bidoup - Núi Bà, đặc biệt là khu
vực cây thông “cô đơn”.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL
Lâm Đồng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính,
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn,
UBND huyện Lạc Dương kiểm tra thực
tế, làm việc với VQG và các tổ chức, cá
nhân liên quan để làm rõ tính hợp pháp,
hợp lý của việc tổ chức bán vé thu phí
tham quan các tuyến du lịch nêu trên.

khai qui hoạch tổng thể.
Trước đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch Lâm Đồng cũng đã yêu cầu VQG dừng
việc bán vé vào tham quan cây thông “cô
đơn”, do chưa hội đủ các điều kiện cần thiết
theo quy định. Việc VQG liên kết với một
doanh nghiệp lập, tổ chức bán vé vào tham
quan cây thông “cô đơn” là chưa có chủ
trương, chưa được thẩm định tour, tuyến.
Muốn bán vé tham quan phải bảo đảm an
toàn cho du khách; phải có dịch vụ, sản
phẩm kèm theo tương xứng; trước khi đưa
vào khai thác phải thực hiện các thủ tục pháp
lý theo quy định.
Vậy nhưng, VQG và doanh nghiệp Lâm
An vẫn tiếp tục bán vé thu tiền cho đến ngày
16/2/2018. Chỉ khi có chỉ đạo của UBND
tỉnh Lâm Đồng thì đơn vị quản lý mới dừng
việc bán vé thu tiền vào tham quan cây
thông “cô đơn”.
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Đầu xuân trò chuyện...

Nhật Bản cáo buộc tàu khảo sát Hàn Quốc
xâm phạm lãnh hải

Quần đảo đang tranh chấp Dokdo/Takeshima giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngày 19/2, Chính phủ Nhật Bản
cho biết đã gửi kháng nghị thư qua
đường ngoại giao để phản đối việc
tàu khảo sát hải dương của Hàn
Quốc đã 2 lần xâm phạm lãnh hải
Nhật Bản ở vùng biển tranh chấp
giữa hai nước mà Nhật Bản gọi là
quần đảo Takeshima và Hàn Quốc
gọi là Dokdo.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau
phiên họp chính phủ, Chánh văn
phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide
Suga xác nhận tàu khảo sát hải
dương của Hàn Quốc đã đi vào
khu vực lãnh hải Nhật Bản ở gần
quần đảo Takeshima (thuộc tỉnh
Shimane) tổng cộng 2 lần vào ngày
15/2 và từ 17-18/2.

Ông Yoshihide Suga cho biết đã
gửi thư kháng nghị tới Hàn Quốc
qua đường ngoại giao và yêu cầu
Seoul giải thích hành trình của
chiếc tàu khảo sát nói trên.
Quan chức trên cũng khẳng
định Tokyo sẽ không chấp nhận
nếu tàu Hàn Quốc tiến hành
khảo sát mà chưa được Nhật
Bản đồng ý.
Cùng ngày, Bộ trưởng phụ
trách Okinawa và vùng Lãnh
thổ phương Bắc Mitsuhiro
Miyakoshi cũng cho đây là sự
việc đáng tiếc và khẳng định
quần đảo Takeshima là lãnh thổ
của Nhật Bản xét về cả lịch sử
lẫn luật pháp quốc tế.
Hồi tháng 11/2018, Tokyo
cũng đã phải gửi kháng nghị thư
phản đối việc tàu khảo sát Hàn
Quốc đi vào vùng lãnh hải của
Nhật Bản 2 lần tại khu vực gần
quần đảo Takeshima.
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Thủ đô hành chính mới của Ai Cập sẽ là thành phố không dùng tiền mặt
Truyền thông Ai Cập ngày 16/2
đưa tin quốc gia này đang có kế
hoạch đưa Thủ đô hành chính mới
trở thành thành phố không dùng tiền
mặt đầu tiên trên cả nước.
Bộ trưởng Truyền thông và Công
nghệ thông tin Ai Cập Amr Talaat đã
có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Tập
đoàn Mastercard, Michael Froman,
để thảo luận về các kế hoạch đầu tư
của công ty dịch vụ tài chính này tại
Ai Cập trên phương diện thanh toán
chính phủ điện tử.
Trong khuôn khổ cuộc gặp, Bộ
trưởng Talaat đã nhấn mạnh tầm
quan trọng và lợi ích từ những kinh
nghiệm của Mastercard để đáp ứng
các sáng kiến và kế hoạch chiến lược
nhằm chuyển đổi thành một xã hội
không dùng tiền mặt.
Về phần mình, Phó Chủ tịch
Froman đã vạch ra những kế hoạch
của Mastercard nhằm hỗ trợ cơ sở
hạ tầng công nghệ tại Thủ đô hành
chính mới và hướng tới mục tiêu của
chính phủ Ai Cập nhằm biến Thủ
đô hành chính mới trở thành thành
phố không dùng tiền mặt đầu tiên
tại Ai Cập.
Bộ Truyền thông và Công nghệ

Toàn cảnh
khu vực sẽ
trở thành Thủ đô
hành chính mới
của Ai Cập.

thông tin Ai Cập đang xây dựng
một cơ sở hạ tầng công nghệ an
toàn và đảm bảo, có thể hỗ trợ cho
các sáng kiến tài chính khác thông
qua hợp tác với Ngân hàng Trung
ương Ai Cập.
Động thái này sẽ khuyến khích
thương mại điện tử, như là một
phần trong kế hoạch để đưa xứ sở
Kim tự tháp trở thành một trung
tâm tài chính xuyên khu vực và thúc
đẩy tăng trưởng toàn cầu thông qua
các hoạt động thương mại.
Năm 2015, Ai Cập đã bắt đầu xây
dựng thủ đô hành chính, cách thủ
đô Cairo 45km về phía Đông. Đây
là một phần chủ trương của chính
phủ nước này nhằm giảm sức ép
cho Cairo cả về vấn đề dân số và

giao thông, vốn có dân số lên tới
20 triệu người, đồng thời nhằm mở
rộng các khu đô thị và phát triển hạ
tầng quốc gia.
Thủ đô hành chính mới của Ai
Cập được xây dựng trên diện tích
714km2, sẽ là nơi đặt trụ sở của
chính phủ, trong đó có các tòa nhà
của nội các và quốc hội, 29 bộ và
các cơ quan nhà nước khác. Ngoài
ra, ở đây còn có 20 khu dân cư với
sức chứa 6,5 triệu người.
Thủ đô hành chính mới của Ai
Cập được kỳ vọng sẽ thu hút thêm
nhiều nguồn đầu tư nước ngoài, các
công ty đa quốc gia và là một phần
trong kế hoạch nhằm vực dậy nền
kinh tế của quốc gia Bắc Phi này.
TTXVN

Trung Quốc sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài kỷ lục trong năm 2019?
Tờ China Securities News ngày
18/2 nhận định Trung Quốc sẽ thu
hút lượng lớn vốn đầu tư nước
ngoài trong năm 2019, giữa lúc nền
kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục
mở rộng tiếp cận cho doanh nghiệp
nước ngoài vào thị trường vốn của
nước này.
Báo trên dẫn báo cáo do ngân hàng
Citibank cho biết trong năm 2018, thị
trường vốn của Trung Quốc đã tiếp
nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài
cao kỷ lục 120 tỷ USD.

Citibank dự báo nguồn vốn nước
ngoài trị giá 200 tỷ USD sẽ chảy
vào thị trường vốn Trung Quốc
trong năm 2019.
Ngân hàng Morgan Stanley cũng
đưa ra một báo cáo tương tự với
báo cáo của Citibank về vấn đề này,
cho hay cả thị trường trái phiếu và
chứng khoán của Trung Quốc sẽ
chứng kiến một dòng vốn đầu tư
nước ngoài khổng lồ.
Báo cáo của Morgan Stanley
cho hay thị trường cổ phiếu loại

A của Trung Quốc dự kiến sẽ thu
hút khoảng 70-125 tỷ USD vốn
đầu tư nước ngoài trong năm nay,
trong khi trái phiếu doanh nghiệp sẽ
chứng kiến dòng vốn đổ vào lên tới
300 đến 400 tỷ USD vào năm 2030.
Một nhà phân tích của Ngân
hàng Mizuho (Nhật Bản) cho rằng
chương trình liên kết thị trường
chứng khoán Thượng Hải-London
cũng sẽ giúp cổ phiếu loại A của
Trung Quốc thu hút thêm nhiều vốn
TTXVN
nước ngoài.

... với Đài TTTH Đạ Tẻh từ
năm 2018, Trưởng Ban Tuyên
giáo kiêm giám đốc Trung tâm
Bồi dưỡng chính trị từ năm
2016.
Đối với các đề án sáp nhập
các xã không đạt chuẩn thì hiện
nay huyện có 2 xã không đạt 2
tiêu chí về dân số và diện tích
là Hà Đông và Hương Lâm.
Do đó, huyện đã trình đề án và
xin ý kiến của tỉnh về việc sáp
nhập 2 xã này, xã Hà Đông vào
xã Mỹ Đức và xã Hương Lâm
vào xã Đạ Lây. Huyện cũng đã
xây dựng đề án sáp nhập các tổ
dân phố, các thôn. Nếu đề án
được phê duyệt thì sẽ còn 65
thay vì 106 thôn, tổ dân phố
như hiện nay.
Đối với việc sắp xếp tinh giản
đội ngũ biên chế cấp xã, cấp
huyện; tính đến hiện tại, đối với
biên chế khối Đảng, đoàn thể đã
giảm được 20% theo Đề án vị trí
việc làm đã được BTV Tỉnh ủy
phê duyệt, trong khi theo đề án
thì đến năm 2021 mới đạt tỷ lệ
này. Huyện cũng đã xây dựng
kế hoạch để sắp xếp, tinh gọn
lại đội ngũ cán bộ công chức và
những người hoạt động không
chuyên trách cấp xã. Đến nay,
tổng số cán bộ bán chuyên trách
cấp xã đã giảm trên 48%, đối với
cán bộ công chức cấp xã giảm
trên 10%. Ngoài ra, các thôn
cũng đã thực hiện bí thư chi bộ
kiêm trưởng thôn hoặc đưa cán
bộ xã trực tiếp làm bí thư chi
bộ tại các thôn. Hiện tại, có 13
bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn,
26 cán bộ xã trực tiếp làm bí
thư. Sau khi tinh giản, do nguồn
kinh phí cho hoạt động của các
xã không giảm theo Nghị định
92 nên thu nhập của anh em

tăng, kích thích được tinh thần
làm việc.
Dự kiến, đến tháng 3/2019,
cơ quan mặt trận, đoàn thể cấp
xã sẽ đi vào hoạt động, tháng
4/2019, Trưởng Ban Dân vận sẽ
kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc,
sáp nhập phòng y tế, hợp nhất
Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ.
Sau khi sáp nhập, tinh gọn bộ
máy của các ban Đảng - Mặt
trận - đoàn thể; anh em vẫn hoạt
động tốt, các ban Đảng và Mặt
trận, đoàn thể đều được đánh
giá xuất sắc và vững mạnh trở
lên. Điều này cho thấy việc sắp
xếp hoàn toàn phù hợp và mọi
người đồng tình ủng hộ, kể cả
người dân.
PV: Theo đồng chí, tại sao
huyện Đạ Tẻh thực hiện công
tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy
đạt hiệu quả cao và hoạt động
có hiệu quả như vậy?
Đồng chí Tôn Thiện Đồng:
Để đạt được kết quả cao như
vậy là do huyện đã chủ động sắp
xếp, tinh gọn bộ máy trước khi
có Nghị quyết Trung ương 6. Từ
năm 2015, Đạ Tẻh đã chủ động
sắp xếp, tinh gọn bộ máy, kể cả
tinh gọn các điểm trường. Từ
lâu, huyện đã không hợp đồng
tràn lan, không tuyển dụng mới,
chủ động sắp xếp cán bộ dôi dư.
BTV Huyện ủy đã nhận thấy
việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy là
xu hướng tất yếu cần phải làm.
Với những kết quả đạt được như
hiện nay, đến năm 2021, huyện
Đạ Tẻh sẽ hoàn thành vượt mức
việc sắp xếp tinh gọn bộ máy
theo quy định.
PV: Xin chân thành cảm ơn
đồng chí!
ĐÔNG ANH (thực hiện)
(CÒN NỮA)

Khi Đảng bộ quyết tâm...
... Cùng với đó, ngành thuế
cũng phối hợp với các cơ quan
khác trong công tác trao đổi,
xử lý thông tin giúp cải cách
TTHC, mang lại lợi ích cho
người nộp thuế như Phối hợp
với cơ quan đăng ký kinh doanh
giúp hồ sơ đăng ký kinh doanh
của doanh nghiệp được giải
quyết nhanh chóng. Phối hợp
với cơ quan đăng ký đất đai
để giảm thời gian đi lại và thời
gian giải quyết hồ sơ của người
có quyền sử dụng đất... Việc
ứng dụng công nghệ thông tin
vào công tác quản lý đã hỗ trợ
cán bộ thuế xử lý thông tin ngày
càng tốt hơn, tạo thuận lợi cho
việc đẩy mạnh công tác hậu
kiểm, từ đó thời gian giải quyết
hồ sơ cũng nhanh chóng hơn.
Kết quả thực hiện CCHC
đã góp phần vào việc đưa
ngành thuế hoàn thành vượt
mức nhiệm vụ thu ngân sách
năm 2018; ước tổng thu ngân
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sách đến cuối tháng 12/2018
là 7.224 tỷ đồng, đạt 113%
dự toán Trung ương, 107%
dự toán địa phương và bằng
112% so với cùng kỳ năm 2017.
Thu nội địa 6.619 tỷ đồng, đạt
111% dự toán Trung ương,
106% dự toán địa phương và
bằng 112% so với cùng kỳ năm
2017. Trong đó, thu từ thuế,
phí 4.459 tỷ đồng, đạt 105%
dự toán Trung ương, 101% dự
toán địa phương và bằng 114%
so với cùng kỳ.
Việc xác định rõ nhiệm vụ
trọng tâm và tập trung đôn đốc,
chỉ đạo điều hành của Đảng bộ
Cục Thuế đã giúp đơn vị đạt
được nhiều kết quả quan trọng.
Đồng thời Đảng bộ Cục Thuế
cũng được công nhận là một
trong mười tổ chức cơ sở đảng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
của Đảng ủy Khối Các cơ quan
tỉnh năm 2018.
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