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Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Ngày 11/3, tại Hội trường cơ quan Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Lễ công bố quyết
định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
được Thường trực Tỉnh ủy tổ chức. Tham
dự có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban
Tổ chức, UBMTTQ VN tỉnh, Thành ủy Đà
Lạt cùng tham dự.
Thay mặt Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí
Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy đã đọc quyết định của Ban

Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí
Đặng Thế Hải - Phó Bí thư Thành ủy Đà
Lạt vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời công bố
quyết định của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân
Tiến về việc điều động Phó Bí thư Thường
trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Thế Hải...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
... Cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống
dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống
của Nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục
Nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân
đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng
và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu
dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù
có hay mấy cũng không thực hiện được.

XEM TIẾP TRANG 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng
đồng chí Đặng Thế Hải giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SẢN XUẤT CỨU ĐÓI,
13/6/1955

Cà phê đặc sản - cơ hội và thách thức
cho cà phê Việt Nam

Học Bác bằng những việc
làm thiết thực, cụ thể
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, Đảng ủy xã Ka Đô (huyện
Đơn Dương) đã thực hiện một cách
nghiêm túc, đưa nội dung “làm theo”
bằng những việc làm thiết thực, sát với
yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký
ngắn gọn để thực hiện. Những việc làm
cụ thể là cơ sở để các tổ chức đảng, các
cơ quan, đơn vị đánh giá phân loại cán
bộ; qua đó để người dân tại địa phương
nhìn nhận, học hỏi; là cầu nối giữa ý
Đảng, lòng dân.
TRANG 2

Trưởng thôn
gần gũi với dân
TRANG 4

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Cấy chỉ chữa bệnh
TRANG 5
Cà phê là sinh kế của một bộ phận dân cư Tây Nguyên. Trong ảnh: Nông dân xã Tà Nung, TP Đà Lạt thu hoạch cà phê. Ảnh: Văn Báu

Xây dựng “nông thôn mới - đô thị văn minh”
ở Lạc Dương
Với sự vào cuộc đồng bộ, mạnh
mẽ của cả hệ thống chính trị
huyện Lạc Dương, cuộc vận động xây
dựng nông thôn mới - đô thị văn minh
trên địa bàn huyện đã gặt hái nhiều
thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực
kinh tế - xã hội. Qua đó, làm tiền đề để
phấn đấu đến 2020 huyện Lạc Dương
đạt chuẩn nông thôn mới.
TRANG 6

Nguy cơ trường học “rớt”
chuẩn Quốc gia

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

TRANG 4

Phạt 300 triệu đồng về
vi phạm bảo vệ môi trường
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đường mới làm đã nứt,
nguyên nhân do đâu?
TRANG 7

BÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HÀNH THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ SÁU VÀ CUỐI TUẦN
www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn, ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 3811383.
VĂN PHÒNG TẠI BẢO LỘC: 17 Nguyễn Công Trứ - P. II - Bảo Lộc; ĐIỆN THOẠI: 3720550 - Fax: 3720560.

2

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ BA 12 - 3 - 2019

Công bố quyết định...
TIẾP TRANG 1

... giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm
kỳ 2015 - 2020.
Phát biểu tại Lễ công bố, Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần
Đức Quận chúc mừng đồng chí
Đặng Thế Hải được chính thức
giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng thời
mong muốn với cương vị mới,
đồng chí sẽ phát huy năng lực,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao. Công tác cán bộ, nhất
là cán bộ kiểm tra là công tác
quan trọng của Đảng, là nhiệm
vụ then chốt, quyết định tiến
trình xây dựng Đảng, phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước, địa
phương. Theo đó, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy cũng đã đánh giá cao
sự nỗ lực phấn đấu nhiều năm
qua của đồng chí Đặng Thế Hải,
đồng chí đã khẳng định uy tín
với Đảng, với BCH Đảng bộ
thành phố Đà Lạt, mong rằng với
cương vị mới, đồng chí tiếp tục
phát huy năng lực, nhất là phẩm
chất đạo đức của người cán bộ
kiểm tra trong giai đoạn mới. Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề
nghị lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy và tập thể Ủy ban Kiểm
tra sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để đồng
chí Đặng Thế Hải hoàn thành
nhiệm vụ được giao.
NGUYỆT THU

Ban Chỉ huy Quân sự
Đà Lạt tổ chức tập huấn
cán bộ năm 2019
Ngày 11/3, Ban Chỉ huy Quân
sự thành phố Đà Lạt đã tổ chức
tập huấn cán bộ đợt 1 năm 2019
đối với gần 250 cán bộ thôn, tổ đội
trưởng các xã, phường trên địa bàn
thành phố.
Trong thời gian 5 ngày, lớp tập
huấn phổ biến các nội dung: Luật
Dân quân tự vệ và hướng dẫn của
cấp trên; Dân quân tự vệ làm công
tác vận động quần chúng, tham
gia xây dựng cơ sở vững mạnh
toàn diện; Tình hình an ninh chính
trị - trật tự an toàn xã hội trên vùng
biển Việt Nam và nội dung cơ bản
của chiến lược biển Việt Nam đến
năm 2020; Luật Nghĩa vụ Quân
sự và các văn bản hướng dẫn thi
hành; Công tác đăng ký, quản lý
lực lượng dự bị động viên; Quân
báo nhân dân và công tác thu thập,
tổng hợp, báo cáo tin; Hướng dẫn
sử dụng công cụ hỗ trợ của lực
lượng dân quân tự vệ; Binh khí,
quy tắc, động tác bắn súng CKC,
K63, AR15; Đội hình trung đội
Dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu và
làm nhiệm vụ chống gây rối bạo
loạn; Kiểm tra bắn đạn thật bài 1.
Thông qua tập huấn, nhằm bồi
dưỡng thống nhất một số nội dung
trong công tác tham mưu, tác
chiến, huấn luyện; công tác Dân
quân tự vệ; công tác Đảng; công
tác Chính trị. Từ đó làm cơ sở cho
các đơn vị triển khai thực hiện
thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm
vụ quân sự - quốc phòng năm
2019 của lực lượng vũ trang thành
phố Đà Lạt.
ĐAM TRỌNG

Học Bác bằng những việc làm
thiết thực, cụ thể
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã Ka Đô (huyện Đơn Dương) đã thực hiện một cách nghiêm túc,
đưa nội dung “làm theo” bằng những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng
ký ngắn gọn để thực hiện. Những việc làm cụ thể là cơ sở để các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị
đánh giá phân loại cán bộ; qua đó để người dân tại địa phương nhìn nhận, học hỏi; là cầu nối giữa
ý Đảng, lòng dân.

T

hời gian qua, Đảng ủy
xã Ka Đô đã tập trung
chỉ đạo các chi bộ trực
thuộc tổ chức học tập,
quán triệt, tuyên truyền đến các cán
bộ, đảng viên và Nhân dân những
nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa 12. Đảng ủy đã quan
tâm chỉ đạo, đưa chuyên đề đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
Ngoài việc tham gia học tập trung
và sinh hoạt trong các buổi chào cờ
tại cơ quan, các chi bộ trực thuộc đã
đưa nội dung chuyên đề hằng năm
vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, các
cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ
được giao. Tổ chức cho cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động cam kết thực hiện
Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12
và đăng ký nội dung đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Bác, trong đó chú
trọng nội dung làm theo với những
việc làm thiết thực, sát yêu cầu,
nhiệm vụ nội dung đăng ký. Mặt
trận Tổ quốc xã và các đoàn thể đã
tổ chức triển khai cho đoàn viên, hội
viên; đồng thời xây dựng kế hoạch
tuyên truyền đến các tầng lớp nhân
dân thông qua đội ngũ tuyên truyền
viên, hệ thống truyền thanh của xã.
Số đoàn viên, hội viên được triển
khai học tập qua các hình thức như
sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền
lồng ghép sinh hoạt với số lượng là
2.786 lượt người. Nhìn chung, cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên
trong hệ thống chính trị từ xã đến
thôn đã được học tập nghiên cứu,
sau đó từng chi bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên viết bản cam kết thực
hiện và đăng ký làm theo tư tưởng,

Kinh tế - xã hội tại xã Ka Đô ngày càng có bước chuyển biến mạnh. Ảnh: N.Ngà

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Khánh Chỉnh Bí thư Đảng ủy xã Ka Đô cho biết:
Công tác xác định nội dung đột phá
nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong
đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Đảng ủy xây dựng nội dung
quy định chuẩn mực đối với cán bộ
công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo,
người đứng đầu trong hội họp, giờ
giấc làm việc. Nghiên cứu văn bản,
chỉ thị, nghị quyết xây dựng các giải
pháp cụ thể nhằm nâng cao trách
nhiệm của tập thể và từng cá nhân
trong cuộc đấu tranh phòng chống
tham nhũng lãng phí, tiếp tục nêu
cao trách nhiệm gương mẫu của cán
bộ, đảng viên.
Phong trào thi đua làm theo Bác
của các đoàn viên, hội viên các
đoàn thể chính trị - xã hội được
triển khai thực hiện đạt nhiều kết
quả, việc thực hiện làm theo Bác
gắn với phong trào xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được
nhiều chi bộ, tổ dân vận thôn quan
tâm thực hiện với nhiều hình thức
đa dạng phong phú.
Các chi bộ trường học tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục truyền
thống, đạo đức, lối sống; nâng cao
chất lượng giáo viên dạy giỏi, học
sinh giỏi. Xuất hiện nhiều cá nhân
điển hình tiên tiến trong đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi
bộ Y tế tiếp tục làm tốt việc nêu cao
tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân
dân, kỹ năng giao tiếp và văn hóa
ứng xử, thái độ phục vụ Nhân dân,
làm tốt công tác phối hợp trong chăm
sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị, phần lớn
các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã
hội của địa phương đều đạt và vượt

kế hoạch đề ra, các vụ việc nổi cộm
bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải
quyết dứt điểm, góp phần vào việc
phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo
quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn
xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị vững mạnh.
Nhằm xây dựng và thực hiện
chuẩn mực đạo đức, các mô hình
mới, cách làm hiệu quả theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, Đảng ủy xã Ka Đô đã ban
hành Quy định số 01-QĐ/ĐU ngày
5/4/2017 về chuẩn mực đạo đức
của cán bộ, công chức, viên chức
trên địa bàn toàn xã. Chỉ đạo chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã, các đoàn thể, các chi bộ rà soát
bổ sung chuẩn mực đạo đức, xây
dựng các tiêu chí phù hợp với đặc
điểm tình hình của từng cơ quan,
đơn vị và địa phương. Bên cạnh đó,
nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức
lan tỏa đạt kết quả cao nhận được sự
đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng
viên và Nhân dân như: Tổ chức cuộc
thi Chào cờ tại các thôn, các mô hình
dân vận vận động Nhân dân thực
hiện nếp sống văn minh, không rải
vàng mã khi đưa tang, khu dân cư
có đường thôn, ngõ xóm xanh - sạch
- đẹp, xây dựng khu dân cư không
có tội phạm, xây dựng gia đình văn
hóa tiêu biểu, mô hình xây dựng
các địa chỉ nhân đạo tại các thôn,
mô hình xóa bỏ các tập tục lạc hậu
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số... Hiện nay, tại xã Ka Đô có nhiều
mô hình trong sản xuất nông nghiệp
công nghệ cao, nông nghiệp sạch,
tạo chuyển biến tích cực trong phát
triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,
nâng cao chất lượng đời sống của
Nhân dân.
Ngoài ra, công tác giáo dục đạo
đức, lối sống cho thế hệ trẻ được
Đảng ủy, chính quyền quan tâm thực

hiện với nhiều biện pháp cụ thể như
chủ động đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên
hiệp thanh niên. Tăng cường công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đức, lối sống, kiến thức pháp luật
cho thanh thiếu niên; tổ chức đối
thoại trực tiếp giữa lãnh đạo địa
phương với thanh niên, chỉ đạo tổ
chức thực hiện triển khai tốt hoạt
động Tháng Thanh niên.
Đoàn Thanh niên xã xây dựng kế
hoạch chương trình hành động cụ
thể nhằm tuyên truyền giáo dục về
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh đối với thanh thiếu niên,
học sinh. Ngành giáo dục và Đoàn
thanh niên quan tâm triển khai thông
qua các hoạt động tuyên truyền lồng
ghép tại các buổi sinh hoạt ngoại
khóa, tuyên truyền thông qua cuộc
thi tìm hiểu lịch sử truyền thống đấu
tranh cách mạng của Đảng bộ và
Nhân dân huyện Đơn Dương, các
chi bộ trường học thực hiện các giải
pháp nâng cao chất lượng giảng dạy
bộ môn Giáo dục công dân, tổ chức
các buổi nói chuyện truyền thống
nhân các ngày lễ, ngày kỉ niệm của
đất nước, địa phương. Thực hiện
các hoạt động văn hóa văn nghệ ca
ngợi về Đảng, Bác Hồ, các cuộc
thi tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp,
tấm gương đạo đức của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, gương các anh hùng
liệt sĩ. Qua đó, góp phần giáo dục
truyền thống, nâng cao nhận thức,
bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh
thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc
cho đoàn viên thanh thiếu niên. Giao
lưu học tập kinh nghiệm, rèn luyện
bản thân tạo điều kiện cho các em
xác định cho mình động cơ và mục
tiêu phấn đấu tích cực, đấu tranh
với những biểu hiện sai trái, lệch lạc
xâm nhập vào học đường.
Đảng ủy xã Ka Đô đã chú trọng
công tác kiểm tra, giám sát đối với
việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa 12. Chỉ đạo các chi bộ
trực thuộc thực hiện kiểm tra đảng
viên chấp hành Điều lệ Đảng gắn
với việc thực hiện bản đăng ký và
làm theo thường xuyên tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua đó, tạo sự chuyển biến cơ bản
trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất
đạo đức, nâng cao tinh thần trách
nhiệm trong phòng ngừa ngăn chặn
các biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị và đạo đức, lối sống của
cán bộ, đảng viên.
Cũng theo Đảng ủy xã Ka Đô,
thời gian tới, để việc đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trở thành
nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm,
trở thành ý thức tự giác trong từng
cán bộ, đảng viên; Đảng ủy cần tiếp
tục tuyên truyền sâu rộng, thực hiện
nội dung quan trọng này bằng nhiều
hình thức phù hợp hơn, đồng thời
thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình
hình tư tưởng trong cán bộ, đảng
viên và Nhân dân và tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát.
ĐỨC TÚ

KINH TẾ
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Cà phê đặc sản - cơ hội và thách thức
cho cà phê Việt Nam

rong khuôn khổ Lễ
hội cà phê Buôn Ma
Thuột lần thứ 7, Hội
thảo phát triển cà phê
đặc sản Việt Nam với sự tham dự
của nhiều chuyên gia trong nước
và quốc tế là động lực để các doanh
nghiệp lựa chọn sản xuất một dòng
sản phẩm cà phê mới, nâng cao giá
trị của cà phê Việt Nam.
Người đầu tiên đặt nền móng
cho khái niệm cà phê đặc sản
“Specialty Coffee” chính là Erna
Knutsen trong bài phát biểu ở một
hội nghị về cà phê tại Pháp và
trên tạp chí “Tea & Coffee Trade
Journal” vào năm 1974. Ban đầu,
Specialty Coffee được định nghĩa
rất sơ khai là “Những hạt cà phê có
hương vị thơm ngon được sản xuất
tại những vùng địa lý có khí hậu
đặc biệt”. Về sau này, khái niệm
này dần dần được phát triển và trở
nên hoàn thiện hơn. Định nghĩa
“Specialty Coffee” không còn chỉ
nằm ở yếu tố thổ nhưỡng, khí hậu
mà dựa trên một chuỗi khép kín
từ khâu canh tác đến thu hoạch,
sơ chế…
Cũng như nhiều mặt hàng
khác, cà phê được chia thành
nhiều phân khúc từ hàng cao cấp,
trung cấp đến bình dân. Trong
đó, “Specialty” được xem là tiêu
chuẩn cao nhất của cà phê arabica.
Bất cứ trang trại nào cũng mong
muốn sản phẩm của mình đạt
được chứng nhận như thế. Tại Việt
Nam, “Specialty Coffee” là một
làn sóng thưởng thức mới được
giới tri thức am hiểu về cà phê
đặc biệt yêu thích. Để được coi
là “Specialty”, những hạt cà phê
phải trải qua quá trình đánh giá vô
cùng nghiêm ngặt. Theo Hiệp hội
Cà phê Đặc sản Thế giới (Specialty
Coffee Association - SCA), cà phê
cần đạt từ 80/100 điểm trở lên để
được xếp vào “Specialty Coffee”.

Thị phần cà phê đặc sản chỉ chiếm khoảng 2% tổng sản lượng cà phê thế giới, nhưng lại có giá trị
cao gấp 5-10 lần sản phẩm cà phê thông thường. Với những tiềm năng hiện có, sản xuất cà phê đặc
sản chính là một hướng đi mới của ngành cà phê Việt Nam, giúp tăng giá trị kinh tế và khẳng định
thương hiệu cà phê Việt trên thị trường quốc tế.

“Thị trường cà phê đặc sản cùng
tham gia hệ thống Chứng nhận Q
của Nhật Bản…”
Mỗi nhà nhập khẩu có định nghĩa
riêng về cà phê đặc sản. Mỗi loại cà
phê có thang điểm đánh giá riêng.
Hiện nay ở Nhật Bản có sử dụng
hệ thống tính điểm đánh giá cà phê
nhập khẩu; người tiêu dùng biết
được chứng nhận bao nhiêu điểm,
tương ứng với giá trị.
Việt Nam có 40 dòng cà phê
Arabica và 23 dòng cà phê
Robusta. Để đánh giá, chúng tôi
giới thiệu hệ thống chứng nhận
Nhật Bản để người tiêu dùng biết
được chất lượng. Từ năm 2016
đến nay, hệ thống Chứng nhận Q
của Nhật Bản cố gắng ứng dụng
phân loại, quảng bá logo nhãn hiệu,
giúp những sản phẩm cà phê đặc
sản bán tại Nhật Bản nâng cao giá
trị gia tăng…

Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Đồng

“Lâm Đồng xác định 4 vùng cà phê
đặc sản Robusta và Arabica”
Sau 5 năm tái canh, cà phê Lâm
Đồng đạt năng suất 31,3 tạ/ha.
Đến nay đã tái canh 54.000 ha cà
phê. Cà phê đặc sản qua thực tiễn
sản xuất ở Lâm Đồng xác định từ
6 yêu cầu: vùng sinh thái là yếu tố
bất biến; thổ nhưỡng tạo hương
vị khác biệt; nguồn giống quy định
chất lượng, tính chống chịu biến đổi
khí hậu vừa tự nhiên, vừa tác động
công nghệ; kỹ thuật canh tác bền
vững, sinh học; yêu cầu thu hái tỷ lệ
trái chín hơn 99%; đảm bảo địa lý
xuất xứ canh tác để tránh gian lận
thương mại. 4 nội hàm cà phê đặc
sản: giống năng suất và chất lượng,
trồng vùng thổ nhưỡng sinh thái
đặc trưng, canh tác bền vững, tiêu
chuẩn chất lượng thế giới.

Tiến sĩ
Nguyễn Quốc Toản

Nhiều nhà đầu tư, chuyên gia cà phê thế giới tham dự hội thảo.

Thang điểm này được SCA xây
dựng dựa trên những yếu tố vô
cùng chi tiết và khắt khe để đảm
bảo chất lượng và hương vị thơm
ngon trong cà phê.
Cà phê là thức uống gắn liền với
đời sống của người dân hơn bất cứ
một loại thức uống nào khác và
phổ biến ở mọi giới, mọi lứa tuổi,
nhưng ít người quan tâm đến cà
phê đặc sản.
Để làm ra cà phê đặc sản, ngoài
điều kiện tự nhiên, người nông dân
phải tuân thủ nghiêm quy trình sản
xuất từ chăm sóc, thu hái đến sơ
chế, bảo quản sản phẩm, đổi lại

Ông Adi
Taroepratieka

Ông Koju
Matsuzawa

Tiến sĩ Phạm S

Trường Đào tạo nghề
5758 Coffee Lab
(Indonesia)

doanh nghiệp thu mua sản phẩm
với giá cao hơn khoảng 10.000
đồng/kg.

Do quy trình thực hiện
khắt khe nên đến nay, có
rất ít doanh nghiệp, nông
hộ tham gia sản xuất cà
phê đặc sản.
Mặc dù Việt Nam đã bắt đầu
sản xuất cà phê đặc sản, nhưng
quy mô vẫn còn rất nhỏ. Trong
khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn

Ông Manuel Diaz

Chuyên gia tư vấn
thị trường Mexico

Ma Thuột lần thứ 7, cuộc thi cà
phê đặc sản với sự tham dự của 31
đơn vị với 46 mẫu sản phẩm gồm
34 mẫu cà phê Robusta, 8 mẫu cà
phê Arabica... chính là một nét mới
làm điểm nhấn cho Lễ hội Cà phê
năm nay; đồng thời, làm lan tỏa xu
hướng sản xuất cà phê chất lượng,
cà phê đặc sản tại Việt Nam. Từ
năm 2015 - 2017, tỉnh Đắk Lắk đã
gửi 130 mẫu cà phê có chỉ dẫn địa
lý Buôn Ma Thuột để các chuyên
gia quốc tế đánh giá về chất lượng.
Kết quả là có 10% số mẫu đủ điều
kiện trở thành cà phê đặc sản...
XEM TIẾP TRANG 8

Ông Marcos On
Huan Sheau

Trường Đào tạo nghề
D’codes coffe Lab
(Malaysia)

“Lạm phát cà phê đặc sản
sẽ ảnh hưởng đến uy tín”

“Thị trường cà phê Robusta
tăng lên trong vài năm tới”

“Phương pháp sơ chế ảnh hưởng đến
cà phê đặc sản và giá cả”

Indonesia trước đây trồng cà phê
tự cung tự cấp. Sau này các doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài vào đầu
tư, người dân Indonesia bắt đầu
nhìn nhận yêu thích cà phê. Năm
2009, tổ chức đánh giá chất lượng
cà phê Indonesia hình thành. Từ đó
nhu cầu tiêu dùng cà phê đặc sản
Indonesia bắt đầu phát triển trong
nước, giá cà phê theo đó tăng cao.
Cà phê đặc sản Indonesia
không thể thu hoạch 100% diện
tích. Bởi vậy chế biến cà phê đặc
sản phải chọn lựa từng hạt đảm
bảo chất lượng, chiếm khoảng
5% diện tích. Nếu lạm phát cà phê
đặc sản nhưng không thực chất
thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín đối
với người trồng cà phê nói chung,
nhãn hiệu cà phê trên thương
trường nói riêng.

Cần tạo ra giá trị các phân khúc
thị trường của cà phê robusta,
hiện chiếm 40% thị trường và sẽ
tăng lên 50% trong vài năm tới,
như phân khúc thị trường cà phê
có chứng nhận hữu cơ, bền vững;
phân khúc cà phê thượng hạng
dựa trên hương vị thơm, ngon đặc
biệt… Đây là chìa khóa cải thiện
hương vị để phát triển thị trường
chuyển hướng tiện dụng theo nhu
cầu của người tiêu dùng.
Thị trường 10 năm tới, sẽ
không đủ đất trồng cà phê Arabia,
biến đổi khí hậu sẽ thiếu hụt sản
lượng. Nên bù đắp sản lượng cà
phê Robusta là cần thiết. Vấn đề
còn lại phải áp dụng kỹ thuật canh
tác, chế biến đạt hương vị chất
lượng thượng hạng cạnh tranh
trên thị trường.

Khi sử dụng cà phê, người tiêu dùng
cần biết cà phê đến từ đâu, chế biến
như thế nào. Hiện có 148 giống cà
phê nhưng chỉ 100 giống cà phê xuất
hiện trên thị trường thế giới. Những
chỉ số biến động giá cả ở London, hiện
đang bắt đầu sử dụng tăng lên trên
sản phẩm cà phê đặc sản Robusta,
Arabica. Các yếu tố quan trọng quyết
định chất lượng sản phẩm từ đất, khí
hậu, nguồn gien, canh tác và phương
pháp chế biến.
Trong đó phương pháp chế biến đạt
chất lượng với các vị hoa quả đặc trưng.
Như việc chế biến ướt có vị hương
chanh, ô lưu. Hoặc trong chế biến khô
đặc biệt có thể tạo thành hương rượu
vang. Ở châu Phi có các cuộc thi chất
lượng cà phê. Việt Nam có thể xây dựng
hệ thống đấu giá để nâng cao tính cạnh
tranh của cà phê đặc sản.

Cục Chế biến và Phát triển
thị trường nông sản

“Hộ sản xuất nhỏ dưới 1 ha
chiếm 63%”
Diện tích cà phê 5 tỉnh Tây
Nguyên (Đắk Lắk, Lâm Đồng,
Đắk Nông, Gai Lai, Kon Tum) gần
578.000 ha, chiếm gần 90% diện
tích cả nước. Tuy nhiên, cơ cấu
giống cà phê Việt Nam chưa hợp lý,
giống cà phê vối chiếm gần 93%;
giống cà phê chè khoảng 7%. Trong
đó các giống cà phê mới chọn lọc
có năng suất, chất lượng cao chỉ
chiếm 20%. Quy mô số hộ sản xuất
dưới 1 ha chiếm đến 63%.
Việc sử dụng phân bón thiếu cân
đối, diện tích cà phê có sử dụng
phân bón hữu cơ chỉ đạt 50%. Phần
lớn hộ trồng cà phê tưới nước theo
kinh nghiệm, phương pháp tưới gốc
là chính, tưới phun mưa chỉ đạt 5%
diện tích. Việc trồng cây che bóng
và cây chắn gió chỉ chiếm hơn 18%.
Đây là thách thức lớn trong việc phát
triển cà phê bền vững, thích ứng với
biến đổi khí hậu tại Tây Nguyên.

Bà Đinh Tiểu Oanh

Viện Khoa học Kỹ thuật
Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

“Giống cà phê chè truyền thống ở
Đà Lạt có thể nhân rộng ở Việt Nam”
Người trồng cà phê có thể chọn
lọc các giống cà phê vối đạt chất
lượng, năng suất, được chọn lai tạo
tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm
nghiệp Tây Nguyên. Và các giống
cà phê chè cũng vậy, Viện đã khảo
nghiệm có kết quả các giống cà phê
đề kháng nhiều loại bệnh khi thời tiết
biến đổi trong năm. Hoặc các giống
cà phê chè truyền thống đang sản
xuất ở Đà Lạt đang khẳng định giá
trị với những vùng độ cao sinh thái
thích hợp, cần tiếp tục được nhân
rộng diện tích nhiều hơn nữa…
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Nguy cơ trường học “rớt” chuẩn Quốc gia
Huyện Bảo Lâm đang nằm trong tốp cuối những huyện có số trường học đạt chuẩn
Quốc gia. Thế nhưng, theo tiêu chuẩn mới thì nhiều trường tại huyện Bảo Lâm đang
đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn” do cơ sở vật chất của một số trường đã được công
nhận đạt chuẩn đang gặp một số hạn chế như thiếu phòng học, phòng bộ môn
chuyên biệt, phòng chức năng… hoặc các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dãy phòng học của Trường TH Đinh Tiên Hoàng (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) đang được xây dựng mới
thay cho dãy phòng cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng trước đó, để đảm bảo duy trì
trường chuẩn Quốc gia.

Phòng học thiếu
và xuống cấp
Đến hiện tại, huyện Bảo Lâm có
30/62 trường (số trường do Phòng
Giáo dục và Đào tạo quản lý) được
công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Ông Hoàng Văn Đãng, Phó Trưởng
phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Bảo Lâm, cho biết: Trong 5
tiêu chuẩn để công nhận trường đạt
chuẩn Quốc gia thì các trường đạt
khá tốt ở các tiêu chuẩn như công tác
tổ chức, chất lượng dạy học, công
tác xã hội hóa. Riêng tiêu chuẩn về
cơ sở vật chất đối với các trường đã

được công nhận đạt chuẩn và đang
chuẩn bị xét để công nhận lại thì
đang gặp rất nhiều khó khăn. Bởi
lẽ, theo thông tư mới về kiểm định
chất lượng và đánh giá trường đạt
chuẩn Quốc gia thì một số tiêu chí
buộc phải tăng lên. Đơn cử nếu như
trước đây chỉ cần đạt 0,5 phòng học/
lớp (đảm bảo dạy 1 buổi/ngày) thì đã
đủ để công nhận đạt chuẩn thì nay
chỉ tiêu này nâng lên 1 phòng học/
lớp để đảm bảo dạy 2 buổi/ngày.
Ngoài ra, đối với một số hạng mục
khác như phòng bộ môn, khu hiệu
bộ…; các trường vẫn đang thiếu

hoặc bị xuống cấp nghiêm trọng.
Qua rà soát, có 8/12 trường tiểu
học và 1/9 trường mầm non đã
được công nhận đạt chuẩn Quốc
gia không đủ điều kiện để công
nhận lại vì không đảm bảo được
yêu cầu về cơ sở vật chất. Đó là
các trường tiểu học: B’Dor, Lộc
Đức A, Lê Quý Đôn, Lộc Quảng,
Lộc An C, Lộc Ngãi C, Nguyễn
Khuyến, Lộc Thành B và Trường
Mầm non Sao Mai. Bên cạnh đó,
ngoại trừ những trường được đầu tư
xây dựng mới trong những năm gần
đây thì có đến 39 trường bị thiếu

các phòng thí nghiệm - thực hành,
thiếu khu hành chính - văn phòng
theo quy định và hầu hết các trường
đã xuống cấp hoặc không đảm bảo
được 1 lớp/ phòng theo quy định
nên đã gây nhiều khó khăn trong
việc công nhận trường đạt chuẩn
Quốc gia. Theo ông Hoàng Văn
Đãng, lí do lớn nhất dẫn đến một
số trường có nguy cơ mất trường
chuẩn Quốc gia là do tất cả các
phòng học, phòng làm việc của các
trường được xây dựng từ lâu nên
cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm
trọng. Dù trong những năm gần
đây, ngành giáo dục đã đẩy mạnh
đầu tư xây dựng nhưng chủ yếu vẫn
là xây dựng bổ sung, xây thay thế
những dãy phòng không thể tiếp
tục sử dụng”.

Cần giải pháp đồng bộ
Từ năm 2015 đến nay, Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo
Lâm đã tạo điều kiện tốt nhất để
một số trường được xây dựng mới
và nâng cấp, cải tạo theo hướng đạt
chuẩn Quốc gia ngày càng nhiều.
Từ nguồn ngân sách của Nhà nước,
toàn huyện đã có 16 trường và 22
phòng học được xây dựng mới.
Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện và các trường trực thuộc
đã huy động các tổ chức, cá nhân
xây dựng phòng học, nhà vệ sinh,
sân, cổng… với kinh phí vận động
hàng năm đạt 4 - 6 tỷ đồng. Dù tỷ
lệ trường đạt chuẩn Quốc gia của
huyện Bảo Lâm đã tăng lên hơn
48% trong năm học 2017 - 2018
nhưng so với mặt bằng chung của
toàn tỉnh là trên 60% thì con số này
vẫn rất thấp và huyện vẫn nằm trong
tốp 3 huyện có số trường đạt chuẩn
Quốc gia thấp nhất trong toàn tỉnh
(cùng với Đam Rông và Lâm Hà).

Trong năm học này, huyện Bảo
Lâm phấn đấu có thêm 5 trường
học (gồm 1 trường mầm non, 1
trường tiểu học và 3 trường THCS)
đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ
trường đạt chuẩn lên 56,5%. Theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Bảo Lâm lần thứ V thì tỷ lệ trường
đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2020
phải đạt 75%. Trong một buổi làm
việc với huyện Bảo Lâm, lãnh đạo
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm
Đồng cho rằng, để đạt chỉ tiêu này
thì cần có thêm trên 20 trường đạt
chuẩn Quốc gia trong 2 năm. Đây là
nhiệm vụ rất nặng nề và huyện Bảo
Lâm cần phải xây dựng lộ trình cụ
thể để thực hiện.
Ngành Giáo dục huyện Bảo Lâm
cũng đã đề ra nhiều giải pháp đồng
bộ. Ngoài sự quan tâm của các cấp
ủy, chính quyền địa phương; các
trường cũng xây dựng cho mình
kế hoạch cụ thể. “Phòng Giáo dục
và Đào tạo đã yêu cầu các trường
rà soát lại các tiêu chí trường chuẩn
quốc gia để duy trì và nâng cao các
tiêu chí này. Các trường cần tích cực
phối hợp với các xã, thị trấn để tranh
thủ mọi nguồn lực cũng như công
tác xã hội hóa để cùng góp sức xây
dựng trường đạt chuẩn. Với nguồn
kinh phí hàng năm của trung ương,
tỉnh, huyện và kinh phí của ngành;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
xây dựng kế hoạch và lộ trình đầu
tư phù hợp để phấn đấu tăng số
trường đạt chuẩn theo từng năm,
từng nhiệm kỳ. Nếu việc xây dựng
hệ thống cơ sở vật chất theo đúng
lộ trình, số trường đạt chuẩn Quốc
gia theo chỉ tiêu đã đề ra hoàn toàn
có thể đạt được” - ông Hoàng Văn
Đãng khẳng định.
THÂN THU HIỀN
- ĐÔNG ANH

Trưởng thôn gần gũi với dân
Là thôn trưởng của làng hoa Xuân Thành, xã Xuân
Thọ - vùng ven Đà Lạt, ông Bồ Dũng đã có không ít
những đóng góp để xây dựng diện mạo nơi mình
sinh sống ngày càng tươi đẹp hơn.

C

hỉ cần hỏi thăm nhà ông Bồ
Dũng ở đâu, ngay từ đầu
thôn, hầu hết mọi người nơi
đây đều tươi cười chỉ đường cho
chúng tôi một cách tận tình. Đơn
giản vì hầu như ai ai trong làng hoa
cũng đều biết đến ông thôn trưởng
đầy nhiệt tình này.
Ông Bồ Dũng sinh năm 1964,
người quê Quảng Ngãi nhưng theo
gia đình vào lập nghiệp ở vùng đất
Xuân Thọ từ nhỏ. Gia đình ông sinh
sống bằng nghề nông, ông là một
nông dân cần mẫn với rau và hoa
như bao người trong làng hoa này.
Ông bắt đầu tham gia công tác ở
thôn từ năm 2012 và là trưởng thôn
từ đó đến nay.
Với cương vị là trưởng thôn, ông
Bồ Dũng đã có không ít những đóng
góp công sức của mình để thay đổi
diện mạo làng hoa này. Thôn Xuân
Thành đến nay với sự tích cực vận
động của ông, người dân trong thôn

luôn thực hiện tốt các phong trào thi
đua yêu nước của xã và thành phố,
cùng chung tay xây dựng nông thôn
mới, luôn đóng thuế và các loại quỹ
đạt chỉ tiêu trước thời hạn hằng năm.
Đặc biệt, với sự vận động của ông,
người dân đã đóng góp không ít công
sức, tiền của để làm các con đường
cũng như các công trình công cộng
tại đây.
Để người dân trong thôn hưởng
ứng rộng rãi, trong công tác vận
động, ông Dũng cho biết, mọi việc
đều phải công khai, minh bạch
trước dân, phải thực hiện tốt phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra”, đẩy mạnh việc tuyên
truyền, nói chuyện cùng dân trong
lúc gặp gỡ, đưa ra vấn đề cùng bàn
bạc với dân trong các cuộc họp thôn.
“Điều quan trọng là mình phải
làm cho mọi người hiểu ý nghĩa về
việc chung tay xây dựng nông thôn
mới hiện nay, trong đó có việc vận

Ông Bồ Dũng trên con đường bê tông
của thôn vừa hoàn thành trong năm 2018.

động đóng góp làm đường để cải
thiện bộ mặt nông thôn. Có đường
mới đi lại thuận tiện, dễ dàng thì
ai cũng muốn nhưng để vận động
đóng góp thì phải tạo được niềm
tin trong dân, phải thuyết phục được
mọi người vì tinh thần chung. Khi
được người dân tin thì mọi chuyện
mới thuận lợi được” - ông cho biết.
Như trong năm 2018 vừa qua, thôn
trưởng Bồ Dũng đã vận động người
dân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng để xây
dựng một con đường bê tông rộng rãi
trong thôn. Đó là một con đường rất
đẹp mà trước nay mọi người vẫn ao

ước. Từ con đường mới này, việc đi
lại, vận chuyển hàng hóa của người
dân thuận lợi hơn rất nhiều.
Là thôn trưởng, ông cũng tích cực
tham gia tuần tra trong thôn để bảo vệ
trật tự an toàn địa phương. Ông cũng
là người đến từng gia đình vận động
người dân tham gia các lớp tập huấn
chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng
trọt, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới
do thành phố tổ chức tại thôn.
So với nhiều làng hoa khác tại
Đà Lạt thì làng hoa Xuân Thành dù
mới được công nhận gần đây, trong
năm 2015, nhưng đến nay đã là một
làng hoa có bước phát triển nhanh.
Diện tích trồng hoa trong thôn đã
không ngừng tăng lên với nhiều
giống hoa mới được trồng, nhiều
người dân đầu tư nhà kính hiện đại,
áp dụng công nghệ mới trong canh
tác hoa, làng hoa từng bước thu hút
không ít khách du lịch, người tham
quan đến đây.
“Trong năm 2019 này, chúng tôi
đang tiến hành sửa sang lại một số
vị trí trong thôn để chuẩn bị đón tiếp
khách du lịch đến làng hoa tham quan
trong dịp Festival Hoa Đà Lạt cuối
năm 2019 này” - ông Dũng cho biết.

Theo ông Ngô Văn Dũng - Chủ
tịch UBND xã Xuân Thọ: “Ông Bồ
Dũng là một trong những trưởng
thôn có tinh thần trách nhiệm rất
cao tại xã. Nhờ gần gũi với dân,
ông nắm bắt rất tốt tình hình ở thôn
để kịp thời có những kiến nghị giải
quyết xác đáng. Ông cũng là người
có khả năng vận động nhân dân rất
tốt trong phong trào xây dựng nông
thôn mới, xây dựng đường giao
thông, vận động đông đảo người
dân trong thôn cùng ra quân ngày
“Chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh
môi trường, được người dân trong
thôn quí trọng và tín nhiệm”.
Cho đến nay, ông Bồ Dũng nhiều lần
được các cấp thành phố Đà Lạt tuyên
dương là Gương sáng đời thường,
gương điển hình vận động nhân dân
xây dựng giao thông nông thôn, giữ
gìn an ninh trật tự địa phương. Trong
năm 2018 vừa qua, ông Bồ Dũng
được xã Xuân Thọ chọn là điển hình
tiêu biểu trong cộng đồng dân cư để
thành phố Đà Lạt tuyên dương nhân
dịp thành phố này kỷ niệm 125 năm
hình thành và phát triển.
NGUYỄN NGÂN
- GIA KHÁNH
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Cấy chỉ chữa bệnh
Gần 5 năm nay, Bệnh viện Y học cổ truyền (BV YHCT) Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng đã
triển khai thủ thuật cấy chỉ trong điều trị bệnh nhân. Cấy chỉ hay cấy catgut là một
phương pháp châm cứu hiện đại được áp dụng lần đầu tiên tại Việt Nam từ những
năm 1960, đến nay, phương pháp cấy chỉ trong đông y đã áp dụng điều trị thành
công nhiều bệnh mạn tính, nan y và được coi là bước tiến mới của kỹ thuật châm cứu.
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thần kinh tọa, nhiều bệnh lý mãn tính
khác như đau cột sống, thắt lưng, hội
chứng cổ vai cánh tay, mất ngủ kéo
dài, bệnh nhân liệt sau tai biến mạch
máu não, làm đẹp… Qua quá trình
thực hiện, các bác sĩ của bệnh viện
đã có các đề tài nghiên cứu đánh giá
hiệu quả điều trị của phương pháp này
trên bệnh nhân như: Tác dụng cấy chỉ
trong điều trị bệnh đau lưng cho bệnh
nhân; tác dụng cấy chỉ trong điều trị
đau thần kinh tọa; hiệu quả cấy chỉ
trong điều trị mất ngủ… Hiện đang
nghiên cứu đề tài ứng dụng cấy chỉ
để điều trị bệnh béo phì - yếu tố nguy
cơ gây ra các bệnh lý nguy hiểm khác
như tiểu đường, tim mạch, huyết áp.
Trong năm qua, BS Trịnh đã triển
khai đề tài khoa học về ứng dụng
cấy chỉ trong điều trị bệnh đau thần
kinh tọa, cho biết: Nghiên cứu trên
50 bệnh nhân cấy chỉ chữa bệnh này,
kết quả điều trị tốt và khá đạt trên
90% đem lại hiệu quả cho người
bệnh: giảm nhiều thời gian điều trị,
chi phí, quá trình đi lại.
BSCKI Đoàn Ngọc Khanh Trưởng Khoa Châm cứu Bệnh viện
YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm
Đồng, tiến hành đề tài đánh giá hiệu
quả của cấy chỉ điều trị mất ngủ, rút
ra một số kết luận sau: Tác dụng của
cấy chỉ trên lâm sàng, thời lượng giấc
ngủ của bệnh nhân không thực tổn

thể Tâm Tỳ hư sau cấy chỉ tăng lên
4 - 4,5 giờ so với trước điều trị, thời
lượng giấc ngủ trung bình sau điều
trị đạt 6,85 giờ. Tỷ lệ bệnh nhân có
thời gian đi vào giấc ngủ sau điều
trị: dưới 15 phút chiếm 36,36%; từ
15 - 30 phút chiếm 48,49%. Hiệu quả
giấc ngủ tăng lên rõ rệt sau điều trị
với 90,91% bệnh nhân có hiệu quả
giấc ngủ tăng. Chất lượng giấc ngủ
theo đánh giá có tiến triển tốt sau
điều trị, chiếm tỷ lệ: Tốt 66,67%; khá
15,15%. Sau điều trị, tỷ lệ bệnh nhân
không còn triệu chứng thức giấc sớm
đạt 75,76%. Tỷ lệ bệnh nhân không
còn rối loạn giấc ngủ trong ngày sau
điều trị đạt 72,73%. Sau điều trị, tỷ lệ
bệnh nhân có tình trạng buổi sáng tốt
đạt 75,76%. Các triệu chứng thứ phát
sau mất ngủ đã được khắc phục dần
trở lại bình thường sau 2 lần cấy chỉ.
Để triển khai thủ thuật cấy chỉ,
người thực hiện là bác sỹ, y sĩ được
đào tạo về chuyên ngành Y học cổ
truyền được cấp chứng chỉ hành
nghề theo quy định của pháp luật về
khám bệnh, chữa bệnh và phòng thủ
thuật đạt tiêu chuẩn. Một cuộc cấy
chỉ gồm có 3 người thực hiện, các
bước tiến hành: chỉ Catgut tự tiêu
được cắt thành từng đoạn khoảng
0,5 - 1 cm, luồn chỉ vào nòng kim
cấy chỉ vô khuẩn; phác đồ huyệt đã
lựa chọn; thủ thuật (kéo dài 30 phút
-1 giờ): ê kíp rửa tay sạch, đi găng tay
vô trùng; xác định chính xác huyệt
định cấy chỉ; sát trùng vùng huyệt;
châm kim nhanh qua da và đẩy từ
từ tới huyệt; đẩy nòng kim để chỉ
nằm lại trong huyệt; nhẹ nhàng rút
kim ra; đặt gạc vô trùng lên huyệt
vừa cấy chỉ; cố định gạc bằng băng
dính. Sau khi tiến hành cấy chỉ xong,
để bệnh nhân nằm nghỉ tại giường 20
phút, theo dõi mạch, huyết áp, tình
trạng đau tại chỗ cấy, chảy máu, dị
ứng mẩn ngứa tại chỗ cấy chỉ. Dặn
bệnh nhân sau cấy chỉ không tắm ít
nhất sau cấy 8 tiếng, tránh mang vác
làm việc nặng.
Bệnh nhân K’Nam, 68 tuổi, ở thị
trấn Đinh Văn - Lâm Hà, qua 2 lần
bị tai biến mạch máu não dẫn tới
không nói được, không đi lại được,
nay bệnh nhân đã nói được, tự đi lại
một mình nhờ phương pháp cấy chỉ
tại BV YHCT Phạm Ngọc Thạch
Lâm Đồng. Bà Ka B’Ri - vợ của
bệnh nhân cho biết: “Ông ấy bị tai
biến liệt nửa người, gia đình đưa
lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa
bệnh 2 tháng và 2 tháng qua đây
cấy chỉ. Qua 2 đợt cấy chỉ, được các
BS tốt bụng chăm sóc, ông K’Nam
đã đi lại được, nói lại được một ít,
tay cử động được, ăn uống rất tốt.
Do đó, tôi sẽ tiếp tục đưa chồng tôi
đến đây cấy chỉ”.
AN NHIÊN

khuyết tật vận động, sức khỏe yếu,
thường xuyên ốm đau, nên việc làm
không ổn định hoặc không có việc
làm, không tự chủ được cuộc sống.
Những món quà của các nhà hảo
tâm có ý nghĩa lớn mở rộng vòng tay
nhân ái, sẻ chia khó khăn, thiệt thòi
với NKT; qua đó động viên NKT tự
tin vươn lên hòa nhập cộng đồng, có
ích cho xã hội.  QUỲNH UYỂN

Những phần quà được trao
cho người khuyết tật nghèo.

BSCK I Đoàn Ngọc Khanh - Trưởng Khoa Châm cứu Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng
đang tiến hành cấy chỉ cho bệnh nhân K’Nam bị tai biến mạch máu não. Ảnh: A.N

ăm 1975, GS Nguyễn
Tài Thu đã nghiên cứu
và áp dụng điều trị thành
công một số bệnh về
đường hô hấp như: hen suyễn, hen
phế quản bằng phương pháp cấy chỉ.
Tới năm 1982, cấy chỉ cũng đạt kết
quả đối với các bệnh như: bại liệt,
đau nhức xương khớp.
Nguyên lý chữa bệnh của cách
cấy chỉ: chỉ catgut bản chất là một
loại protit tự tiêu trong 20 - 25 ngày,
khi được đưa vào cơ thể bằng cách
cấy trực tiếp vào huyệt châm cứu
của hệ kinh lạc sẽ đóng vai trò như
một dị nguyên kích thích cơ thể sản
sinh ra các loại kháng thể, tạo ra
phản ứng hóa - sinh tại chỗ làm tăng
tái tạo protein, hydratcarbon và tăng
dinh dưỡng. Ngoài ra, chỉ catgut khi
được cấy vào huyệt vị tác dụng với
tính chất vật lý sẽ tạo ra một loại
kích thích cơ học như châm cứu nên
sẽ có tác dụng như châm cứu, giải
thích theo học thuyết thần kinh - thể
dịch và học thuyết kinh lạc.
Theo Đông y, cấy chỉ có cơ chế
tác động như châm cứu cổ truyền,
trị bệnh thông qua việc điều hòa âm
dương, điều hòa chức năng lục phủ
ngũ tạng, khí huyết, đả thông kinh
lạc. Theo Tây y, chỉ catgut khi được
cấy vào huyệt đạo có tác dụng tăng
cường đồng hóa, giảm dị hóa, giảm

nồng độ acid lactic cũng như sự phân
giải acid ở các cơ kèm theo tác động
làm tăng protein và hydratcarbon,
góp phần tăng chuyển hóa và dinh
dưỡng ở cơ. Nhiều nghiên cứu khoa
học cũng đã chỉ ra cấy chỉ có tác dụng
làm tăng sinh lưới mao mạch, tăng
lưu thông máu trong lòng mạch ở các
chi thể, phát triển dây thần kinh mới,
đồng thời có tác dụng kích thích miễn
dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Theo các bác sĩ Bệnh viện YHCT
Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng, cấy
chỉ là phương pháp chữa bệnh đặc
biệt không dùng thuốc, phát triển dựa
trên nền tảng châm cứu cổ truyền nên
phát huy được nhiều ưu thế như: Có
hiệu quả cao trong điều trị nhiều bệnh
nan y, mạn tính, có tác dụng giúp
phục hồi chức năng. So với châm
cứu phải thực hiện liên tục trong
nhiều ngày thì đối với phương pháp
cấy chỉ, bệnh nhân chỉ cần thực hiện
trong khoảng thời gian từ 2-3 tuần/
lần, có thể điều trị ngoại trú, giảm
bớt thời gian và chi phí điều trị; an
toàn, không gây ra các tai biến nguy
hiểm; giảm lượng thuốc phải dùng
kết hợp điều trị.
BSCKII Nguyễn Văn Trịnh - Phó
Giám đốc BV YHCT Phạm Ngọc
Thạch Lâm Đồng cho biết: Cấy chỉ
là kỹ thuật tương đối mới đối với
tỉnh Lâm Đồng, chữa nhiều bệnh về

Tặng quà cho 360 người khuyết tật
Hội Người Khuyết tật (NKT)
Đà Lạt, Hội Người mù Lâm Đồng
cùng nhóm thiện nguyện đến từ TP
Hồ Chí Minh và các kiều bào đang
sinh sống ở nước ngoài đã tổ chức
chương trình tặng quà từ thiện cho
360 NKT, người khiếm thị Hội.
Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1
thùng mì tôm, dầu ăn, đường, bột
ngọt... trị giá 350 ngàn đồng/phần.

Đây còn là tấm lòng của đồng bào
xa quê hương mong muốn chia
sẻ những khó khăn, thiệt thòi cho
người kém may mắn, giúp người
khuyết tật trong nước có thêm động
lực để vươn lên.
Ông Trần Mạnh Thu - Chủ tịch
Hội NKT Lâm Đồng kiêm Chủ tịch
Hội NKT TP Đà Lạt cho biết: Đà Lạt
hiện có hơn 400 hội viên, đa số bị
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Đẩy mạnh các hoạt động
Ngày Quốc tế Hạnh phúc
20/3
Sở Văn hóa - Thể thao và Du
lịch (VH - TT - DL) Lâm Đồng
vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt
động trên địa bàn tỉnh nhân Ngày
Quốc tế Hạnh phúc 20/3.
Hạnh phúc luôn là mục tiêu
hướng tới của mọi người, mọi nhà
và của toàn xã hội. Ngày Quốc
tế Hạnh phúc năm nay có chủ đề
“Yêu thương và chia sẻ”, theo đó,
Sở VH-TT-DL chỉ đạo toàn ngành
đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa
của Ngày Quốc tế Hạnh phúc và
xây dựng đời sống hạnh phúc;
chính sách, pháp luật của Đảng
và Nhà nước về an sinh xã hội,
xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ,
hạnh phúc; nêu gương người tốt,
việc tốt trong xây dựng gia đình
hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.
Tăng cường tổ chức các hoạt động
thể dục, thể thao, xã hội từ thiện,
thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia
đình, khu dân cư khó khăn ở vùng
sâu, vùng xa bằng tình yêu thương
và chia sẻ. Từ đó hình thành thói
quen, nếp sống, nếp nghĩ và những
hành động thiết thực để cùng nhau
xây dựng hạnh phúc trong gia
đình, hạnh phúc trong cộng đồng
và xây dựng xã hội hạnh phúc.
QUỲNH UYỂN

Hội LHPN Di Linh
tích cực góp phần
giảm nghèo
Triển khai Cuộc vận động xây
dựng “Quỹ vì Phụ nữ nghèo”,
trong giai đoạn 2008 - 2018,
các cấp của Hội Liên hiệp
Phụ nữ huyện Di Linh đã vận
động hội viên đóng góp được
1.345.306.500 đồng.
Từ nguồn “Quỹ vì Phụ nữ
nghèo”, Hội Liên hiệp Phụ
nữ huyện đã hỗ trợ số tiền
555.500.000 đồng để xây dựng 41
“mái ấm tình thương” giúp phụ
nữ nghèo chưa có nhà ở ổn định
tại 17/19 xã, thị trấn trong huyện.
Riêng từ năm 2018 đến nay, Hội
đã hỗ trợ cho hội viên vay với tổng
số tiền trên 500.000.000 đồng;
nâng tổng số lượt hội viên cho vay
lên tới 1.500 chị với tổng số tiền
vay luân phiên lũy kế lên gần 3 tỷ
đồng. Trong dịp các cấp Hội thi
đua lập thành tích chào mừng Đại
hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, các
ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội
Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt
Nam lần thứ III, Hội Liên hiệp Phụ
nữ huyện Di Linh đã vận động hội
viên đóng góp và hỗ trợ xây dựng
“10 mái ấm tình thương” giúp hội
viên phụ nữ nghèo tại các xã, thị
trấn. Mỗi mái ấm tình thương được
hỗ trợ 20.000.000 đồng.
Được hỗ trợ từ nguồn Quỹ nói
trên, nhiều hội viên phụ nữ nghèo,
cận nghèo đã thoát nghèo và đã
góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo,
xây dựng nông thôn mới. Hiện
nay, huyện Di Linh còn 4,71%
hộ nghèo (theo chuẩn nghèo hiện
hành) và đã có 11 xã đạt chuẩn
“xã nông thôn mới”.
XL

6

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

THỨ BA 12 - 3 - 2019

Gần 800 người ra quân dọn vệ sinh
môi trường trên địa bàn Đà Lạt

Xây dựng “nông thôn mới đô thị văn minh” ở Lạc Dương
Với sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị huyện Lạc Dương, cuộc
vận động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh trên địa bàn huyện đã gặt hái
nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Qua đó, làm tiền đề để
phấn đấu đến 2020 huyện Lạc Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Tham gia thu gom rác thải trên địa bàn Đà Lạt.

Vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Lạt
đã tổ chức lễ ra quân “Ngày Chủ nhật
xanh” năm 2019 nhằm hưởng ứng phong
trào chống rác thải nhựa. Tham gia buổi
lễ có gần 800 đoàn viên thanh niên và hội
viên Hội Phụ nữ thành phố Đà Lạt.
Tại lễ ra quân, Ban tổ chức cũng đã
thông qua kế hoạch liên tịch tổ chức các
hoạt động bảo vệ môi trường năm 2019
giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt,
đồng thời ra mắt Đội Thanh niên xung
kích hướng dẫn du lịch và xung kích bảo
vệ môi trường thành phố Đà Lạt. Dịp này,
Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh thành phố Đà Lạt trao tiền hỗ
trợ sửa chữa nhà nhân ái cho 1 gia đình
hội viên phụ nữ và 1 gia đình đoàn viên
thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên
địa bàn thành phố Đà Lạt. Ban Thường vụ
Thành Đoàn Đà Lạt cũng đã trao 10 suất
học bổng “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi
Đà Lạt” cho các em học sinh lớp học tình
thương DonBosco Đà Lạt.
Sau buổi lễ ra quân, các hội viên phụ nữ
và đoàn viên thanh niên đã tổ chức diễu hành
tuyên truyền bảo vệ môi trường và tiến hành
thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường ở
các địa điểm trên địa bàn thành phố.


DUY NGUYỄN

Phạt 300 triệu đồng
về vi phạm bảo vệ môi trường
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định
xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo
vệ môi trường đối với Công ty TNHH
TM&DV Trường Hoàng Lâm Đồng với
tổng số tiền 300 triệu đồng. Trước đó,
Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm
về môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng
đã phát hiện và lập biên bản Công ty
này (tại Khu Công nghiệp Phú Hội, Đức
Trọng) có hành vi xả nước thải vượt
quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (căn cứ
theo Nghị định số155/2016/NĐ-CP ngày
18/11/2016 của Chính phủ). Trong tổng
mức tiền phạt trên bao gồm: 75 triệu
đồng hành vi xả thải nước thải vượt quy
chuẩn kỹ thuật về chất thải; phạt tăng
thêm 60 triệu đồng đối với hành vi vi
phạm ở 2 thông số môi trường vượt quy
chuẩn là COD và BOD5; phạt tăng thêm
15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm ở
2 thông số môi trường vượt quy chuẩn là
Ni-tơ và Phốt-pho; phạt gấp 2 lần đối với
hành vi vi phạm là tổ chức.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty
TNHH TM&DV Trường Hoàng Lâm
Đồng chấm dứt hoạt động xả thải không
qua xử lý ra môi trường, khắc phục tình
trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi
phạm gây ra; buộc chi trả kinh phí trưng
cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân
tích mẫu môi trường.


M.ĐẠO

sự đóng góp của MTTQ huyện, Bí thư
Huyện ủy Lạc Dương Phạm Triều cho
rằng: MTTQ huyện đã phát huy vai trò
nòng cốt tích cực tham mưu cấp ủy đảng,
nâng cao chất lượng hiệu quả phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng
có chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu thực
tiễn của đời sống và có ý nghĩa nhân
văn sâu sắc.

Đến nay, nâng tỷ lệ hộ gia đình
đạt chuẩn văn hóa lên 82,8%,
thôn văn hóa đạt 95,7%, tổ dân
phố văn hóa đạt 100%, xã đạt
chuẩn văn hóa nông thôn mới là
66,7%.

Đại diện các tầng lớp nhân dân tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Lạc Dương
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

T

rong những năm qua, bên cạnh
những thuận lợi cơ bản, Lạc Dương
cũng phải đối mặt với không ít khó
khăn về thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, giá
cả nông sản bấp bênh… đã ảnh hưởng phần
nào đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân.
Song dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ,
chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân
dân, các dân tộc trong huyện đã đoàn kết,
thống nhất, vượt qua khó khăn, chung sức,
chung lòng quyết tâm phấn đấu đạt được
kết quả trên các mặt. Kinh tế - xã hội tiếp
tục phát triển, sản xuất nông nghiệp phát
triển bền vững, giá trị sản xuất tăng bình
quân 17,9%/năm và đến nay đã đạt 225
triệu đồng/ha/năm, đời sống Nhân dân tiếp
tục được cải thiện.
Chỉ tính riêng trong năm 2018, hầu hết
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
Lạc Dương đều đạt và vượt. Thu hút trên 1,6
triệu lượt khách du lịch, thu nhập bình quân
đầu người đạt 37,4 triệu đồng/năm. Trong
thành quả chung đó, có sự đóng góp quan
trọng của MTTQ huyện trong công tác tập
hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động. Nhất là triển
khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh” với nhiều hình thức phong phú,
đa dạng, xây dựng được nhiều mô hình tự
quản hoạt động hiệu quả trong cộng đồng.
Cụ thể, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở
đã tổ chức lễ phát động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
và tổ chức ký kết đến từng khu dân cư. Từ
đó, tại các khu dân cư đã xuất hiện nhiều
mô hình phù hợp từng địa phương như: mô
hình thu gom rác hàng tuần của xã Đạ Sar,
trồng cây xanh trong khu dân cư của xã
Đa Nhim, Đạ Chais, xã Lát. Thành lập đội
cứu hộ, cứu nạn trong khu dân cư, đội dân
phòng, đội phòng cháy chữa cháy thị trấn
Lạc Dương,… hay mô hình “Giáo họ Păng
Tiêng an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp”…
đã mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả trên
cho thấy MTTQ và các đoàn thể chính trị -

Gần 7.600 tỷ đồng
xây dựng huyện nông thôn mới
kiểu mẫu Đơn Dương
Đề án thí điểm xây dựng Đơn Dương trở
thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo
hướng thông minh, giai đoạn 2019 - 2025 vừa
được phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện
gần 7.600 tỷ đồng.
Trong đó, gồm các nguồn vốn ngân sách nhà
nước (hơn 29%); tín dụng (gần 50,7%); người
dân đóng góp (gần 16,2%) và vốn xã hội hóa
(hơn 4,1%).
Tất cả 5 nhiệm vụ chính để xây dựng Đơn
Dương trở thành huyện nông thôn mới kiểu
mẫu về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
theo hướng thông minh vào năm 2025 là: đầu
tư cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất; phát triển
liên kết sản xuất và tiêu thụ đối với cây trồng,
vật nuôi có lợi thế so sánh; thu hút doanh
nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu
tư công nghệ sản xuất và chế biến; hình thành
các cơ sở dịch vụ cung cấp công nghệ, thiết bị,
chuyển giao quy trình sản xuất.
Cụ thể, đến năm 2025, toàn huyện Đơn
Dương có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao. Trong đó có 5 xã kiểu mẫu ứng
dụng nông nghiệp công nghệ cao theo
hướng thông minh là: Ka Đơn, Lạc Xuân,
PRóh, Tu Tra và Đạ Ròn.
MẠC KHẢI

xã hội Lạc Dương đã biết phát huy nội lực,
tinh thần tự quản của Nhân dân, vận động
Nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu
dân cư ngày càng an toàn, văn minh. Các
hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ngày càng
được xóa bỏ. Huy động được nguồn đóng
góp lớn trong Nhân dân, huy động nguồn
xã hội hóa xây dựng nông thôn mới và hàng
trăm hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng
góp tiền của, ngày công lao động… đồng
hành cùng huyện tập trung đẩy nhanh tiến
độ xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận về

Trong đó, có 3/5 xã đạt chuẩn nông
thôn mới. Quốc phòng, quân sự địa
phương được củng cố, tăng cường, an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền có nhiều chuyển biến
tích cực, hệ thống chính trị được củng
cố vững chắc, dân chủ trong xã hội được
phát huy, sự đồng thuận chính trị trong
các tầng lớp nhân dân được nâng cao, sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ngày
càng được tăng cường.
Được biết, trong 5 năm qua, MTTQ
huyện huy động được gần 4 tỷ đồng kịp
thời chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực
hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.
Xây dựng được 100 căn nhà cho gia đình
chính sách và hộ nghèo. góp phần giảm
tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn
5,2%, riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc
thiểu số xuống còn 7,3%.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần
khắc phục trong thời gian qua, Chủ tịch
UBMTTQVN huyện Lạc Dương Trần
Xuân Sáng thẳng thắn nhìn nhận: Thực
tế việc tập hợp các tầng lớp nhân dân còn
hạn chế, các tổ chức đoàn hội chưa thu
hút đông đảo lực lượng hội viên, đoàn
viên tham gia, nhất là trong các doanh
nghiệp, thanh niên, đoàn viên. Hoạt động
của MTTQ chưa đồng đều giữa các địa
phương, cơ sở, vẫn còn tình trạng coi
hoạt động của mặt trận là trách nhiệm
của cán bộ chuyên trách, chưa quan tâm
phát huy vai trò của các vị ủy viên, các
chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, thông tin
báo cáo có lúc có nơi chưa kịp thời. Từ
thực tế còn một số hạn chế đó, UBMTTQ
huyện đã tập trung chỉ đạo MTTQ, đoàn
thể các cấp trong huyện thời gian tới cần
tiếp tục tập trung tuyên truyền, động viên
Nhân dân thi đua lao động sản xuất, giúp
nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát
nghèo. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,
tổ chức nhân rộng nhiều mô hình tự quản
trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò
của các vị già làng, chức sắc tôn giáo,
người uy tín tiêu biểu trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số để tạo sức mạnh đại
đoàn kết, huy động nguồn lực lớn trong
Nhân dân cùng đồng thuận phấn đấu
đến 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn
mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội MTTQ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ
2019 - 2024 đã đề ra.
NGUYỆT THU
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Đường mới làm đã nứt, nguyên nhân do đâu?
Dù mới hoàn thành chưa lâu và chưa
nghiệm thu công trình nhưng bề mặt
tuyến đường bê tông nông thôn dài 1,6
km (thuộc thôn Đạ Dâng, xã Liên Hà,
huyện Lâm Hà) đã nứt nhiều vị trí.

T

heo hồ sơ chúng tôi có được, dự án
đường giao thông nông thôn (nối
thôn Đạ Dâng và Sình Công, xã
Liên Hà), được phê duyệt vào tháng 3/2018
để nâng cấp con đường đất vốn nhiều năm
qua là nỗi khổ sở của nhiều người dân nơi
đây, nhất là vào mùa mưa gió.
Ông Dương Văn Ba - Chủ tịch Hội Cựu
chiến binh thôn Đạ Dâng, xã Liên Hà cho
hay, công trình giao thông nông thôn này
được đầu tư từ nguồn vốn đối ứng. Ngân
sách huyện đầu tư là 2,3 tỷ đồng, còn lại
400 triệu đồng do người dân đóng góp.
Trong đó, mỗi hộ gia đình tại đây phải đóng
2 triệu đồng, sau đó dựa vào diện tích vườn
của mỗi hộ để đóng thêm 100.000 đồng/
sào cà phê. “Công trình thi công xong vào
ngày 22/12/2018. Tuy mới đưa vào sử dụng
chưa được bao lâu thì giờ đã bị nứt nhiều
vết chân chim tại nhiều vị trí, kéo dài mỗi
đường nứt từ 2-3m” - ông Ba phản ánh và
cho rằng nhiều khả năng chất lượng bê
tông làm đường không đảm bảo chất lượng.
Trong khi đó, ông Ha Brưng (60 tuổi,
Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đạ
Dâng) cho hay, một vị trí mép đường trước
đó có xe tải nhỏ đi qua nhưng bê tông đã bể,
nứt. Để chứng minh nhận định của người
dân trong thôn có cơ sở, ông Brưng còn
dùng tay bẻ gãy đôi được một số miếng
bê tông to bằng nắm tay tại một vị trí mép
đường. “Đoạn đường này chất lượng kém,
mới làm xong mà bê tông người dân cầm bẻ
cũng vỡ thì khó chấp nhận được. Nếu vào
mùa mưa sắp tới mà các xe chở vật liệu đi
vào con đường này chắc chắn rất dễ xuống
cấp, hư hỏng” - ông Ha Brưng nhận xét.
Theo người dân nơi đây, toàn bộ tuyến
phần đường được đổ hoàn toàn bằng bê
tông tươi do xe ô tô chở từ nơi khác đến
nên người dân không giám sát được tỷ lệ
pha trộn. Các công đoạn thi công, lấy mẫu

Tuyến đường nông thôn thôn Đạ Dâng đưa vào sử dụng được gần 3 tháng
đã xuất hiện nhiều vết nứt chân chim.

kiểm nghiệm người dân đều không được
chứng kiến, giám sát, đặc biệt không có ban
giám sát cộng đồng theo quy định.
Trước phản ánh của người dân, trao đổi
với Báo Lâm Đồng sáng 11/3, ông Nguyễn
Đức Khê, Chủ tịch UBND xã Liên Hà cho
biết, trước đó xã đã nắm được thông tin con
đường trên xuất hiện nhiều vết nứt chân
chim. Theo vị lãnh đạo xã Liên Hà, đây là
tuyến đường do Trung tâm Quản lý và Khai
thác công trình công cộng huyện Lâm Hà
làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn đối ứng.
“Trong thời điểm trước thi công con
đường trên, UBND xã đã về họp với người
dân trong thôn Đạ Dâng 3 lần để thông
báo về quy trình, cách thức làm đường,…
Riêng về vấn đề giám sát, ngoài bên giám
sát của Trung tâm Quản lý và Khai thác
công trình công cộng huyện, về phía xã
theo ông Khê Ban giám sát cộng đồng
không cần thành lập thêm vì Ban giám sát
thanh tra nhân dân sẽ đảm trách nhiệm vụ
trên. Riêng về chất lượng công trình có đảm
bảo hay không chúng tôi còn đợi chủ đầu
tư, UBND huyện kiểm tra sẽ thông báo tới
người dân” - ông Khê thông tin.
Trong khi đó, một lãnh đạo UBND huyện
Lâm Hà cho hay đã nắm được thông tin

người dân bức xúc về vụ việc trên. Theo
quan điểm của vị lãnh đạo này, về nguyên
tắc tuyến đường 1,6 km thôn Đạ Dâng chưa
được nghiệm thu. Nếu trong quá trình thi
công xảy ra nứt, nẻ mặt đường hay bất cứ
một hạng mục công trình nào có dấu hiệu
xuống cấp, hư hỏng, không đạt chất lượng
như thiết kế thì trách nhiệm thuộc về đơn
vị thi công.
Về nguyên tắc, khi nghiệm thu đưa vào
sử dụng, chủ đầu tư là Trung tâm Quản
lý và Khai thác công trình công cộng
huyện sẽ yêu cầu sửa chữa, thi công lại
đạt chất lượng mới nghiệm thu. Hơn nữa,
sau nghiệm thu thông tuyến thì trong thời
gian bảo hành, nếu có vấn đề liên quan
tới chất lượng công trình thì đơn vị thi
công vẫn phải chịu trách nhiệm sửa chữa
để đảm bảo chất lượng công trình mới
nghiệm thu tiếp.
“Sau khi người dân phản ánh thông tin,
Trung tâm Quản lý và Khai thác công
trình công cộng huyện Lâm Hà, các phòng
chuyên môn của UBND huyện đã vào kiểm
tra. Nếu không có gì thay đổi, sang tuần sẽ
có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cụ thể” vị lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà cho biết.
C.PHONG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Ngân hàng cần tháo gỡ cơ chế khi khách hàng đáo hạn
Những giải pháp để hạn chế vấn nạn
tín dụng đen được ông Đào Minh Tú,
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) đề cập với báo giới bên lề
hội nghị triển khai giải pháp mở rộng
tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng
được tổ chức tại Gia Lai ngày 8/3/2019
cho biết: NHNN nhận diện đây cũng
là trách nhiệm của ngành ngân hàng.
Do đó, nhiệm vụ cơ bản, quan trọng
lúc này của ngành ngân hàng là làm
thế nào để người dân có những nhu
cầu tín dụng chính đáng, đặc biệt
phục vụ những nhu cầu thiết yếu có
tính chất bức thiết, đột xuất như khám
chữa bệnh, cưới hỏi, ma chay… có
thể vay vốn ngân hàng. Như vậy, tín
dụng “đen” không có cơ hội tiếp cận
với người dân.
Mặc dù có nhiều nguyên nhân dẫn
đến người có nhu cầu về vốn sa vào
bẫy tín dụng đen, ngoài các yếu tố như
chưa nắm rõ bản chất của các tổ chức,

cá nhân núp bóng doanh nghiệp dưới
nhiều hoạt động trá hình để vươn dài
vòi bạch tuộc nhằm cho vay nặng lãi,
khống chế con nợ bất chấp pháp luật,
đạo lý thì có một yếu tố khác không
kém phần quan trọng, là cơ hội để tín
dụng đen lợi dụng, đó là cơ chế đáo
hạn của hệ thống ngân hàng còn quá
khắt khe, đòi hỏi thủ tục theo chúng tôi
là không cần thiết. Cụ thể, khách hàng
khi vay vốn, cán bộ tín dụng của ngân
hàng thẩm định hết sức kỹ lưỡng giá
trị tài sản thế chấp, đồng thời giữ bản
gốc chủ quyền tài sản đó, kèm theo
chứng từ pháp lý liên quan đến các
thành viên đồng sở hữu có nghĩa vụ,
quyền lợi liên quan theo pháp luật quy
định được công chứng. Thế nhưng hết
hạn, muốn tiếp tục vay, cơ quan ngân
hàng yêu cầu phải trả hết gốc lẫn lãi,
sau đó mới tiến hành các thủ tục cho
vay lại. Phần lớn khách hàng đã đầu
tư số vốn vay vào hoạt động sản xuất

kinh doanh hoặc mua sắm tư liệu sản
xuất, con giống, cây trồng v.v…, chưa
thể thu hồi vốn, do đó bắt buộc phải
vay nóng để đáo hạn, mà nhanh nhất,
thủ tục đơn giản nhất không ai khác là
tín dụng đen, với các hình thức quảng
cáo bằng tờ rơi nhan nhản: A lô là có
ngay; Vay vốn không cần thế chấp;
Gọi là giải ngân trong ngày… Nếu
ngành ngân hàng thông thoáng hơn chủ
trương này, nghĩa là chỉ cần bổ sung
Hợp đồng tín dụng theo thời hạn mới
thỏa thuận giữa bên A (Ngân hàng) với
bên B (khách hàng), không phải trả hết
số tiền gốc như hiện hành mới cho vay
tiếp thì chắc chắn đây sẽ là một trong
những biện pháp đẩy lùi vấn nạn tín
dụng đen có hiệu quả, tạo điều kiện
thuận lợi cho người dân được tiếp cận
nguồn vốn an toàn cả về tài chính lẫn
tính mạng, sức khỏe, góp phần tích cực
ổn định an sinh xã hội.
NGUYỄN TIẾN ĐẠT
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Công nhận 14 cây cà phê chè
đầu dòng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lâm Đồng vừa quyết định công nhận 14
cây cà phê chè Arabica đầu dòng của 6 nông
hộ đang chăm sóc tại địa bàn xã Trạm Hành,
thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương,
huyện Lạc Dương.
Trong đó, gồm 10 cây cà phê Typica và
4 cây cà phê Bourbon đầu dòng. Qua bình
tuyển, tất cả 14 cây đầu dòng thuộc giống
cà phê Arabica này đã sinh trưởng lâu năm,
có khả năng đề kháng các loại dịch hại (đặc
biệt là bệnh rỉ sắt) và thích ứng với các điều
kiện biến đổi khí hậu, đạt năng suất và chất
lượng hạt nhân thu hoạch khá ổn định. Đây
là nguồn giống đầu dòng đạt tiêu chuẩn để
tiếp tục nhân rộng, triển khai chương trình
tái canh cà phê chè Arabica đặc trưng trên
địa bàn Lâm Đồng.
Được biết, tổng diện tích cà phê chè
Arabica toàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển
gần 16.300 ha, tăng gần 515 ha so với 5
năm trước. Diện tích này phấn đấu trong 2
năm tới mở rộng lên đến 25.000 ha.
VŨ VĂN

Trên 17 km đường được thắp sáng
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện
của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới; qua đó, các tổ chức cơ sở đoàn trên
địa bàn huyện Đam Rông đã xây dựng
được trên 17 km đường điện thắp sáng
thông qua mô hình “Thanh niên thắp
sáng đường quê”. Tổng số tiền thực hiện
gần 400 triệu đồng. Số tiền này do đoàn
viên thanh niên và Nhân dân đóng góp.
Mô hình không những góp phần làm đẹp
đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi
lại thuận tiện cho Nhân dân mà còn góp
phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn
giao thông.
LÊ TUẤN

Tạm giữ hơn 270 kg thịt heo
đang trong giai đoạn phân hủy
Lúc 8 giờ sáng 11/3, Công an huyện Bảo
Lâm nhận được tin báo của quần chúng
trình báo có 1 xe ô tô đang giao thịt heo nghi
không rõ nguồn gốc cho tiểu thương tại địa
bàn Thôn 4 (xã Lộc An). Nhận được tin báo,
Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với cơ
quan chức năng tiến hành kiểm tra phương
tiện nói trên. Ghi nhận tại hiện trường, 272
kg thịt được đựng trong 7 bao tải màu trắng
được vận chuyển trên xe ô tô khách BS:
49B - 009.08 của nhà xe Quốc Việt do tài xế
Trần Văn Giao (ngụ tại huyện Cát Tiên) điều
khiển. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình
được các giấy tờ hợp pháp để chứng minh
nguồn gốc của số thịt heo nói trên.
Làm việc với cơ quan chức năng, bước
đầu tài xế Giao khai nhận: Vào sáng cùng
ngày, Giao nhận chở thuê số thịt heo này
của 1 người phụ nữ (ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh,
huyện Đạ Tẻh) lên giao cho 1 tiểu thương
tại thôn 4 (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm).
Trong lúc xe đang dừng để giao hàng thì bị
cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ.
Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức
năng, thì toàn bộ số thịt heo trên đã được
khò vàng và ướp đá. Hầu hết thịt đã bị nấm
mốc, trong đó, có nhiều miếng thịt lớn đang
trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi không
đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm.
Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang phối
hợp với cơ quan chức năng hoàn thành các
thủ tục để tiêu hủy số thịt heo nói trên theo
quy định của pháp luật.
HẢI ĐƯỜNG - QUỐC TUẤN
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QUỐC TẾ

Hàn Quốc kiểm tra máy bay Boeing 737 MAX 8
sau vụ tai nạn tại Ethiopia

Australia nới lỏng quy định cấp thị thực
đối với lao động nước ngoài
Ngày 11/3, Bộ trưởng Di trú
Australia David Coleman đã công
bố một số thay đổi liên quan Danh
mục Nghề nghiệp khu vực.
Theo quy định mới, nước này sẽ
nới lỏng quy định cấp thị thực cho
lao động nước ngoài có năng lực
chuyên môn được thuê làm việc
tại các trang trại nông nghiệp và
các vận động viên thể thao, nghệ
sỹ quốc tế đến Australia dưới dạng
hợp đồng bảo lãnh, tài trợ.
Theo phóng viên TTXVN tại
Sydney, kể từ bây giờ, các công
việc trong lĩnh vực nông nghiệp như
chăn nuôi gia súc, trồng mía, trồng
bông sẽ được xếp vào Danh mục
Nghề nghiệp khu vực.
Những lao động nước ngoài
được thuê làm các công việc này
tại Australia được cấp thị thực có
thời hạn 4 năm và có thể xin gia hạn
nhiều lần, thậm chí có khả năng xin
định cư tại Australia.
Tuy nhiên, những lao động nước
ngoài này phải đảm bảo lưu trú

trong một khu vực nhất định và
làm việc trong một số công việc
cụ thể. Trước đó, những lao động
trên chỉ được cấp thị thực có thời
hạn 2 năm.
Đối với những nghệ sỹ và vận
động viên thể thao nước ngoài được
tài trợ, bao gồm các cầu thủ đá bóng
và huấn luyện viên tennis, thời hạn
cấp thị thực chuyên gia sẽ nâng lên
mức 8 năm và đưa vào Danh sách
Lao động kỹ năng chiến lược dài
và trung hạn.
Những đối tượng trong ngành
nghề này cũng có cơ hội được định
cư và nhập quốc tịch Australia.
Bộ trưởng Coleman cho biết quy
định mới là nhằm cải thiện tình
trạng thiếu lao động ngắn hạn tại
Australia, đồng thời ghi nhận sự
quan tâm tới thể thao và nghệ thuật
của nước này.
Theo ông Coleman, thông qua sự
thay đổi chính sách nhập cư, các câu
lạc bộ bóng đá của Australia sẽ thu
hút thêm nhiều tài năng quốc tế, tạo

điều kiện phát triển khả năng cạnh
tranh của vận động viên nước nhà
trên trường quốc tế.
Ngoài ra, các quy định này cũng
góp phần thúc đẩy sự chuyển giao
kỹ năng và đào tạo cho người dân
địa phương trong dài hạn.
Danh mục Nghề nghiệp Khu vực
của Australia được xây dựng dựa
trên Chương trình thị thực Lao động
kết hợp kỳ nghỉ (462) và Chương
trình Lao động thời vụ.
Tổng cộng có 18 nghề nghiệp mới
được bổ sung vào Danh mục Nghề
nghiệp Khu vực, trong khi có thêm
8 nghề nghiệp được đưa vào Danh
sách Lao động kỹ năng chiến lược
dài và trung hạn.
Trước đó, tháng 1/2019, chính
phủ của Thủ tướng Scott Morrison
đã thông báo nới lỏng hạn chế đối
với hai chương trình trên và nâng
thời gian cấp thị thực 462 dành riêng
cho lực lượng lao động du lịch từ
một số quốc gia cụ thể.
TTXVN

MỸ: Hàng nghìn người di cư có nguy cơ bị trục xuất do dịch bệnh
Các loại dịch bệnh cúm mùa,
thủy đậu, quai bị đang bùng phát
tại các trung tâm giam giữ người di
cư thuộc Cơ quan di trú và hải quan
Mỹ (ICE).
Những loại bệnh có khả năng
lây lan cao trong không khí này
khiến hàng nghìn người di cư đến
từ các nước Trung Mỹ có nguy cơ
bị trục xuất do mắc bệnh hoặc nghi
mắc bệnh. Và hành trình xin tị nạn
của những người này càng trở nên
xa vời.
Tính đến ngày 6/3, hơn 50.000
người di cư, chủ yếu từ các
nước Trung Mỹ như Guatemala,
Honduras và El Salvadorm đang bị
giam giữ tại các trung tâm của ICE.

Với số người di cư lên mức kỷ
lục, bệnh dịch bùng phát khiến tiến
trình tiếp cận các dịch vụ pháp lý
của hàng nghìn người di cư khó
khăn hơn.
Giới chức y tế thuộc ICE cho hay
trong vòng 12 tháng qua, cơ quan
này đã ghi nhận 236 trường hợp
mắc quai bị tại 51 cơ sở giam giữ.
Đây được xem là con số đáng
báo động, so với thời gian 2 năm
trước đó - từ tháng 1/2016 đến tháng
2/2018 - không có trường hợp mắc
bệnh nào.
Năm ngoái đã có 423 người di cư
bị mắc cúm mùa và 461 trường hợp
mắc bệnh thủy đậu. Tổng cộng có
2.287 người di cư tại các trung tâm

trên khắp nước Mỹ bị cách ly.
Một số trung tâm tại các bang
khác cũng ghi nhận tình trạng dịch
bệnh gia tăng. Kể từ tháng 10 năm
ngoái, đã có 186 trường hợp mắc
quai bị được ghi nhận tại các trung
tâm giam giữ ở Texas, con số cao
nhất trong vòng nhiều năm qua.
Tính từ đầu năm đến nay cơ sở
này đã ghi nhận 5 trường hợp mắc
quai bị và 18 người mắc bệnh thủy
đậu. Tuy nhiên, người phát ngôn của
cơ sở này khẳng định những người
bị chẩn đoán mắc bệnh sẽ không
được phép chuyển đến trung tâm
giam giữ khác trong thời gian bùng
phát bệnh dịch.
TTXVN

Theo Yonhap, ngày 11/3, Hàn
Quốc đã quyết định triển khai công
tác kiểm tra hai máy bay chở khách
Boeing 737 MAX 8 nhằm đề phòng
nguy cơ sau vụ tai nạn chết người
của Hãng Hàng không Ethiopia
Airlines.
Theo ông Oh Sung-oun, quan
chức phụ trách các vấn đề vận hành
bay của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng
và Giao thông Hàn Quốc, một nhóm
gồm bốn quan chức sẽ tới Eastar Jet,
hãng hàng không giá rẻ của Hàn
Quốc, để tiến hành kiểm tra hệ thống
lái tự động và những hệ thống liên
quan khác trên hai chiếc Boeing 737
MAX 8 của hãng này.
Ông Oh Sung-oun cho biết, công

tác kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày
15/3 tới và cơ quan này chưa có kế
hoạch đình chỉ bay đối với những
chiếc Boeing 737 MAX 8 của Eastar
Jet. Những máy bay này đang được
khai thác sử dụng trên tuyến bay tới
Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.
Eastar Jet đã ra mắt hai chiếc
Boeing 737 MAX 8 nói trên vào
đầu năm nay và có kế hoạch bổ sung
bốn chiếc nữa vào đội bay của hãng
ngay trong năm nay.
Cũng theo ông Oh Sung-oun, các
cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ đưa
ra biện pháp trì hoãn hoặc đình chỉ
kế hoạch ra mắt các máy bay Boeing
737 MAX 8 nếu phát hiện vấn đề
trên những máy bay này.  TTXVN

Cà phê đặc sản... 
... Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch
Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam,
cho biết: Việt Nam đã được Huy
chương Bạc cho lần thử nếm chất
lượng cà phê, nếu trộn lẫn 2 loại cà
phê thì được chất lượng đồng với
86,4 điểm cho năm 2018 (Đài Loan
là số 1, Việt Nam thứ 2, Vân Nam
thứ ba và Indonesia thứ 4). Như
vậy, Việt Nam đủ điều kiện về chất
lượng để tham gia thị trường cà phê
đặc sản. Nhưng cà phê đặc sản chỉ
chiếm 0,22% cho những người có
nhu cầu tiêu dùng cà phê cao cấp.
Đặc biệt, Đà Lạt 2 lần gửi mẫu đi
các nơi để xếp hạng thì Đà Lạt đều
đạt với giá tăng gấp 2,5 lần so với
giá thông thường.
Khẳng định cà phê đặc sản sẽ có
số lượng không lớn, nên phải xác
định cho đúng về chất lượng và giữ
được chất lượng. Nếu phấn đấu 10
năm mà tạo ra 1% cà phê đặc sản
thì Việt Nam cũng nên làm.
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT - Lê
Quốc Doanh, kết luận Hội thảo:
Cà phê là ngành hàng quan trọng,
với hơn 600 ngàn ha. Là sinh kế và

TIẾP TRANG 3

làm giàu của một bộ phận dân cư
Tây Nguyên. Cà phê được đưa vào
nhóm hàng hóa chủ lực quốc gia,
và Chính phủ đã thành lập Ban hỗ
trợ cà phê quốc gia, Bộ NN-PTNT
có Ban chỉ đạo tái canh cà phê quốc
gia. Nhân cơ hội này đưa mô hình cà
phê đặc sản vào để cơ cấu lại giống,
nâng cao chất lượng, tăng năng suất.
Hiện nay, giá cà phê nhân của
chúng ta rất thấp và chỉ có 7% sản
lượng được chế biến sâu - mang
14% giá trị, do đó, rất thiệt thòi
và hạn chế cho cà phê Việt Nam.
Chúng ta được về lượng, nhưng
chưa đa dạng về chủng loại sản
phẩm. Vấn đề trồng xen cà phê cũng
rất đáng lo ngại. Nếu không có giải
pháp thì không tạo ra chuỗi giá trị
cho cây trồng đặc biệt là cà phê. Để
thực hiện, các bộ ban ngành Trung
ương và địa phương cần phối hợp
và tham khảo các chuyên gia quốc
tế cùng các địa phương xây dựng
chương trình cà phê đặc sản với lộ
trình cụ thể ngay từ bây giờ…
VĂN VIỆT - LÊ HOA NGUYỄN NGHĨA

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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