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Chấm dứt tình trạng đưa tư duy cũ, xin - cho vào văn bản

Đ

ó là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây
dựng pháp luật vừa diễn ra.
Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những
khâu đột phá chiến lược trong phát triển là thể
chế, chính sách. Do đó, các bộ, ngành cần tập
trung tốt hơn cho công tác, để làm sao nâng
cao chất lượng thể chế, một khâu mà hiện nay
vẫn còn nhiều vấn đề.
Thủ tướng yêu cầu và nêu rõ: Còn có tình

trạng chưa thực sự coi trọng công tác này, kể
cả bố trí thời gian, công sức, lắng nghe thêm ý
kiến để có thể tạo dựng môi trường phát triển
tốt cho đất nước, cho người dân. Có dự thảo
còn làm sơ sài, thiếu trách nhiệm, thậm chí
đưa tư duy cũ, hay tư tưởng bao cấp, xin cho,
lợi ích nhóm vào trong văn bản. Thủ tướng
nhấn mạnh: Phải chấm dứt chuyện này, phải
làm tốt hơn để giải phóng sức sản xuất, làm
sao không để tình trạng “chạy qua chạy lại,
xin cho, quy định không rõ ràng để người dân

kêu ca, phải xếp hàng chờ đợi”.
Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về Dự
án Luật Đầu tư công (sửa đổi), Dự án Luật
Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam,
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương, Dự án Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công
chức và Luật Viên chức.

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Dân ta phải giữ nước ta. Dân là con nước,
nước là mẹ chung”
ĐÓ LÀ CÂU THƠ DO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SÁNG TÁC VÀ ĐỌC
CHIỀU 23/12/1946 TRONG VĂN KIỆN CÓ NHAN ĐỀ “HỎI VÀ TRẢ LỜI”
NHẰM GIẢI THÍCH VÀ TUYÊN TRUYỀN CHO CUỘC KHÁNG CHIẾN
TOÀN QUỐC MỚI BÙNG NỔ.

TS tổng hợp
(theo chinhphu.vn)

Tiếp tục xây dựng thương hiệu
“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

Đẩy mạnh công tác
tuyên giáo ở Đảng bộ
huyện Lạc Dương
Với vai trò là cơ quan tham mưu
giúp Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc
Dương trong lĩnh vực tuyên truyền,
giáo dục lý luận chính trị, lịch sử
Đảng, khoa giáo...; Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Lạc Dương chủ động đổi
mới nội dung, phương thức hoạt
động theo hướng bám sát thực tiễn,
nắm chắc tình hình, phù hợp từng
đối tượng cụ thể. Đơn vị đã xây dựng
đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên địa
bàn có bản lĩnh chính trị, tư tưởng
vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm
với công việc.
TRANG 2

Đức Trọng: Chăm lo
phát triển đảng viên
trong các tôn giáo
TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI
Hồng sấy gió - đặc sản của Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang

TRANG 3

Người cao tuổi thể hiện vai trò
tại cộng đồng dân cư

Bữa cháo dinh dưỡng cho trẻ em nghèo

Phụ nữ chăm lo xây dựng
gia đình no ấm, bình đẳng
tiến bộ, hạnh phúc
TRANG 5

TRANG 6

Phát huy vai trò của người cao
tuổi là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm của Hội Người cao tuổi
các cấp trên địa bàn tỉnh. Với những
kinh nghiệm mà những người trẻ
chưa có được, lực lượng người cao
tuổi đã có những tham mưu, đóng
góp lớn cho các hoạt động và sự phát
triển tại các địa phương.

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Cây giống quyết định
tương lai những vườn
mắc ca
TRANG 7

TRANG 4
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Phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng chống
tham nhũng
à Hoàng Thị Khiêm Phó Chủ tịch UBMTTQ
tỉnh nhấn mạnh: Việc
phổ biến, giáo dục tuyên
truyền về pháp luật phòng chống
tham nhũng cần phải có trọng tâm,
trọng điểm, bằng những hình thức,
biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù
hợp với các đối tượng. Việc tuyên
truyền phải được tiến hành thường
xuyên, liên tục và đảm bảo đồng
bộ, đoàn kết, ổn định, tăng cường
đồng thuận xã hội.
Công tác tuyên truyền còn được
gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị
05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
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. Cùng đó là Nghị
quyết số 24 của Ủy ban Trung
ương MTTQ Việt Nam về ban
hành chương trình hành động của
UBTWMTTQVN về thực hiện
công tác phòng chống tham nhũng,
lãng phí giai đoạn 2018 - 2020.

B

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chương trình hành động của Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng đã tập trung tuyên truyền, vận động
Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của
Nhân dân để kịp thời phát hiện tham nhũng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Góp phần đưa
các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.
Trước tình trạng tham nhũng
vẫn còn xảy ra trên diện rộng, cản
trở sự phát triển kinh tế - xã hội,
gây bức xúc trong Nhân dân, ngày
29/11/2017, Chính phủ đã ban
hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về
chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện công tác phòng,
chống tham nhũng đến năm 2020
trên quan điểm phòng ngừa là
chính, cơ bản, lâu dài. Đồng thời
khẳng định, sẽ xử lý nghiêm minh
những người có hành vi tham
nhũng, bao che, tiếp tay cho tham
nhũng; đặc biệt, không có ngoại
lệ, đặc quyền trong xử lý tham
nhũng. Trong Nghị quyết, Chính
phủ yêu cầu các bộ, ngành, người
đứng đầu chính quyền các cấp, tổ
chức, đơn vị phải gương mẫu; chủ
động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp
thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ
án nghiêm trọng, phức tạp, được
dư luận xã hội quan tâm; thực

hiện hiệu quả chủ trương bố trí
một số chức danh cán bộ lãnh đạo
cấp tỉnh, cấp huyện không phải là
người địa phương; không bố trí,
đề bạt, bổ nhiệm những người có
quan hệ gia đình cùng làm một số
công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ
xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kiên
quyết thực hiện có hiệu quả việc
sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên
chế, đồng bộ với cải cách chế độ
công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức; có các chính
sách tiền lương hợp lý để từng
bước thực hiện chế độ tiền lương
theo hướng đảm bảo cho cán bộ,
công chức, viên chức đáp ứng nhu
cầu mức sống tối thiểu và có thu
nhập khá trong xã hội.
Theo đó, UBMTTQ đã có kế
hoạch hoạt động với các tổ chức
thành viên của Mặt trận, các đoàn
thể chính trị - xã hội. Phối hợp với
HĐND, UBND tăng cường giám

sát, kiểm tra việc thực thi pháp
luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thực hiện tốt công tác tiếp công
dân, phối hợp giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân.
Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến,
luồng thông tin từ Nhân dân,
UBMTTQ đã kịp thời kiến nghị
các cơ quan có trách nhiệm giải
quyết. Đồng thời, MTTQ các cấp
phát huy vai trò giám sát trong xử
lý giải quyết tham nhũng, lãng phí
tiêu cực và công khai kết quả để
Nhân dân biết.
Năm 2019, MTTQ từ tỉnh đến
cơ sở sẽ tập trung giám sát việc
thực hiện dân chủ, công khai, minh
bạch trong công tác cán bộ tại các
cơ quan, đơn vị, nhất là khâu tuyển
dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, khen
thưởng, kỷ luật cán bộ công chức.
Xây dựng và thực hiện tốt quy chế
chi tiêu nội bộ cơ quan, phát huy
vai trò của Ban Thanh tra nhân dân

tại cơ quan, đơn vị trong việc giám
sát thu chi tài chính.
UBMTTQ các cấp thực hiện tốt
công tác quản lý tài chính do ngân
sách cấp, tài sản của Nhà nước
giao cho cơ quan quản lý. Thực
hiện công khai, báo cáo kịp thời
với Thường trực cấp ủy và các cơ
quan liên quan về các nguồn quỹ do
Nhân dân đóng góp và công khai
đăng tải thông tin trên các phương
tiện truyền thông để Nhân dân biết.
Một trong những nội dung thực
hiện có hiệu quả của MTTQ các
cấp, đó là việc thực hiện pháp lệnh
34 năm 2007 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về giám sát thực hiện
quy chế dân chủ ở xã, phường, thị
trấn. Tiếp tục kiện toàn, củng cố
và nâng cao chất lượng hoạt động
của Ban giám sát đầu tư cộng
đồng, Ban Thanh tra nhân dân ở
xã, phường, thị trấn để tăng cường
hoạt động giám sát, kịp thời phát
hiện, ngăn chặn những biểu hiện
của tham nhũng, lãng phí. Qua đó,
rất nhiều công trình dân sinh đã
được Nhân dân giám sát thi công có
chất lượng và đảm bảo tiến độ công
trình, Nhân dân phấn khởi, yên tâm,
tin tưởng vào Đảng, Nhà nước.
NGUYỆT THU

Đẩy mạnh công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Lạc Dương

N

ăm 2018, Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Lạc Dương đã
tham mưu Ban Thường vụ
Huyện ủy ban hành Kế hoạch và tổ
chức 9 lớp học tập, quán triệt Nghị
quyết Trung ương 6 (khóa XII) và
Chuyên đề năm 2018 với tổng số
cán bộ, đảng viên là 1.569 người
(đảng viên 1.130 người, chiếm
89,6%). Trong năm, huyện cũng đã
mở 9 lớp học tập, quán triệt Nghị
quyết Trung ương 7 (khóa XII)
và Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ
Chính trị về “Chiến lược an ninh
mạng quốc gia” với tổng số 1.789
người (1.221 đảng viên, chiếm
94,7%).
Ban Tuyên giáo tham mưu Ban
Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương
tổng kết 10 năm Nghị quyết 23-NQ/
TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về
tiếp tục xây dựng và phát triển văn
học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”,
tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của
Ban Bí thư về “Phát triển nền Đông
y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam
trong tình hình mới”. Phối hợp với
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tham
mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực
hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của
Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm
vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm
Bồi dưỡng Chính trị huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh”. Tham
mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực
hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương (khóa
X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị
quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương trong lĩnh vực tuyên
truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo...; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Dương
chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc tình
hình, phù hợp từng đối tượng cụ thể. Đơn vị đã xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên địa bàn có
bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc.
tăng cường, nâng cao chất lượng
nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền,
giáo dục lịch sử Đảng”...
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo đã
xây dựng báo cáo sơ kết 1 năm thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XII), báo cáo sơ kết 5 năm Nghị
quyết Trung ương 8 (khóa XI), báo
cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020,
báo cáo công tác nghiên cứu, biên
soạn lịch sử Đảng năm 2018, báo
cáo tổng kết công tác giáo dục lý
luận chính trị năm 2018.
Tham mưu Ban Thường vụ
Huyện ủy kiểm tra công tác lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
theo chuyên đề của năm 2018 “Xây
dựng phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu, của cán bộ,
đảng viên trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, tăng cường việc lãnh
đạo, chỉ đạo công tác nắm bắt, định
hướng dư luận xã hội; tham mưu
Ban Chỉ đạo 94 của huyện về đấu
tranh chống âm mưu “diễn biến hòa
bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
và các quan điểm sai trái trong văn

Các học viên tham gia lớp học về công tác Hội Nông dân cơ sở, Hệ thống chính trị
và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lạc Dương. Ảnh: Đ.T

học, nghệ thuật; xây dựng chương
trình kiểm tra, giám sát năm 2018...
Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường
xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển
khai thực hiện các chỉ thị, nghị
quyết của Trung ương, của tỉnh, của
huyện. Qua đó, nắm bắt, định hướng
tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng
viên và dư luận quần chúng Nhân
dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu thông
tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy. Việc học tập, tuyên
truyền các chỉ thị, nghị quyết được
Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường

xuyên đổi mới theo hướng thiết
thực, hiệu quả, với nhiều hình thức
phù hợp. Ban đã phân công cán bộ
theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, kịp
thời tham mưu cấp ủy về công tác
tuyên giáo. Trong đó, xây dựng các
nội dung công tác tuyên truyền hàng
tháng, hàng quý. Trong công tác
khoa giáo, Ban Tuyên giáo Huyện
ủy đã tham mưu Ban Thường vụ
Huyện ủy xây dựng chương trình,
kế hoạch triển khai thực hiện các
chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên
lĩnh vực khoa giáo.

Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên
cấp huyện gồm 13 đồng chí, trong
đó có 2 báo cáo viên cấp tỉnh và 11
báo cáo viên cấp huyện. Trong năm,
Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham
mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy
phân công đội ngũ báo cáo viên của
huyện tham gia 42 buổi quán triệt
Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa
XII), Chuyên đề 2018 đến toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên trên địa bàn kịp thời,
hiệu quả. Nhìn chung, đội ngũ báo
cáo viên đã làm tốt vai trò, chức
năng, nhiệm vụ trong việc tuyên
truyền đường lối, chủ trương của
Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà
nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên
và Nhân dân; phản ánh kịp thời dư
luận xã hội, góp phần định hướng tư
tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng
và đồng thuận trong xã hội.
Bà Vũ Thị Hanh - Trưởng Ban
Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám
đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
huyện cho biết, thời gian tới, Ban
Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham
mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban
hành kế hoạch, chủ trì triển khai học
tập, nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện
các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII,
tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức
nghiên cứu, quán triệt và triển khai
thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng. Đồng thời, tăng cường công
tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc
thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng
kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung
ương, của tỉnh, của huyện trên lĩnh
vực tuyên giáo đảm bảo hiệu quả cao.
ĐỨC TÚ
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Tiếp tục xây dựng thương hiệu
“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
Xây dựng thương hiệu cho
một vùng đất không phải là
chuyện ngày một ngày hai, đó
là chuyện của một quá trình
lâu dài và bền bỉ. Với Lâm
Đồng, phát triển và quảng
bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành” cũng
đang trên những bước đi đó
để định vị thương hiệu trong
mắt mọi người.

X

ác định thế mạnh vốn
có, Đà Lạt, Lâm Đồng
tập trung vào xây dựng
thương hiệu trong
những lĩnh vực thế mạnh nhất,
trong đó có nông sản và du lịch.
Hoạt động truyền thông, quảng bá
thương hiệu là không thể thiếu.
Làm sao để dấu ấn “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành” phủ tràn
các phương tiện thông tin, để bạn
bè chỉ cần một cú nhấp chuột, một
cái lướt tay là có thể tiếp cận được
câu slogan ấy là bước đầu tiên để
thương hiệu được định vị trong đời
sống xã hội. Bởi vậy, hàng ngàn
tin bài, hàng vạn bức ảnh tuyệt đẹp
về Đà Lạt được cả tác giả trong
và ngoài tỉnh đăng tải trên các
phương tiện thông tin đại chúng
và tất nhiên, cả các mạng xã hội
như facebook, instagram... Và câu
slogan ấy đã được dịch sang các
ngôn ngữ như Anh, Hàn Quốc để
tới tận tay khách du lịch và nhà đầu
tư bằng ngôn ngữ của họ. Công tác
tuyên truyền, quảng bá được Lâm
Đồng coi là hoạt động trọng tâm
để định vị thương hiệu “Đà Lạt Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” trong
tâm trí người tiêu dùng.
Không chỉ tuyên truyền, việc
xây dựng và sử dụng thương
hiệu “Đà Lạt- Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành” được Lâm Đồng thực
hiện song song. Các nhà vườn
đẹp, những nông trại, hợp tác xã

Hồng sấy gió - đặc sản của Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang

(HTX), farm đạt đúng tiêu chuẩn
được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu
“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành” trên các sản phẩm của mình.
Đó là những nông trại, doanh
nghiệp sản xuất, thu gom, chế biến
rau, hoa, cà phê arabica và qua đó,
cơ quan chức năng hướng dẫn cơ
sở thực hiện các quy trình canh
tác, chế biến tiên tiến, cung cấp
cho thị trường những sản phẩm
chất lượng.

Tính tới hiện tại, đã có 154
cá nhân và đơn vị, HTX của
Đà Lạt và Đơn Dương, Đức
Trọng, Lâm Hà được cấp
quyền sử dụng nhãn hiệu
“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành”.
Và 28 doanh nghiệp nông nghiệp
tham gia mô hình du lịch canh nông
sẽ được thực hiện thủ tục để cấp

Doanh nghiệp du lịch canh nông Kiến Huy Farm. Ảnh: D.Quỳnh

quyền sử dụng nhãn hiệu. Việc các
nông sản chủ yếu của Đà Lạt được
cấp chứng nhận, in trên tem, nhãn

hãng hóa vừa giúp doanh nghiệp
xây dựng uy tín, tăng lượng tiêu
thụ đồng thời giúp thương hiệu “Đà

Trồng atiso hướng hữu cơ, thu lãi 300 triệu đồng/ha
Hơn 2 tháng đầu năm 2019, khu vườn 1
ha trồng chuyên canh atiso theo hướng hữu
cơ của nông hộ Nguyễn Văn Lý ở phường
11, Đà Lạt liên tục thu hoạch bán ra với giá
1.800 đồng/kg lá tươi, 60.000 đồng/kg bông
tươi và khoảng 500.000 đồng/kg thân - rễ
khô. Hạch toán khấu trừ toàn bộ chi phí đầu
tư, công lao động... trong một năm vừa qua,
hộ gia đình anh Lý thu lãi khoảng 300 triệu
đồng/ha trồng atiso theo hướng hữu cơ này.
Đây là khu vực diện tích đất nằm theo địa
hình bậc thang, được hộ gia đình anh Lý cải
tạo trồng các loại rau ngoài trời như bắp cải,
cà rốt... từ hơn 10 năm trở về trước. Đến 10
năm trở về sau, hộ anh Lý chuyển đổi hoàn
thành 1 ha sang trồng chuyên canh atiso. Thời
gian đầu tiên chăm sóc atiso đạt tiêu chuẩn an
toàn, sau đó nâng lên đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Và khoảng 1 năm vừa qua, hộ anh Lý chuyển
đổi từng bước quy trình canh tác atiso theo
hướng hữu cơ.
Hiện hộ anh Lý đã tham gia thành viên

DIỆP QUỲNH

Hợp tác xã bao tiêu 60.000
tấn rau/năm

Thời điểm đầu
tháng 3/2019,
giá bông
tươi atiso
của hộ gia đình
anh Lý bán ra
60.000 đồng/kg.

HTX Nông nghiệp Minh Thọ Organic ở thị
trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Dự kiến
từ nay đến cuối năm 2019, hộ anh Lý đi vào

Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
được định vị trong tâm trí người
tiêu dùng.
Không chỉ sử dụng thương hiệu,
các nông sản mang nhãn “Đà Lạt
- Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” còn
được kiểm tra thường xuyên để
đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn
được bảo đảm. Việc lấy mẫu giám
sát rau, củ, quả, cà phê để kiểm
tra hoạt chất thuốc BVTV, độ ẩm,
cafein, hàm lượng tro không tan...
được tiến hành thường xuyên.
Riêng năm 2018, 30 mẫu rau củ
quả, 15 mẫu cà phê kiểm tra đều
đạt kết quả an toàn, đúng cam kết
của doanh nghiệp, HTX, nhà vườn
khi tham gia xây dựng thương hiệu.
Các nhà vườn mô hình du lịch canh
nông cũng được ngành du lịch kiểm
tra hoạt động định kỳ, đều đặn để
đảm bảo phù hợp các tiêu chí của
du lịch canh nông. Hoạt động hậu
kiểm là trách nhiệm của người làm
quản lý, đảm bảo sản phẩm mang
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành” luôn đạt chất
lượng như cam kết, bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng và hình thành
thói quen giữ gìn chất lượng sản
phẩm một cách bền vững.
Vẫn còn nhiều việc chưa làm
được mà những người yêu Đà
Lạt day dứt. Đà Lạt còn “nợ” một
cuộc thi ảnh trực tuyến như lời tri
ân với những tay máy đã yêu và
chụp những bức ảnh đẹp về phố
núi. Trên những chuyến bay nội
địa, quốc tế từ Liên Khương chưa
được tuyên truyền thương hiệu
“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành”, hoạt động quảng bá ra nước
ngoài, tới các thị trường du lịch lớn
còn bị bỏ ngỏ... Nhưng xây dựng
thương hiệu sẽ phải là việc làm lâu
dài, thường xuyên và còn nhiều
việc cần phải làm để thương hiệu
được xây dựng, quảng bá rộng rãi
hơn, để nhắc tới Đà Lạt, bạn bè
bốn phương sẽ nhớ ngay tới câu
slogan đầy gợi hình, gợi cảm “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

triển khai hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm atiso theo hướng
hữu cơ vừa nêu.
VĂN VIỆT

Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 70
hợp tác xã (HTX) tổ chức thu mua, sơ chế
và bao tiêu khoảng 60.000 tấn rau các loại
mỗi năm trên địa bàn, cung cấp trực tiếp đến
hệ thống cửa hàng rau sạch, siêu thị trong cả
nước. Trong đó đáng kể với các HTX Anh
Đào, Tân Tiến, Sunfood (Đà Lạt), Tiến Huy
(Đức Trọng), Su Su Công Thành (Lâm Hà)...
Riêng HTX Cà phê Lâm Viên (Di Linh)
thu mua 330 tấn cà phê của 125 hộ thành
viên trong niên vụ vừa qua, còn HTX Quyết
Tâm (Đạ Tẻh) liên kết với 90 hộ thành viên
sản xuất và tiêu thụ ổn định trên 500 ha diện
tích lúa chất lượng cao và nếp quýt. Ngoài ra,
toàn tỉnh Lâm Đồng có 12 HTX hoạt động tín
dụng, trong một năm vừa qua, đã giải ngân
khoảng 25 tỷ đồng cho 600 nông hộ vay phát
triển sản xuất. Tiêu biểu như các HTX Hiệp
Phát, Đông Di Linh, Tân Sơn đã cho vay từ
45 - 100 hộ thành viên với tổng số tiền từ 1,5
tỷ đồng đến 5 tỷ đồng...
V.VIỆT
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ĐỨC TRỌNG:

Chăm lo phát triển đảng viên trong các tôn giáo
Huyện Đức Trọng là địa phương hiện có 4 tôn giáo được Nhà nước công nhận gồm:
Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Cao đài với trên 86 ngàn tín đồ, chiếm 48,7% dân số.
Những năm qua, lãnh đạo huyện Đức Trọng đặc biệt quan tâm tới việc kết nạp đảng
viên là người có đạo và đảng viên tham gia sinh hoạt tôn giáo. Điều này đã tăng sức
mạnh tổng hợp cho tổ chức đảng cũng như tạo nên sự đồng thuận, ổn định trong
Nhân dân.

Việc phát triển đội ngũ đảng viên là người có đạo, người tham gia sinh hoạt tôn giáo đã góp phần đưa những kế hoạch
của địa phương đến gần với người dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: N.N

Thực hiện đồng bộ
nhiều biện pháp
Sau khi có Quy định số 123 ngày
28/9/2004 của Bộ Chính trị và
hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung
ương, Tỉnh ủy về kết nạp đảng đối
với người có đạo và đảng viên tham

gia sinh hoạt tôn giáo, Huyện ủy
Đức Trọng đã kịp thời ban hành
công văn hướng dẫn chi tiết để các
tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong
Đảng bộ huyện tiến hành nghiên
cứu, học tập, quán triệt đến toàn thể
cán bộ, đảng viên và Nhân dân về

nội dung này. Đó cũng là cơ sở định
hướng cho công tác kết nạp đảng
đối với người có đạo và sinh hoạt tôn
giáo. Đồng thời xóa bỏ những định
kiến đối với người có đạo khi xem
xét kết nạp vào Đảng và đặc biệt giải
tỏa tâm lý của một số quần chúng

khi còn băn khoăn cho rằng đứng
vào hàng ngũ của Đảng sẽ hạn chế
hoạt động của tín đồ theo giáo luật.
Để thực hiện quyết định này,
Huyện ủy Đức Trọng đã xây dựng
kế hoạch phát triển đảng viên và
giao chỉ tiêu kết nạp cho các TCCS
đảng. Riêng trong vấn đề phát triển
đảng viên là người có đạo, người
sinh hoạt tôn giáo, Huyện ủy Đức
Trọng xác định đó là yếu tố quan
trọng góp phần tăng cường sự lãnh
đạo của đảng, tạo nguồn cán bộ tại
chỗ và xóa được những thôn chưa
có tổ chức đảng. Để phát triển lực
lượng này, vấn đề căn bản là những
giải pháp tạo môi trường và động
lực để quần chúng có đạo phấn đấu
trở thành đảng viên.
Ông Đỗ Minh Thế - Phó Bí thư
Thường trực Huyện ủy Đức Trọng
cho rằng: “Để thực hiện tốt việc
kết nạp đảng viên là người có đạo,
người tham gia sinh hoạt tôn giáo,
công tác tư tưởng luôn phải tiến
hành trước với nhiều phương pháp
linh hoạt và sáng tạo. Chính quyền
luôn giữ mối quan hệ tốt với các
chức sắc tôn giáo - cầu nối gắn kết
quần chúng có đạo với Đảng, chính
quyền. Bên cạnh đó, hàng năm,
Huyện ủy đều xây dựng chương
trình, kế hoạch và đề ra chỉ tiêu phát
triển đảng cụ thể cho từng loại hình,
từng TCCS đảng. Trên cơ sở đó, cấp
ủy các TCCS đảng phân bổ chỉ tiêu
phát triển đảng viên cho các chi bộ
trực thuộc. Các chi bộ chủ động tạo

nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng
thông qua các phong trào thi đua lao
động, các hoạt động tại cơ sở. Đặc
biệt, việc các TCCS đảng thường
xuyên quan tâm và coi trọng việc
xây dựng lực lượng cốt cán trong
các tôn giáo, nhất là ở những vùng
có đạo, vùng có các tôn giáo và Mặt
trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chú
trọng bồi dưỡng, lựa chọn những
đoàn viên, hội viên ưu tú cũng góp
phần tạo nguồn dồi dào để giới thiệu
tham gia lớp nhận thức về Đảng
hàng năm do Huyện ủy tổ chức. Nhờ
các giải pháp được thực hiện đồng
bộ vậy nên lượng đảng viên có đạo
tăng lên khá nhanh”.

Cân bằng cơ cấu
đội ngũ đảng viên
Theo số liệu thống kê từ Ban tổ
chức Huyện ủy Đức Trọng: Nếu
như năm 2003 trở về trước, Đảng
bộ huyện có khoảng 60 đảng viên
có đạo, người tham gia sinh hoạt
tôn giáo thì từ 2004 đến nay, con số
này đã tăng lên 243 đồng chí, tăng
141,2% so với thời điểm trước khi có
Quy định 123. Trong đó, Công giáo
114 đồng chí (chiếm 46,9%), Tin
lành 64 đồng chí (chiếm 26,3%), Phật
giáo 50 đồng chí (chiếm 20,5%)…
Trong số đó có 30 đồng chí là nữ
(chiếm 32,25%). Một số đảng bộ
kết nạp được nhiều đảng viên tham
gia sinh hoạt tôn giáo như: Đa Quyn,
Tà Hine, Phú Hội, Bình Thạnh, Hiệp
An…
XEM TIẾP TRANG 8

Người cao tuổi thể hiện vai trò tại cộng đồng dân cư
Phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT) là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội NCT các
cấp trên địa bàn tỉnh. Với những kinh nghiệm mà
những người trẻ chưa có được, lực lượng NCT đã
có những tham mưu, đóng góp lớn cho các hoạt
động và sự phát triển tại các địa phương.
heo số liệu từ Hội NCT tỉnh,
hiện nay, toàn tỉnh có 5.505
hội viên NCT trên tổng số
96.687 NCT tham gia vào các công
tác xã hội. Cụ thể là bí thư, phó bí
thư chi bộ; tổ trưởng, tổ phó dân
phố; trưởng thôn, phó thôn; trưởng,
phó ban công tác mặt trận; tổ trưởng
tổ an ninh nhân dân; trưởng ban
thanh tra nhân dân, ban giám sát
đầu tư công cộng; chi hội trưởng
các đoàn thể; tổ hòa giải cơ sở,...
Đặc biệt, phong trào “Khuyến học,
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
thu hút đông đảo NCT tham gia,
tạo được những hiệu ứng tích cực.
Bình quân trên 90% gia đình NCT
đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai
Chương trình “Phối hợp hành động
giữa Hội NCT tỉnh và Công an tỉnh
về “Phòng, chống tội phạm giai
đoạn 2016 - 2020””, năm 2018, toàn
tỉnh có 7.035 NCT tham gia phòng,
chống tội phạm, đảm bảo trật tự trị
an tại cơ sở; cung cấp 223 tin cho
công an. Thành lập 24 Câu lạc bộ

T

Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút
hơn 1.200 thành viên tham gia; kinh
phí huy động được 563 triệu đồng.
Đảm nhận chức danh Bí thư Chi
bộ tổ dân phố từ năm 2011 - khi mới
nghỉ hưu cho đến nay, cô Nguyễn
Thị Khuyến (64 tuổi, Tổ dân phố 1
Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt)
cho biết: “Là khu vực tập trung các
trường học, các cơ quan Nhà nước,
các nhà thờ, dòng tu, nên tôi đặc
biệt chú trọng sinh hoạt chào cờ, nói
chuyện về tư tưởng đạo đức Hồ Chí
Minh vào sáng Chủ nhật đầu tháng.
Đồng thời xây dựng Ngày thứ bảy,
Chủ nhật xanh - sạch - đẹp hay treo
cờ vào dịp lễ, tết trở thành nếp sinh
hoạt của mỗi gia đình trong tổ”. Để
làm được điều này, theo cô Khuyến,
bản thân người Bí thư Chi bộ phải
đi đầu làm gương khi phát động các
phong trào. Hình ảnh khang trang,
sạch đẹp của khu phố với những con
đường trồng đầy hoa đã khẳng định
điều đó. “Mặc dù vẫn gặp nhiều khó
khăn vì hạn chế về thời gian và sức
khỏe, nhưng khi đã được Đảng và

tham gia học tập bằng nhiều hình
thức. Đặc biệt thường xuyên nhắc
nhở gia đình có con em đi học tạo
mọi điều kiện thuận lợi để con em
được đến trường, chống tình trạng
học sinh bỏ học giữa chừng để từ đó
tạo sự thay đổi trong ý thức của bà
con” - ông Păng Tin Uôk cho biết.

Với uy tín và kinh nghiệm của mình, người cao tuổi có những tham mưu, đóng góp
cho sự phát triển của địa phương. Ảnh: Hồng Thắm

tổ chức phân công nhiệm vụ thì tôi
vẫn cố gắng hoàn thành tốt bằng
trách nhiệm và sự nhiệt tình của
mình” - cô Khuyến chia sẻ.
Còn đối với ông Păng Tin Uôk (69
tuổi - tổ dân phố Đăng Gia, thị trấn
Lạc Dương, huyện Lạc Dương), từ
lúc ông nghỉ hưu cũng là khi ông
tập trung vào công tác khuyến học
- điều khiến ông trăn trở rất nhiều
trước đó. Đảm nhận công việc Bí
thư chi bộ Tổ dân phố đồng thời là
Chi hội trưởng Chi hội khuyến học,
từ năm 2011 cho đến nay, ông đẩy
mạnh tuyên truyền đến bà con về
các chủ trương liên quan đến việc
thành lập Hội Khuyến học nhằm
nâng cao nhận thức cho nhân dân về
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng

của công tác khuyến học, khuyến
tài trong giai đoạn hiện nay. Chi
hội cũng chú trọng đến công tác
vận động, tăng cường phát triển hội
viên hàng năm. Nếu như đầu năm
2011, khi Hội Khuyến học tổ dân
phố Đăng Gia mới thành lập chỉ có
38 hội viên/198 hộ thuộc Chi hội
tổ dân phố thì cuối năm 2018 đã có
210 hội viên/225 hộ. Năm học 2018
- 2019 có 201 em đi học và 16 em
đang theo học các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
trong và ngoài tỉnh.
“Là người có uy tín đối với cộng
đồng, bản thân tôi thường xuyên
động viên, khuyến khích, nhắc nhở
các hội viên và Nhân dân tạo mọi
điều kiện tốt nhất để mọi người

Kinh nghiệm và uy tín là
những lợi thế lớn nhất của
người cao tuổi được phát
huy để khẳng định vai trò
của mình tại địa phương.
Theo ông Đàm Xuân Đêu Trưởng Ban Đại diện Hội NCT
tỉnh: “NCT gương mẫu, làm việc
một cách bài bản và có tinh thần
trách nhiệm cao. Bên cạnh đó,
NCT cũng nhiệt tình tham gia vào
các cộng việc được phân công một
cách tự nguyện, bằng tâm huyết,
trách nhiệm là chính. Nhiều người
mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn
không quản ngại giờ giấc sớm
khuya, sẵn sàng tham gia hòa giải
khi có bất đồng, tranh chấp. Nhờ
tiếng nói “có trọng lượng”, được
bà con tín nhiệm mà NCT trên địa
bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ
trong việc xây dựng các chi bộ
vững mạnh, xây dựng khu dân cư
văn hóa tiêu biểu”.
VIỆT QUỲNH
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Phụ nữ chăm lo xây dựng gia đình
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Lãnh đạo huyện Đam Rông và chị em phụ nữ thôn Phi Jút - xã Đạ R’sal cùng trồng cây xanh dọc Quốc lộ 27,
đoạn qua Phi Jút. Ảnh: An Nhiên

X

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đam Rông luôn tích cực hưởng ứng phong
trào Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Qua phong trào đã xuất
hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong xây dựng gia
đình kiểu mẫu, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

ác định vai trò của người
phụ nữ trong gia đình
và xã hội ngày càng có
vị trí quan trọng, thời
gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ
(LHPN) huyện Đam Rông đã tích
cực chỉ đạo các cơ sở Hội làm tốt
công tác giáo dục, nâng cao nhận
thức cho chị em hiểu rõ về vai trò
của mình trong việc xây dựng “Gia
đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh
phúc”. Để hỗ trợ tích cực cho hoạt
động này, các cấp Hội đã đẩy mạnh
phong trào giúp nhau phát triển kinh
tế như: giúp công lao động, giúp cây
- con giống, hỗ trợ vốn vay và trao
đổi kinh nghiệm làm ăn.
Bên cạnh đó, Cuộc vận động xây
dựng gia đình “5 không, 3 sạch”
cũng được đặc biệt quan tâm, giúp
cho chị em nhận thức được vai trò
của mình trong mỗi gia đình, từ đó
nuôi dạy con tốt và hạn chế được

các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia
đình. Ngoài các hoạt động trên, Hội
còn lồng ghép có hiệu quả Cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư” và phong trào thi đua “Phụ nữ
tích cực học tập, lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
Thông qua các hoạt động thiết thực
này, đã giúp cho phong trào xây
dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng,
tiến bộ, hạnh phúc” ngày càng đi
vào chiều sâu. Bà Phan Thị Cẩm,
Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam
Rông, cho biết: “Qua quá trình
triển khai, đến nay chúng tôi đã
xây dựng được các mô hình điểm
về xây dựng gia đình no ấm, bình
đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tiêu biểu
là Câu lạc bộ gia đình phát triển bền
vững ở xã Đạ Long. Đối với các
câu lạc bộ này, chúng tôi đã đưa
vào quy chế hoạt động và chủ yếu

bám vào 8 tiêu chí của Cuộc vận
động “5 không, 3 sạch””.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đạt được, trong quá trình triển
khai phong trào Xây dựng gia đình
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh
phúc trên địa bàn huyện còn gặp
nhiều khó khăn. Đó là công tác
tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ xây
dựng các mô hình chưa được phát
triển đồng đều, rộng khắp, nhất là ở
một số địa phương có số đông đồng
bào DTTS. Cán bộ hội các cấp chưa
được tào tạo bài bản để cập nhật
những kiến thức, kỹ năng tư vấn
về các lĩnh vực hôn nhân gia đình,
phòng chống bạo lực gia đình. Ở
một số nơi, phong tục tập quán lạc
hậu còn tồn tại, nên chị em còn gặp
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận
với các thông tin. Trao đổi thêm với
chúng tôi về vấn đề này, bà Phan
Thị Cẩm cho biết: “Tại vùng đồng

bào DTTS, nhận thức của chị em
còn hạn chế. Bên cạnh đó, tỷ lệ
sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao,
nhất là ở 3 xã cụm Đầm Ròn. Từ
thực tế đó, chúng tôi đã phối hợp
với Trung tâm Dân số cùng đẩy
mạnh công tác tuyên truyền. Tuy
nhiên, để thay đổi được nhận thức
của chị em thì cần phải có một quá
trình, đòi hỏi cả hệ thống chính trị
cần phải vào cuộc”.
Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá
những kết quả đạt được, cũng như
những khó khăn, thời gian tới, Hội
Phụ nữ huyện đã đưa ra những
định hướng mới, nhằm tiếp tục đưa
phong trào Xây dựng gia đình ấm
no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc
đi vào chiều sâu. Trong đó, Hội
đặc biệt chú trọng đến Cuộc vận
động xây dựng gia đình “5 không,
3 sạch”, coi đây là bước đột phá,
nhằm tạo những chuyển biến tích
cực trong nhận thức, hành động của
cán bộ, hội viên, từ đó chị em hiểu
sâu hơn về vai trò, vị trí của quy
mô gia đình; tích cực vận động hội
viên thực hiện quy mô gia đình ít
con. Đồng thời tổ chức cho chị em
đăng ký thực hiện các tiêu chí cuộc
vận động, gắn với phong trào thi đua
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh
phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư”. Bà Phan Thị Cẩm cho biết
thêm: “Để triển khai, thực hiện tốt
nhiệm vụ này, Hội Phụ nữ huyện sẽ
tập trung triển khai một số nội dung.
Đó là sẽ tham mưu UBND huyện
thực hiện Đề án 5 triệu bà mẹ nuôi
dạy con tốt, tiếp tục triển khai Cuộc
vận động “5 không, 3 sạch”. Chúng
tôi sẽ tiến hành khảo sát và phân loại
các đối tượng phụ nữ để có hướng
nhân rộng các mô hình đã và đang
triển khai tại địa phương”.
Với việc triển khai và duy trì
có hiệu quả phong trào Xây dựng
gia đình no ấm, bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc; Hội LHPN huyện
Đam Rông đã và đang tạo một
bước đệm quan trọng trong việc
xây dựng tổ chức Hội ngày càng
vững mạnh.
LÊ TUẤN

Triển lãm hình ảnh kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ
Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế
phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa
Hai Bà Trưng, tại Trung tâm triển
lãm Hòa Bình, TP Đà Lạt đã tổ chức
triển lãm hình ảnh các hoạt động vì
sự tiến bộ của phụ nữ.
180 hình ảnh giới thiệu đến công
chúng là những tư liệu lịch sử quý
ghi lại những khoảnh khắc đẹp về
những tấm gương phụ nữ kiên trung,
bất khuất trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, sẵn sàng chiến
đấu, hy sinh vì độc lập tự do, thống
nhất Tổ quốc như: Nguyễn Thị Minh
Khai, nữ thanh niên xung phong, o du
kích nhỏ, hình ảnh Mẹ Việt Nam anh
hùng. .. Tiếp nối truyền thống, phong
trào phụ nữ Đà Lạt đã phát huy vai

trò, vị trí của các mẹ, các chị trong
gia đình và xã hội. Đó là những hoạt
động sôi nổi về: xây dựng tổ chức
Hội, hoạt động của các CLB nuôi con
khỏe dạy con ngoan, xây dựng gia
đình hạnh phúc, phụ nữ tham gia các
phong trào vì cộng đồng như: phong
trào xanh - sạch - đẹp, an toàn vệ sinh
thực phẩm, vì phụ nữ nghèo; các hoạt
động văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao, phụ nữ tham gia phát triển kinh
tế - xã hội, phụ nữ khởi nghiệp vươn
lên làm giàu...
Triển lãm đã khắc họa rõ nét chân
dung người phụ nữ Việt Nam nói
chung và Đà Lạt nói riêng cùng
những đóng góp to lớn của chị em
trong các cuộc chiến tranh vệ quốc

Triển lãm giới thiệu
những tư liệu quý
về hình ảnh người phụ nữ
Việt Nam.

và trong cuộc sống hôm nay. Đồng
thời nội dung triển lãm còn góp phần
lan tỏa việc phát huy tám chữ vàng
“Anh hùng, bất khuất, trung hậu,
đảm đang”, cổ vũ chị em phụ nữ

không ngừng vươn lên xây dựng gia
đình hạnh phúc, bền vững, góp sức
làm giàu đẹp quê hương, đất nước.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày
20/3/2019.
QUỲNH UYỂN
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CÁT TIÊN: 30 gương

thanh niên tiêu biểu
làm theo lời Bác
Anh Điểu K’Viên, Bí thư
Huyện Đoàn Cát Tiên, cho
biết: Trong những năm qua,
việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức phong cách
Hồ Chí Minh tiếp tục đi sâu
vào đời sống thanh niên,
lan tỏa, thẩm thấu đến mọi
tầng lớp nhân dân, góp phần
hình thành thế hệ thanh niên
huyện Cát Tiên có tâm trong,
trí sáng, hoài bão lớn. Thanh
niên huyện Cát Tiên đã không
ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn
đấu để luôn xứng đáng là lực
lượng xung kích của Đảng.
Từ những nỗ lực phấn đấu
đó, trong lực lượng thanh niên
huyện Cát Tiên đã xuất hiện
30 tấm gương tiêu biểu cho ý
chí rèn đức, luyện tài của tuổi
trẻ huyện Cát Tiên trong tất cả
các lĩnh vực, như phong trào
lập thân lập nghiệp phát triển
kinh tế, phong trào lao động
sáng tạo, phong trào Đoàn...
TRỊNH CHU

Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng II sẽ chính thức
làm việc tại trụ sở mới
vào ngày 18/3

Trụ sở mới Bệnh viện Đa khoa
Lâm Đồng II tại đường Trần Quốc Toản.

Ngày 7/3, bác sĩ Huỳnh
Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh
viện Đa khoa Lâm Đồng II
(TP Bảo Lộc), cho biết đơn vị
vừa có Thông báo số 81/TBBVII về việc chuyển trụ sở
làm việc gửi đến các cơ quan,
đơn vị, Nhân dân TP Bảo Lộc
biết để thuận tiện liên hệ công
tác và khám chữa bệnh.
Theo thông báo, kể từ
ngày 18/3, Bệnh viện sẽ
tổ chức khám, chữa bệnh
tại trụ sở mới, số 263 Trần
Quốc Toản, phường B’Lao,
TP Bảo Lộc. Cũng theo
Thông báo, từ ngày 8/3 đến
hết ngày 17/3, Bệnh viện chỉ
nhận điều trị ngoại trú và
cấp cứu tại địa chỉ cũ, số 2
Đinh Tiên Hoàng, Phường I,
TP Bảo Lộc.
Dự án Bệnh viện Đa khoa
II Lâm Đồng được khởi công
xây dựng từ tháng 10/2011,
với tổng nguồn vốn hơn 495
tỷ đồng từ nguồn vốn trái
phiếu Chính phủ. Bệnh viện
có quy mô 500 giường bệnh,
với tổng diện tích sàn 50.000
m2 và được xây dựng trên diện
tích gần 10 ha.
T.ĐỒNG
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Bữa cháo dinh dưỡng cho trẻ em nghèo
Đều đặn mỗi chủ nhật hàng tuần, hơn
150 tô cháo nóng hổi, đủ chất dinh
dưỡng được các hiền mẫu của giáo xứ
Nam Ban và Hội LHPN xã Mê Linh (huyện
Lâm Hà) hỗ trợ cho trẻ em nghèo và
người già neo đơn ở thôn Thực Nghiệm.

nhận thức nhiều khi cũng rất hạn chế nên
không để ý đến dinh dưỡng cho sự phát triển
của trẻ. Chúng tôi quyên góp của các Sơ,
vận động thêm ủng hộ của hội đoàn, mạnh
thường quân… để mang đến cho con em
những bữa ăn đầy đủ hơn. Nhiều quá thì
chúng tôi không đủ khả năng, và cũng biết
là bữa cháo đơn giản này cũng có thể chẳng
thấm vào đâu nhưng giúp được đến đâu thì
mình giúp, mang lại cho các em bao nhiêu
thì mình cũng cố gắng cho thật đủ đầy”,
thành viên của giáo xứ Nam Ban chia sẻ.

Ở

thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh, có
“đặc sản” là trẻ con - đó là câu nói
vui của nhiều người lớn bởi một
lý do đơn giản, tỉ lệ sinh con thứ 3 của thôn
Thực Nghiệm cao nhất trong xã. Nhiều cặp
vợ chồng trẻ có tới 3, 4 đứa con. Chị Nguyễn
Thị Xuân - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết,
hệ quả của tình trạng trên là tỉ lệ suy dinh
dưỡng ở trẻ em cũng khá cao. Nhiều em nhỏ
trong độ tuổi đến trường nhưng vẫn nghỉ học
để ở nhà đi mò cua bắt ốc, hay phụ giúp bố
mẹ trên nương rẫy.
“Thấy con em mình vất vả quá, cơm ăn
bữa đói bữa no, nhiều bữa phải nhịn đói đi
học nên chúng tôi cùng với cha xứ và các
sơ quyên góp tiền và tập trung nấu cháo, bổ
sung dinh dưỡng cho các em”, bà Ka Rơng,
tổ trưởng tổ nấu cháo chia sẻ. Nồi cháo giàu
tình yêu thương của các hiền mẫu bắt đầu
từ giữa năm 2015, nhưng mỗi tháng chỉ nấu
2 lần bởi kinh phí còn hạn hẹp. Thế nhưng
nhận thấy nhu cầu và sự háo hức của đám
trẻ mỗi khi chờ đợi, tần suất được tăng lên
1 tuần 1 lần, cứ thế đều đặn duy trì đến nay.
“Những ngày đầu tội lắm, điều kiện chưa
có nên chỉ dựng một cái bạt, mượn chiếc nồi
lớn rồi nấu bằng bếp củi ở ngoài sân. Ngày

Bữa cháo bổ sung dinh dưỡng luôn được các em háo hức chờ đợi.

mưa thì không có chỗ cho đám trẻ ngồi, cứ
chen chúc dưới mấy gốc cây rồi húp sì soạt.
Thương chúng nên chúng tôi cố gắng duy
trì, mỗi tuần một tổ cố gắng nấu thật ngon
cho các em”, bà Ka Rơng nhớ lại.
Thế là mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, sau
giờ học giáo lý, các em nhỏ lại tập trung ở
sân nhà nguyện, đợi chờ tô cháo ấm nóng,
giàu tình yêu thương của hiền mẫu và các
sơ. Tất tả địu em trên lưng như cô bé Ka
Cúc và nhanh chóng tìm chỗ ngồi và bắt
đầu chuẩn bị bón cháo cho em gái. Chỉ mới

9 tuổi nhưng trông Ka Cúc không cao hơn
các em học lớp 1 bao nhiêu. Ấy vậy mà ra
dáng làm chị lắm, xúc từng thìa cháo, thổi
đến khi nguội, đút cho em, dỗ dành em
từng li từng tí. Ka Cúc nói cha mẹ đều đi
làm cả, 2 chị em ở nhà, chủ nhật nào cũng
đến ăn cháo, thành thói quen. Không cần
phải có cha mẹ ở cạnh, từng em dù lớn hay
nhỏ cũng đều tự xúc ăn một cách trật tự,
ăn xong lại đem tô ra phía sau nhà để các
cô rửa giúp.
“Chúng tôi biết bà con còn rất nghèo,

Doanh nghiệp đổ đất gây cản trở việc sử dụng đất

Doanh nghiệp đang cho bóc tách thực bì để tiến hành khai thác đá
tại khu vực Tiểu khu 158A.

Trong quá trình khai thác đá, doanh nghiệp đã đổ đất
không đúng nơi quy định, lấp nhiều gốc thông;
gây cản trở việc sử dụng đất của người khác.

Lãnh đạo UBND Phường 5, TP Đà Lạt xác nhận trong quá trình khai thác vật liệu đá
xây dựng tại khu vực mỏ đá Du Sinh, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây
dựng Lâm Đồng có hành vi đổ đất không đúng nơi quy định, gây cản trở việc sử
dụng đất của người khác…
Trước đó, ngày 27/2, tại khu vực Tiểu khu
158A, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng
hộ Lâm Viên quản lý, UBND Phường 5 đã
lập biên bản vi phạm hành chính về việc
doanh nghiệp gây cản trở cho việc sử dụng
đất của người khác. Cụ thể, trong quá trình
bóc tách lớp thực bì để khai thác đá, Công
ty CP Khoáng sản và Cật liệu xây dựng Lâm
Đồng đã đổ đất không đúng nơi quy định, làm
lấp gốc 14 cây thông; đồng thời để đất tràn,
gây ảnh hưởng đến việc sử dụng đất sản xuất
của người khác.
UBND Phường 5 cũng đã có tờ trình gửi
cơ quan chức năng của thành phố đề xuất
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty
CP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm
Đồng (trụ sở công ty đặt tại số 87 đường Phù
Đổng Thiên Vương, P8, TP Đà Lạt) về các
hành vi vi phạm trên.
Liên quan vụ việc, trước đó, ngày 5/3/2019,
theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo
Lâm Đồng đã đến hiện trường để ghi nhận vụ
việc. Mặc dù khu vực này không có biển cấm
quay phim chụp hình, nhưng khi ghi hình để
phản ánh vụ việc thì bị người của Công ty
CP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm
Đồng đến hù dọa, ngăn cản, yêu cầu phóng
viên phải rời khỏi hiện trường và không được
quay phim, chụp hình (?!). THỤY TRANG

Hoạt động khai thác đá tại khu vực Tiểu khu 158A.

Chị Nguyễn Thị Xuân cho biết,
hiện ở Mê Linh có 2 thôn thường
xuyên duy trì được hoạt động này
là Thực Nghiệm và Buôn Chuối. Hội
LHPN xã đã kết hợp với giáo xứ Nam
Ban để hỗ trợ thêm về tiền mặt, rau
xanh, sữa, bánh… hàng tuần để
giúp nồi cháo thêm “dinh dưỡng”.
Bên cạnh đó, thông qua hoạt động này,
Hội LHPN cũng giúp nâng cao nhận thức
của các bà, các mẹ về vệ sinh an toàn thực
phẩm, làm sao để cân bằng, đảm bảo dinh
dưỡng cho sự phát triển của trẻ trong tương
lai. Tiến tới đây, Hội LHPN xã cũng đang
vận động chị em trồng rau xanh tại nhà,
bước đầu cải thiện bữa ăn của gia đình. Nếu
mô hình phát triển được, hội sẽ đứng ra thu
gom, tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm rau sạch,
góp phần tăng thu nhập của bà con.

HỒNG THẮM

LÂM ĐỒNG:

Mưa trái mùa, nhiều diện tích
cây trồng được “giải khát”
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng tiếp tục xuất hiện cơn mưa trái
mùa sau chuỗi ngày nắng nóng khô hạn
trong ngày 7/3.
Theo đó, trong hai ngày 6 và 7/3 trên
địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa
trái mùa ở huyện Bảo Lâm, TP Đà Lạt
và Bảo Lộc, Lạc Dương... với thời gian
từ 1-2 giờ làm nhiều diện tích cây trồng
ngắn ngày và dài ngày được giải tỏa một
phần “cơn khát”.
Trước đó, do thời tiết nắng nóng và khô
hạn kéo dài đã khiến nhiều diện tích cây
trồng thiếu nước sản xuất nông nghiệp.
Đối với nhà nông, mưa lớn xuất hiện đúng
vào thời gian cao điểm của nắng hạn đã
trở thành cơn “mưa vàng”.
Hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp,
trong đó có cây cà phê đang trong thời
gian ra hoa được “tưới” nước mưa, giúp
nhà nông một số nơi không phải bơm
nước tưới chống hạn, do đó tiết kiệm được
một khoản tiền rất lớn.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT Lâm
Đồng, tỉ lệ sông, suối, ao hồ, hệ thống
kênh mương nội tiêu do Nhà nước và
người dân xây dựng trên địa bàn tỉnh chỉ
đảm bảo cho người dân tưới được khoảng
85% diện tích cà phê cũng như các loại
cây trồng khác trong mùa khô. Chính vì
vậy, những cơn mưa đầu mùa đã giảm
bớt chi phí tưới chống hạn cho nhiều hộ
gia đình.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy
văn khu vực Tây Nguyên, trong 10 ngày
tới thời tiết Lâm Đồng có mây nhiều nơi
nhưng không mưa. Nhiệt độ về đêm thấp
nhất là 11 tới 15 độ C, ban ngày cao nhất
từ 28 tới 31 độ C.
C.PHONG
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Cây giống quyết định tương lai
những vườn mắc ca
Để phát triển cây mắc ca thành
cây trồng chiến lược tại Việt
Nam, nhiều chuyên gia cho
rằng cần phải xây dựng quy
trình sản xuất giống theo tiêu
chuẩn chất lượng.
ại Hội thảo phát triển và
nâng cao chất lượng cây
giống mắc ca do Hiệp hội
Mắc ca Việt Nam vừa tổ chức tại
huyện Đơn Dương, các nhà khoa học
đã chia sẻ kinh nghiệm về phát triển
cây mắc ca ở Việt Nam, các ý kiến
cho rằng, giống cây trồng có vai trò
vô cùng quan trọng đến năng suất,
chất lượng sản phẩm và khả năng
chống chịu với điều kiện thời tiết bất
lợi cũng như tính đề kháng với côn
trùng, dịch hại.
Theo Hiệp hội Mắc ca Việt Nam,
cây mắc ca được nhập vào nước ta từ
năm 1994 với số lượng nhỏ và diện
tích tăng dần từ năm 2003, cho đến
nay ước tính lên đến vài triệu cây. Vì
là cây trồng nhập nội còn mới nên
thông tin về giống và quy trình canh
tác cũng như công tác nghiên cứu
đang tiếp tục triển khai từ Trung ương
đến địa phương trồng mắc ca.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên,
Viện nghiên cứu Giống và Công
nghệ sinh học Lâm nghiệp, từ năm
2004 đến nay, Viện đã phối hợp với
các hộ gia đình, các doanh nghiệp và
cơ sở nghiên cứu xây dựng được gần
100 ha mô hình khảo nghiệm giống
mắc ca ở gần 20 tỉnh, thành thuộc
các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc
Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm xác
định các vùng sinh thái phù hợp cho
gây trồng mắc ca cũng như chọn lọc
các giống mắc ca sai quả phù hợp cho
từng vùng sinh thái.
Trong nghiên cứu của nhóm tác giả
gồm thuộc Viện Nghiên cứu Giống
và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp
thì Tây Bắc và Tây Nguyên là 2 vùng
có điều kiện sinh thái phù hợp nhất
cho năng suất hạt cao nhất, đồng thời
có chất lượng hạt tốt nhất.
Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra 6
giống có năng suất hạt cao và được
công nhận giống gồm: OC; 246; 842;
Daddow; A38 và QN1.
Tuy nhiên, hiện nay với sự gia tăng
nhanh chóng diện tích mắc ca, nhiều
cơ sở, hộ gia đình đã tự ươm giống
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Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành phòng,
chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng Đoàn Văn Việt vừa ký
Quyết định thành lập Đoàn
Kiểm tra liên ngành phòng,
chống bệnh dịch tả lợn châu
Phi trên địa bàn gồm 7 người
do ông Phạm S, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh làm trưởng đoàn.
Theo đó, từ ngày 11/3 đến ngày
30/3/2019, Đoàn kiểm tra công
tác phòng, chống bệnh dịch tả
lợn châu Phi tại các địa phương,
trạm kiểm dịch động vật, doanh
nghiệp, cơ sở, trang trại, hộ gia
đình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Lâm Đồng. Sau mỗi tuần kiểm
tra, Đoàn tổng hợp kết quả báo
cáo về UBND tỉnh đề xuất xử lý,
giải quyết các vấn đề vướng mắc
phát sinh. Trước khi kiểm tra,
Đoàn có trách nhiệm xây dựng
kế hoạch, thông báo nội dung
kiểm tra đến các địa phương,
đơn vị phối hợp thực hiện.
Trưởng Đoàn Kiểm tra có thể
quyết định kết thúc hoặc kéo dài
thời gian kiểm tra bệnh dịch lợn
châu Phi trên địa bàn Lâm Đồng
vào thời điểm phù hợp.
VĂN VIỆT

Dịch heo châu Phi lan ra 10 tỉnh thành,
giá heo tiếp tục giảm
Chuyên gia đến từ Australia hướng dẫn người dân tại Lâm Đồng cách phân biệt,
lựa chọn giống mắc ca tốt.

mắc ca không xuất phát từ cây đầu
dòng khiến cho chất lượng giống
không đảm bảo. Các hộ dân tự sản
xuất cây thực sinh tại gia đình rồi
đem trồng hoặc bán. Việc làm này
sẽ khiến cây sau khi trưởng thành sẽ
ra hoa đậu quả kém.
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam khuyến
cáo, khi người dân trồng tự phát, theo
phong trào, trồng cây không theo bộ
giống rất dễ rơi vào loại giống có tỷ
lệ thu hồi nhân kém.
Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng,
Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt
Nam cho rằng, một cây giống đó nó
sinh tồn và phát triển cho cả một chu
kỳ mấy chục năm thì bà con phải tính
toán vì nó thể hiện lợi nhuận bền vững
cho người trồng mắc ca. Nếu mua
giống không rõ nguồn gốc, sau này
không hiệu quả thì mất mát vô cùng
lớn. Người dân nên mua giống tại các
cơ sở có uy tín, được Bộ NN-PTNT
xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất
giống từ cây đầu dòng. “Nếu người
dân chọn nhầm giống không tốt sẽ
thiệt hại rất lớn, vì trồng vài năm cây
mới cho quả. Thiệt hại về kinh tế khi
phải chăm sóc, chờ đợi nhưng thiệt
hại lớn nhất là niềm tin vào loại cây
trồng đó”, chuyên gia Nguyễn Lân
Hùng chia sẻ.
Trong khi đó, ông Võ Duẩn, Giám
đốc Công ty TNHH Him Lam Mắc
ca phân tích: “Cây đầu dòng đóng vai
trò rất quan trọng trong việc sản xuất
cây giống mắc ca ghép. Do đó, cây
đầu dòng phải là cây được định danh

rõ ràng, được trồng khảo nghiệm và
được công nhận phù hợp với thổ
nhưỡng, khí hậu tại vùng trồng đã ra
hoa đậu quả, cho năng suất ổn định
ít nhất 3 năm trở nên mới được khai
thác hom ghép. Cây mắc ca ghép phải
được định danh phù hợp với khí hậu,
thổ nhưỡng tại khu vực trồng, chỉ có
như thế năng suất, chất lượng mắc ca
mới đạt hiệu quả tối ưu”.
Nghiên cứu và tiêu chuẩn hóa quy
trình sản xuất từ khâu chọn giống đến
quy trình canh tác, thu hoạch, thu mua
và chế biến đóng vai trò quan trọng
để phát triển vùng nguyên liệu mắc
ca bền vững, đảm bảo cho người dân
yên tâm phát triển sản xuất, ông Võ
Duẩn nhấn mạnh.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm
S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng cho biết, tỉnh Lâm Đồng là
một trong những địa phương đầu tiên
thành lập Ban chỉ đạo mắc ca, cũng
là tỉnh đầu tiên quy hoạch trồng cây
mắc ca đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2025. Yếu tố giống rất quan
trọng với cây mắc ca, nếu làm không
tốt sẽ ảnh hưởng tới quá trình canh
tác sau này. Ban chỉ đạo mắc ca của
tỉnh cũng thường xuyên khuyến cáo
người dân nên mua giống tại các cơ
sở được chứng nhận đủ điều kiện sản
xuất giống tiêu chuẩn. Trong khi đó,
địa phương cũng xác định đây là cây
trồng đa chức năng nên khuyến khích
người dân phát triển trồng xen với các
loại cây như cà phê, chè.
ĐOÀN KIÊN

Lâm Đồng đang khẩn trương kiểm soát dịch bệnh đàn heo ra vào
địa phương thời gian này.

Theo thống kê mới nhất của
Cục Thú y, Bộ NN&PTNT đến
ngày 7/3, dịch tả heo Châu Phi
đã lan ra 10 tỉnh, thành. Thái
Nguyên, Điện Biên là hai địa
phương mới nhất phát hiện dịch
sau tỉnh, thành: Thái Bình, Hà
Nội, Hưng Yên, Hải Phòng,
Thanh Hóa, Hà Nam và Hòa
Bình.
Tại Lâm Đồng, thông tin
từ các hộ nuôi heo, giá heo
hơi bán ra tại chuồng ở nhiều
huyện sáng 8/3 phổ biến ở
mức 45-48.000 đồng/kg, giảm
2.000-3.000 đồng và 5.000
-7.000 đồng so với tuần trước
đó. Tình hình giá heo hơi bán
tại chuồng ở các tỉnh phía Nam
cũng tương tự khi giá heo mổ
chỉ ở mức 56.000-65.000 đồng/

kg tùy loại. Tuy giá heo có
giảm, nhưng theo nhiều thương
lái giết mổ heo, do nhu cầu thị
trường bình thường nên lượng
heo tiêu thụ tại các chợ trên địa
bàn tỉnh vẫn ổn định, thậm chí
nhiều thời điểm tăng nhẹ.
Theo Sở NN&PTNT Lâm
Đồng, giá heo công ty và các
hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn
tỉnh bị ảnh hưởng nhẹ, giảm giá
do thông tin dịch tả heo châu
Phi, dịch lở mồm long móng
xuất hiện lẻ tẻ tại một số huyện.
Tuy nhiên, theo nhận định của
nhiều người nuôi, giá heo nhiều
khả năng tăng cao trở lại khi
dịch bệnh các tỉnh, thành ổn
định vì lượng cung hiện đang
thiếu hụt lớn.
C.PHONG

ĐỊA CHỈ CẦN GIÚP ĐỠ

Chị Thu nhà nghèo, cha mẹ mất, lại mắc bệnh nan y

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và thành phố Đà Lạt đến thăm hỏi, trao tiền giúp đỡ chị Thu.

Chị Nguyễn Thị Thu, 28
tuổi, thường trú tại thôn Mỹ
Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm
Hà, Lâm Đồng, bị bệnh tiểu
đường giai đoạn cuối, hoàn
cảnh gia đình rất khó khăn,
cha mẹ mất, hai chị em phải
tự nuôi nhau. Hiện nay, chị
Thu đang nằm mê man, bất
tỉnh, rất nguy kịch tại Khoa
Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Lâm Đồng.
Biết được thông tin về hoàn
cảnh, cuộc sống của gia đình

chị Thu từ Hội Chữ thập đỏ
cơ sở huyện Lâm Hà, mới
đây, chiều ngày 6/3/2019, lãnh
đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm
Đồng và thành phố Đà Lạt đã
đến thăm hỏi, trao 3 triệu đồng
hỗ trợ chị Nguyễn Thị Thu
chữa bệnh.
Bác dâu Đặng Thị Sáu đang
chăm sóc chị Nguyễn Thị
Thu nghẹn ngào chia sẻ: Thu
học hết lớp 2, lớn lên đi phụ
giúp quán phở để có thu nhập
thêm cho gia đình. Cháu Thu

bị bệnh tiểu đường đến nay
đã 5 năm, từ khi bị bệnh cháu
không thể đi làm được, nên
cuộc sống của hai chị em rất
khó khăn, không có tiền để
khám chữa bệnh, thuốc thang
cho cháu.
Rất mong nhận được lòng
hảo tâm của nhiều người, mọi
sự giúp đỡ xin liên hệ Hội Chữ
thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, số 01
Hoàng Diệu, Phường 5, thành
phố Đà Lạt; ĐT: 02633822414.
HOÀNG VĂN KHÔI
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QUỐC TẾ

Những thông điệp ý nghĩa từ LHQ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ
Ngày 7/3, các lãnh đạo Liên hợp
quốc đã gửi đi những thông điệp ý
nghĩa kêu gọi tăng cường ảnh hưởng
của nữ giới trên toàn cầu.
Trong một video gửi thông điệp
cho Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng
Thư ký Liên hợp quốc Antonio
Guterres cho rằng phụ nữ đang phải
đối mặt với nhiều trở ngại trong tiếp
cận và thừa hành quyền lực, đồng
thời nhấn mạnh việc trao nhiều
quyền quyết định hơn cho nữ giới
sẽ là một nền tảng cơ bản để xóa bỏ
những trở ngại.
Ông nhấn mạnh thế giới cần nỗ
lực gấp đôi để bảo vệ và thúc đẩy
quyền, địa vị và tinh thần lãnh đạo
cho phụ nữ toàn cầu; không bằng
lòng với những gì đã đạt được trong
nhiều thập kỷ qua và phải thúc đẩy
những chuyển biến tích cực, toàn
diện và thần tốc trong thời gian tới.
Với vai trò tiên phong trong nỗ
lực này, ông Guterres cho biết Liên
hợp quốc cũng đã đề ra mục tiêu
tăng tỷ lệ nữ giới làm việc trong các
cơ quan, tổ chức quốc tế thuộc hệ
thống Liên hợp quốc lên 50% trong
vòng 10 năm tới.
Tổng Thư ký Guterres cho biết
năm 2018 là năm đầu tiên Liên hợp
quốc đạt được mục tiêu bình đẳng
giới trong các nhóm quản lý cấp cao
và trưởng các nhóm làm việc của

Liên hợp quốc trên toàn cầu.
Tính đến tháng 12/2018, phụ
nữ chiếm 39% trong lực lượng
nhân viên trong hệ thống của Liên
hợp quốc.
Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội
đồng Liên hợp quốc Maria Fernanda
Espinosa kêu gọi tăng gấp đôi nỗ lực
chống phân biệt giới và tình trạng
bạo lực mà nhiều trẻ em và phụ nữ
trên thế giới phải đối mặt hàng ngày.
Bà cũng cho rằng cần tăng cường
số lượng nữ lãnh đạo tham gia vào
các hoạt động đời sống cộng đồng
và các quá trình ra quyết định.
Góp thêm tiếng nói vì nữ quyền,
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc
Amina J. Mohammed nhấn mạnh
bình đẳng giới trong lực lượng lao
động sẽ giúp tạo ra hàng nghìn tỷ
USD cho phát triển toàn cầu đồng
thời cảnh báo thế giới sẽ không thể
đạt được các mục tiêu phát triển bền
vững nếu không có sự tham gia đầy
đủ của nữ giới.
Bà khẳng định bình đẳng giới là
yếu tố then chốt quyết định hiệu quả
công việc đồng thời lưu ý sẽ không
có gì có thể bù đắp được việc bỏ
lỡ những đóng góp của một nửa
thế giới.
Đại sứ Thanh niên Liên hợp quốc
Jayathma Wickramanayake cũng
kêu gọi đầu tư cho giáo dục các bé

gái và nâng cao kỹ năng để gieo
mầm cho thế hệ các nhà lãnh đạo và
nhà sáng tạo trong tương lai.
Trong thông điệp nhân Ngày
Quốc tế Phụ nữ, Giám đốc điều
hành Cơ quan Phụ nữ Liên hợp
quốc Phumzile Mlambo-Ngcuka
cho biết phụ nữ và các trẻ em gái
trên toàn thế giới vẫn đang phải
đối mặt với nhiều thử thách, vì vậy
cần những chuyển biến tích cực
hơn nữa trong các nhiệm vụ đảm
bảo lắng nghe và cải thiện nhu cầu
cũng như trải nghiệm của phụ nữ
toàn cầu thông qua những đổi mới
và công nghệ mới.
Liên hợp quốc bắt đầu kỷ niệm
Ngày Quốc tế Phụ nữ từ năm 1975
và năm này cũng trở thành Năm Phụ
nữ quốc tế.
Qua nhiều thập kỷ, sự kiện này
đã mở rộng ý nghĩa từ ngày để
công nhận những thành tựu của nữ
giới thành cơ hội để kêu gọi thúc
đẩy ủng hộ nữ quyền và vai trò của
phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế
và chính trị.
Liên hợp quốc đặt chủ đề cho
Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay
là “Think Equal, Build Smart,
Innovate for Change” (Tạm dịch:
Tư duy bình đẳng - Kiến tạo thông
minh - Sáng tạo để đổi mới).
TTXVN

Lần đầu tiên nhóm du hành vũ trụ chỉ gồm hai nữ phi hành gia
Ngày 29/3 sắp tới sẽ đi vào lịch
sử thế giới khi lần đầu tiên một
nhóm du hành vũ trụ chỉ gồm hai
phụ nữ sẽ bay thám hiểm vũ trụ.
Theo thông tin ngày 7/3 của
trang Gizmodo chuyên về khoa
học công nghệ và khoa học viễn
tưởng của Mỹ, hai nhà du hành
vũ trụ nữ thuộc Cơ quan Hàng
không Vũ trụ Mỹ (NASA), Anne
McClain và Christina Koch sẽ đi
thám hiểm vũ trụ, bên ngoài Sân

bay Vũ trụ Quốc tế.
Ngày 25/7/1984, Liên bang Xô
viết có Svetlana Saviskaya là nhà
du hành vũ trụ nữ đầu tiên trên thế
giới tham gia thám hiểm vũ trụ.
Trong số khoảng 500 người đã
bay lên vũ trụ cho đến nay, chỉ
khoảng 10 người là phụ nữ. Tất cả
các chuyến du hành vào vũ trụ từ
trước đến nay đều gồm toàn các
nhà du hành vũ trụ nam hoặc gồm
cả nam và nữ.

Chuyến thám hiểm ngày 29/3
tới sẽ chỉ toàn phụ nữ và trên kênh
truyền hình của mình hôm đó
NASA sẽ phát toàn bộ chương trình
hai nhà du hành vũ trụ nữ bay vào
vũ trụ lúc 6 giờ 30 phút sáng theo
giờ Mỹ (tức 18 giờ 30 phút cùng
ngày ở Hà Nội).
Đây cũng là chuyến thám hiểm
đầu tiên của 2 nhà du hành vũ trụ
nữ McClain và Koch.
TTXVN

ĐỨC TRỌNG: Chăm lo phát triển...



... Bà Nguyễn Thị Xuân Uyên
- Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh,
nói: “Xã Bình Thạnh có 8.000 hộ
dân, trong đó 98% hộ dân theo
đạo. Đảng ủy xã hiện có 103 đảng
viên. Đa phần đảng viên là người
theo Đạo Thiên chúa. Hiện nay,
đa phần cán bộ chủ chốt trong
bộ máy của xã là đảng viên có
đạo. Điều này rất thuận lợi trong
việc thực hiện nhiệm vụ của địa
phương trong tất cả các vấn đề
cần sự góp sức của bà con Nhân
dân. Để phát triển đảng viên là
người có đạo, ngay từ đầu mỗi
năm, Đảng ủy xã đều xây dựng
nghị quyết chuyên đề về vấn đề
này, từ đó quán triệt và giao chỉ
tiêu kết nạp đảng viên về cho các
chi bộ. Các chi bộ chủ động tuyên
truyền, vận động và tạo nguồn
phát triển đảng viên. Đảng ủy xã
luôn xác định, mặc dù được giao
chỉ tiêu song đảng viên được kết
nạp phải thật sự chất lượng. Các
quần chúng ưu tú phải thực sự
muốn vào Đảng và cống hiến thì
mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ;
tuyệt đối không để đảm bảo số
lượng được giao mà “chiếu cố”
về tiêu chuẩn khi kết nạp”.
Nhận xét về chất lượng công
tác kết nạp đảng viên là người
có đạo, người tham gia sinh hoạt
tôn giáo, Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy Đức Trọng nhấn
mạnh: “Trong những năm qua,
công tác kết nạp đảng viên trong
các tôn giáo đạt kết quả tốt. Các
đảng viên được kết nạp có đạo
đức, ý thức, kỷ luật luôn cố gắng
vươn lên hoàn thành trách nhiệm
và nhiệm vụ của mình. Hiệu quả
từ việc phát triển đảng viên là
người có đạo, người tham gia
sinh hoạt tôn giáo đã góp phần
cân bằng cơ cấu đội ngũ đảng
viên. Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng tại các vùng đạo, vùng
tôn giáo. Tăng sự đồng thuận
trong dân cư, củng cố vững chắc
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thêm niềm tin của bà con với
Đảng và sự lãnh đạo của chính
quyền địa phương. Các cấp ủy
cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi
cho các đảng viên có đạo tham
gia sinh hoạt tôn giáo và thực
hiện nhiệm vụ của người đảng
viên, chấp hành tốt chủ trương,
chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà Nước, sống “tốt đời đẹp
đạo”. Điều này đã đáp ứng được
nguyện vọng của đông đảo quần
chúng ưu tú có đạo, từng bước
xóa đi những mặc cảm tự ti và
nhận thức chưa đúng đối với
quần chúng có đạo về việc đứng
vào hàng ngũ của Đảng”.
Tuy nhiên, Huyện ủy Đức
Trọng vẫn thẳng thắn chỉ ra việc
hiện nay công tác tuyên truyền
giáo dục, giúp đỡ, bồi dưỡng
quần chúng ưu tú là người có đạo,
người sinh hoạt tôn giáo còn gặp
nhiều khó khăn do nhận thức của
một số cán bộ, đoàn viên, hội viên
và quần chúng còn hạn chế, chưa
thấy được sự quan tâm của Đảng
và Nhà nước đối với các dân tộc,
tôn giáo. Một bộ phận chưa đóng
góp tích cực vào các hoạt động
của địa phương. Nhiều TCCS
đảng còn thụ động, chờ nguồn tự
phát. Chất lượng đảng viên mới có
nơi còn hạn chế… Đồng thời, đó
cũng là những nhiệm vụ trước mắt
đặt ra cho các TCCS đảng trên địa
bàn cần thực hiện để tiếp tục phát
triển lớn mạnh các tổ chức đảng.
Đảng viên là nhân tố quyết
định cho việc lớn mạnh của tổ
chức đảng cũng như địa phương.
Riêng ở khu vực đông bà con có
đạo, việc phát triển đảng viên lại
càng trở nên quan trọng. Điều này
đòi hỏi các cấp ủy đảng phải có
chương trình, giải pháp phù hợp
để tạo nguồn và phát triển đảng
viên, tạo thêm động lực cho sự
phát triển kinh tế, xã hội và đảm
bảo ổn định các xứ đạo.
N. NGÀ

THÔNG BÁO

v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo.
Ông (bà) Bùi Xuân Oanh được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận
số AC 151102 ngày 12/4/2005 chi tiết như sau:
- Thửa đất số 235, tờ bản đồ 31, xã Liên Đầm diện tích: 701m2 (400m2 ONT
+ 301m2 CLN)
Ngày 20/1/2012, ông Bùi Xuân Oanh sang nhượng bằng giấy viết tay cho bà
Phạm Thị Xuân nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định và ông Bùi
Xuân Oanh đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Phạm Thị Xuân.
Hiện nay, ông (bà) Bùi Xuân Oanh ở đâu liên hệ với UBND xã Liên Đầm hoặc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để được hướng dẫn lập thủ
tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên
nếu không có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến thửa đất trên, Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho
bà Phạm Thị Xuân tại thửa đất nêu trên.
Hộ Lê Minh Huệ được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
số R 205975 ngày 16/3/2001 vào sổ theo dõi số 2331/QSDĐ, chi tiết như sau:

- Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 12, diện tích 3.490 m2 CLN; Thửa đất số 60, tờ
bản đồ số 12, diện tích 3.430 m2 CLN; thời hạn sử dụng đến 15/10/2043 đối với
đất CLN tại xã Hòa Bắc.
- Năm 2004, hộ Lê Minh Huệ chuyển nhượng QSDĐ nêu trên cho ông (bà) Mai
Văn Quân thường trú tại Thôn 2, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng,
trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ
theo quy định của pháp luật và hộ Lê Minh Huệ đã giao giấy chứng nhận QSDĐ
số hiệu R 205975 cho ông (bà) Mai Văn Quân quản lý sử dụng.
Hiện nay, hộ Lê Minh Huệ ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Bắc hoặc Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ
theo quy định của pháp luật.
Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên nếu không
có tranh chấp khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh
sẽ chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất
đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất
cho ông (bà) Mai Văn Quân theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này,
chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm
giải quyết.
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