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Tổng kết Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2018
Ngày 12/3, đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lâm
Đồng đã chủ trì Hội nghị Tổng kết Ban Chỉ đạo
Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2018.
Tham dự hội nghị có các thành viên trong Ban
Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và đại
diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, công tác
chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thông
tin đối ngoại đã được các sở, ban, ngành, các cấp
triển khai toàn diện, nghiêm túc, sát với thực tế;
có sự phân công và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ

giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác
thông tin đối ngoại đã góp phần thực hiện hiệu
quả nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại
năm 2018, giữ vững môi trường hòa bình, kiên
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh
thổ. Trong năm 2018 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã
đón tiếp hơn 60 đoàn ngoại giao, khách quốc tế
đến thăm và làm việc tại địa phương; UBND tỉnh
Lâm Đồng đã cấp phép tổ chức 35 hội nghị, hội
thảo quốc tế tại địa phương. Ngoài ra, Sở Ngoại
vụ Lâm Đồng cũng đã cho phép 256 đoàn với
1.252 lượt người nước ngoài đến làm việc với
các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ thiện, tham quan

các cơ sở sản xuất, kinh doanh… của tỉnh. Trong
năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng
đã phối hợp với các cơ quan liên quan hướng
dẫn, tạo điều kiện cho 7 đoàn phóng viên, báo
chí nước ngoài đến tác nghiệp tại địa phương.
Công tác đấu tranh phản bác các luận điệu
thù địch và quan điểm sai trái, xuyên tạc đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước ta, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ
quyền biên giới quốc gia, biển Đông, tôn giáo,
dân tộc, dân chủ, nhân quyền... được triển khai
một cách chủ động, kịp thời và linh hoạt...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung
thành với Đảng, với nhân dân... Đạo đức
cách mạng của người đảng viên là bất kỳ
khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm
đúng chính sách và nghị quyết của Đảng,
làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng
viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm
trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa
và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.
ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 12/1958, T. 9, TR. 288

XEM TIẾP TRANG 2

Hành trình xây dựng niềm tin

Tăng cường kiểm tra,
giám sát, xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh

Kỳ 1: “Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”

Trong năm 2018, gắn với các
hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày
truyền thống ngành Kiểm tra của
Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018),
Ủy ban Kiểm tra các cấp trong
tỉnh đã tham mưu cấp ủy triển
khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp
phần giúp toàn Đảng bộ thực hiện
thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng, an ninh
tại địa phương…

TRANG 2

Nhớ Gạc Ma
TRANG 4

KINH TẾ

Phòng cháy chữa cháy rừng
ở Đạ Long
TRANG 3

15 năm gắn bó với Đoàn KTQP là chừng ấy thời gian Đại tá Nguyễn Văn Minh - Đoàn trưởng Đoàn KTQP và anh em trong đơn vị gắn bó với bà con.

Từng bước nâng chất lượng cán bộ cấp xã

TRANG 6

Xây dựng gia đình Phụ nữ Công an
no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Suy nghĩ tích cực,
hành động tích cực
TRANG 5

TRANG 5

Sở Nội vụ Lâm Đồng
cho biết, chất lượng
cán bộ công chức xã, phường,
thị trấn của tỉnh đã từng bước
được nâng lên trong những
năm gần đây.
TRANG 7

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Xử lý nghiêm vi phạm về tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng,
bảo vệ người tiêu dùng
TRANG 7
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Tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng
trong sạch vững mạnh

C

ông tác kiểm tra, giám
sát (KT,GS), kỷ luật
Đảng được xác định
là nhiệm vụ thường
xuyên, quan trọng để xây dựng
Ðảng trong sạch, vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo
đức; bảo đảm chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên, những yếu tố
then chốt, quyết định nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của Ðảng.
Để thực hiện nhiệm vụ KT,GS
năm 2018, ngay từ đầu năm, UBKT
Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
Chương trình công tác KT,GS; tham
mưu tổ chức hội nghị quán triệt các
nghị quyết, quy định của Trung
ương (Quy định số 102-QĐ/TW,
ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm;
Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW,
ngày 22/3/2018 của UBKT Trung
ương về hướng dẫn thực hiện một
số điều trong Quy định 102-QĐ/
TW; Quy định số 07-QĐ/TW, ngày
28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý
kỷ luật tổ chức đảng vi phạm…);
các nghị quyết chuyên đề của Trung
ương, của Tỉnh ủy trong công tác
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
các cấp vững mạnh.
Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy chỉ
đạo UBKT các cấp tham mưu cấp
ủy xây dựng, ban hành các chương
trình, kế hoạch KT,GS và tiến hành
thực hiện nhiệm vụ đến các chi bộ,
tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng
viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó,
công tác KT,GS, thi hành kỷ luật
Đảng trong năm 2018 đạt nhiều kết
quả, góp phần quan trọng trong công
tác xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh, “đủ sức” lãnh đạo Nhân dân
hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát
triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng
- an ninh của địa phương đặt ra.
Theo tổng hợp, trong năm 2018,

Tổng kết... 
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... Các đại biểu tham dự hội
nghị đã nêu lên những thuận lợi,
khó khăn và đóng góp ý kiến cho
công tác thông tin đối ngoại thời
gian tới hiệu quả hơn. Kết luận
hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp
đã đánh giá cao những nỗ lực,
cố gắng của các thành viên Ban
Chỉ đạo cũng như các sở, ngành
liên quan thời gian qua, đồng thời
nhấn mạnh một số nội dung thời
gian tới. Đó là tiếp tục tăng cường
thông tin giữa các thành viên Ban
Chỉ đạo; đẩy mạnh tuyên truyền
các chủ trương, chính sách, pháp
luật của Đảng và Nhà nước; phát
huy giữ vững vai trò quản lý nhà
nước trong công tác thông tin đối
ngoại; chú trọng công tác dự báo;
tăng cường đấu tranh phản bác
các thông tin sai trái, chống phá,
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc;
tăng cường quảng bá hình ảnh con
người, địa danh và các sản phẩm
đặc trưng của Lâm Đồng…

DUY DANH

Trong năm 2018, gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của
Ðảng (16/10/1948 -16/10/2018), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy
triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giúp toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát
triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương…

Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra công tác tại Đảng bộ huyện Đam Rông. Ảnh T.D.H

cấp ủy, các TCCS đảng và UBKT
các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 2.301
tổ chức đảng và 4.044 đảng viên;
giám sát chuyên đề 784 tổ chức
đảng và 2.087 đảng viên. Toàn Đảng
bộ thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và
188 đảng viên; giải quyết khiếu nại
kỷ luật 2 đảng viên; giải quyết tố cáo
1 tổ chức đảng và 23 đảng viên…
Về kiểm tra tổ chức đảng theo
Điều 30 Điều lệ Đảng, Ban Thường
vụ (BTV) Tỉnh ủy đã kiểm tra 26 tổ
chức đảng; BTV Huyện ủy và tương
đương kiểm tra 156 tổ chức đảng,
đảng ủy cơ sở kiểm tra 750 tổ chức
đảng. Nội dung kiểm tra: việc chấp
hành nghị quyết, chỉ thị, quy định,
kết luận của Đảng (736 tổ chức);
việc chấp hành chính sách, pháp luật
của Nhà nước (279 tổ chức); việc
thực hiện quy chế làm việc, nguyên

tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội
bộ (344 tổ chức); công tác cán bộ
(15 tổ chức); việc thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí (28 tổ chức);
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (4
tổ chức)... Qua kiểm tra, đa số các
TCCS đảng thực hiện nghiêm túc
các quy định, một số TCCS đảng
thực hiện chưa tốt hoặc mắc phải
khuyết điểm đã được kịp thời nhắc
nhở, phê bình.
Về kiểm tra đảng viên theo Điều
30 Điều lệ Đảng, BTV Tỉnh ủy đã
kiểm tra 8 đảng viên; các cơ quan
tham mưu của Tỉnh ủy và tương
đương kiểm tra 14 đảng viên; BTV
các huyện ủy và tương đương kiểm
tra 108 đảng viên; đảng ủy cơ sở
kiểm tra 778 đảng viên; cấp chi bộ
kiểm tra 3.021 đảng viên. Nội dung
kiểm tra bao gồm: việc chấp hành

quy chế làm việc, nguyên tắc tập
trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm
chất, đạo đức, lối sống; việc thực
hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao; việc thực hiện những điều
đảng viên không được làm… Bên
cạnh đảng viên thực hiện nghiêm
túc các quy định trên, trong năm qua
vẫn có 25 đảng viên vi phạm khuyết
điểm; trong đó, 3 đảng viên đã bị thi
hành kỷ luật Đảng.
Cùng với đó, công tác giám sát
các TCCS đảng và đảng viên cũng
được thực hiện nghiêm túc. Trong
năm qua, các cấp ủy, BTV cấp ủy
trong tỉnh đã tiến hành giám sát
đối với 419 TCCS đảng. Nội dung
giám sát: việc chấp hành các nghị
quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của
Đảng; chấp hành chính sách, pháp
luật của Nhà nước; thực hành quy

chế làm việc, nguyên tắc tập trung
dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác
cán bộ; thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí… Đồng thời, đã tiến hành
giám sát 1.404 đảng viên về chấp
hành, thực hiện Điều lệ Đảng, các
quy định của Đảng, Nhà nước; trách
nhiệm người đứng đầu; việc thực
hiện nhiệm vụ của đảng viên…
Kết quả giám sát đã phát hiện 14
đảng viên có dấu hiệu vi phạm và
đã chuyển sang kiểm tra đảng viên
có dấu hiệu vi phạm.
Ngoài thực hiện công tác KT,GS
theo chương trình, UBKT các cấp
cũng đã kiểm tra 34 TCCS đảng và
115 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
Qua kiểm tra, phát hiện 33 TCCS
đảng và 113 đảng viên có vi phạm;
trong đó, 2 TCCS đảng và 33 đảng
viên phải thi hành kỷ luật; (đã tiến
hành xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và
29 đảng viên) theo đúng quy định.
Trong năm 2018, có 188 đảng
viên do cấp ủy và chi bộ thi hành
kỷ luật với các hình thức (khiển
trách 136 đảng viên; cảnh cáo 39
đảng viên; cách chức 2 đảng viên;
khai trừ 11 đảng viên). Nội dung
vi phạm về nguyên tắc tập trung
dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối
sống; quy định những điều đảng
viên không được làm; chính sách
dân số - KHHGĐ; thiếu tinh thần
trách nhiệm, buông lỏng quản lý; vi
phạm về quản lý đất đai, tài nguyên,
khoáng sản, tài chính, đầu tư, xây
dựng cơ bản…
Có thể nói, việc tăng cường công
tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng
là nhằm loại bỏ những hư hỏng, sai
phạm của cán bộ, đảng viên và tổ
chức đảng; qua đó xây dựng Ðảng
thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng
đáng “Ðảng ta là đạo đức, là văn
minh”. Do đó, công tác KT,GS và thi
hành kỷ luật Đảng cần phải được tiến
hành nghiêm túc, thường xuyên…
THANH HỒNG

Phát huy vai trò đảng viên trong định hướng tư tưởng chính trị
ở khu dân cư
ăm 2018 qua đi với bao
thành tựu đạt được trong
quá trình xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam XHCN, đưa
các nghị quyết của Đảng đi vào
cuộc sống, đặc biệt là với kết quả
tăng cường kỷ luật, kỷ cương của
Đảng; nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của tổ chức
đảng, đảng viên; góp phần ngăn
chặn, đẩy lùi suy thoái, tham
nhũng, tiêu cực đã củng cố niềm
tin của cán bộ, đảng viên và Nhân
dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn
còn xảy ra tình trạng gây rối
mang tính tự phát tập thể ở một
số địa phương trên cả nước do bị
kẻ xấu kích động làm ảnh hưởng
đến trật tự an toàn xã hội, nhất là
khi Quốc hội thông qua Luật An
ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị

N

hành chính - kinh tế đặc biệt Vân
Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
mà một trong những nguyên nhân
nảy sinh là công tác tuyên truyền,
định hướng về tư tưởng chính trị
cho Nhân dân ở một số nơi còn
nhiều hạn chế khiến người dân
không tiếp cận đúng bản chất sự
việc, dẫn đến bị lôi kéo, tham gia.
Để năm 2019 và những năm
tiếp theo sự nghiệp đổi mới không
ngừng khởi sắc, ổn định an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội
được giữ vững, đối với khu dân
cư từ thành thị đến nông thôn,
mỗi đảng viên phải phát huy tốt
vai trò tiên phong trong công tác
tuyên truyền, vận động Nhân dân
thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng; chính sách, pháp luật
của Nhà nước, cảnh giác trước
mọi âm mưu phá hoại của các

thế lực thù địch núp bóng hoạt
động tôn giáo, từ thiện để chống
phá công cuộc đổi mới của Đảng.
Hơn ai hết, đảng viên tại nơi cư
trú là người gần dân nhất, hiểu
rõ phong tục tập quán của bà con
và tâm tư nguyện vọng cũng như
hoàn cảnh của từng gia đình, trên
tinh thần tình làng nghĩa xóm nên
có điều kiện trao đổi, định hướng
dư luận xã hội theo hướng ổn định
tư tưởng chính trị trước, trong và
sau khi các sự kiện diễn ra. Nổi
bật là trong giai đoạn hiện nay,
Đảng ta đang kiên quyết lập lại
kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây
dựng Đảng thật sự trong sạch
vững mạnh, xử lý nghiêm minh
những hành vi vi phạm, xử lý
triệt để các vụ việc tiêu cực, tham
nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng trên mọi lĩnh

vực, trong đó có những cán bộ cao
cấp, tướng lĩnh trong lực lượng vũ
trang, nếu Nhân dân không được
nắm bắt đầy đủ, kịp thời nội dung
các vụ án sẽ dễ ngộ nhận, dễ bị kẻ
thù xuyên tạc, hoang mang, dao
động về tư tưởng.
Chi bộ khu dân cư có vai trò
vô cùng quan trọng trên phương
diện lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên,
Ban công tác Mặt trận và các chi
hội đoàn thể bám sát diễn biến
tình hình về tư tưởng chính trị
trong Nhân dân, để mỗi cán bộ,
đảng viên luôn là nòng cốt xây
dựng thực lực cách mạng ở cơ
sở, tạo thế trận lòng dân, đập
tan mọi âm mưu phá hoại của
các thế lực thù địch, đưa Tổ quốc
Việt Nam không ngừng vươn lên
tầm cao mới.
NGUYỄN TIẾN ĐẠT

KINH TẾ
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Phòng cháy chữa cháy rừng ở Đạ Long
Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR)
trong mùa khô là nhiệm vụ cấp bách và
cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên
rừng. Do vậy, những năm qua, xã Đạ
Long, huyện Đam Rông đã phát huy có
hiệu quả hoạt động của các tổ phòng
cháy, chữa cháy rừng trong việc tuần
tra, xử lý những khu vực có nguy cơ xảy
ra cháy cao. Đồng thời, chủ động tổ chức
các đợt tuyên truyền giúp người dân
nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa
cháy rừng, nhờ vậy nguồn tài nguyên
rừng ở địa phương được đảm bảo.
ã Đạ Long hiện có gần 4.700 ha
rừng, trong đó chủ yếu là rừng
phòng hộ và rừng sản xuất và được
chia làm 3 tiểu khu. Bước vào mùa khô hàng
năm, ngoài việc thực hiện tốt các phương án
PCCCR của ngành kiểm lâm, xã Đạ Long còn
thành lập các tổ PCCCR nhằm tăng cường
thêm lực lượng để phối hợp với dân quân,
công an, kiểm lâm địa bàn triển khai các biện
pháp bảo vệ rừng. Trong đó, xã đã thành lập
được 11 tổ PCCCR, mỗi tổ từ 10 đến 20 thành
viên là những lao động có sức khỏe được
tuyển chọn từ các hộ nhận giao khoán quản
lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.
Hàng tháng, Ban chỉ đạo PCCCR của xã
đều phân công lịch trực rõ ràng cho các tổ, mỗi
ngày có 3 tổ trực thay phiên nhau, các thành
viên trong tổ có nhiệm vụ tuần tra và trực tại
các điểm trực cháy, kịp thời phát hiện và xử lý
các đám cháy. Ông Lơ Mu Ha Póh, Chủ tịch
UBND xã Đạ Long, cho biết: “Ngay từ đầu
mùa khô, Ban chỉ đạo PCCCR của xã đã họp
và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Ngoài ra, thường xuyên chỉ đạo cho Trạm hàng
ngày báo cáo về UBND xã tình hình quản lý,
bảo vệ rừng và PCCCR. Bên cạnh đó, chúng
tôi cũng phối hợp rất tốt với các đơn vị chủ
rừng như Ban Quản lý rừng Sêrêpốk, Vườn
Quốc gia Chư Giang Sin, Bidoup - Núi Bà,

X

Người Đạ Long góp phần giữ màu xanh của rừng. Ảnh: N.Ngà

hàng tuần đều có các tổ tuần tra, chốt chặn”.
Để phát huy có hiệu quả năng lực của các tổ
trong công tác PCCCR, xã Đạ Long đã tổ chức
các buổi tập huấn để trang bị những kiến thức
cơ bản về PCCCR cho các thành viên trong
tổ như: Cách phát dọn thực bì và xử lý các vật
liệu dễ cháy tại những khu vực xung yếu, cách
xử lý và dập tắt các đám cháy nhỏ; xây dựng
các chòi canh lửa và đặt các biển báo cảnh báo
cháy tại những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy
cao. Đặc biệt, tại những khu vực rừng thông;
thực hiện xem xét trách nhiệm của các thành
viên trong tổ với nhiệm vụ bảo vệ rừng, trong
trường hợp, nếu trong ngày trực của các tổ để
xảy ra cháy rừng, thì các tổ đó phải chịu trách
nhiệm và bị xử lý theo các hình thức đã quy
định; đồng thời, tuyên truyền cho các thành
viên trong tổ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm
trong công tác PCCCR. Nhờ vậy, ý thức trách
nhiệm của các thành viên trong tổ được nâng
lên, tất cả đều thực hiện nghiêm túc các quy
định về PCCCR của ngành đưa ra. Anh Kơ
Sẵ Ha Lốc - một thành viên trong tổ PCCCR,
xã Đạ Long, nói: “Là một người nhận khoán
quản lý, bảo vệ rừng, hàng ngày tôi đi tuần tra
và vận động bà con thực hiện PCCCR, cụ thể

như nếu phát hiện trường hợp phá rừng hay
đốt rừng thì báo cáo với cấp trên. Hàng ngày,
chúng tôi chia tổ trực từ 5 giờ đến 4 giờ chiều”.
Với việc triển khai công tác PCCCR trong
mùa khô một cách năng động và sáng tạo của
xã Đạ Long, cùng với sự nhiệt tình của mỗi
thành viên trong tổ PCCCR đã góp phần hạn
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng
gây ra. Đặc biệt, từ đầu mùa khô 2018 - 2019
đến nay, trên địa bàn xã Đạ Long không xảy
ra vụ cháy rừng nào, nguồn tài nguyên rừng
được đảm bảo. Ông Nguyễn Trọng Linh,
Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng xã
Đạ Long, cho biết: “Năm nay bà con có đăng
ký trồng lại rừng, chúng tôi cho bà con làm
cam kết và hướng dẫn bà con cách đốt và
thực hiện các quy định về PCCCR. Trên địa
bàn do trạm quản lý từ trước Tết Nguyên đán
cho đến sau Tết Nguyên đán chưa xảy ra vụ
cháy rừng nào”.
Bước vào mùa khô 2018 - 2019, trên 150
thành viên, thuộc 11 tổ PCCCR ở xã Đạ
Long lại bắt đầu với nhiệm vụ tuần tra, canh
gác phòng, chống cháy rừng. Những nỗ lực,
cùng với lòng nhiệt huyết ấy đang góp phần
giữ màu xanh cho rừng.
LÊ TUẤN

Ngành Thuế đối thoại với doanh nghiệp
Ngày 12/3, tại Đà Lạt, Cục Thuế tỉnh Lâm
Đồng đã tổ chức hội nghị đối thoại với người
nộp thuế (NNT), trong khuôn khổ chương trình
“Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2010”.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và
kế toán các đơn vị trong tỉnh đang kê khai,
nộp thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Lâm
Đồng có trụ sở tại TP Đà Lạt và các huyện:
Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông,
Lạc Dương.
Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế Lâm Đồng
đã giới thiệu những nội dung mới về thuế tiêu
thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, chế độ
kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ
và quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng
và cung ứng dịch vụ. Hội nghị nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp và giải đáp những khó khăn,
vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh
nghiệp, thu nhập cá nhân 2019, hóa đơn điện
tử cũng như các vướng mắc phát sinh trong
quá trình thực thi chính sách, pháp luật thuế.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 579 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bảo vệ
môi trường, Thông tư 132 của Bộ Tài chính
về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
siêu nhỏ, Nghị định 119 năm 2018 của Chính
phủ về hóa đơn điện tử…; hội nghị hướng dẫn
các doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu
nhập doanh nghiệp một cách cụ thể để tránh
những sai sót không đáng có, thực hiện quyết
toán đúng thời hạn, doanh nghiệp phải lưu ý
những quy định về hồ sơ, doanh thu cũng như

chi phí được trừ.
Trong phần đối thoại với doanh nghiệp, ông
Nguyễn Văn Từa - Phó Cục trưởng Cục Thuế
Lâm Đồng đã chủ trì chương trình và trực tiếp
trả lời, chỉ đạo các phòng có liên quan đến
lĩnh vực doanh nghiệp hỏi trả lời các vấn đề
về: Hóa đơn điện tử, hóa đơn đỏ, chi phí vay
ngân hàng và doanh thu chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp… Đồng thời, cơ quan Thuế
thực hiện trả lời bằng văn bản tới các doanh

nghiệp gửi câu hỏi.
Một số vấn đề liên quan đến thuế thu nhập
doanh nghiệp có các nội dung như trích khấu
hao tài sản cố định; hóa đơn, chứng từ hợp
pháp được trừ vào thu nhập chịu thuế; những
khoản chi phí phát hiện sau khi nộp quyết toán
thuế; thủ tục kê khai, kế toán thuế và lỗi ứng
dụng khai thuế điện tử… cũng đã được doanh
nghiệp nêu ra tại buổi đối thoại.
DIỄM THƯƠNG

TỔNG CỤC THUẾ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN QUYẾT TOÁN THUẾ
Bắt đầu từ 14h00 ngày 6/3/2019, tại website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn), Tổng
cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018. Chương trình
kéo dài đến hết tháng 3/2019, nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong thời điểm quyết toán
thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình
thực hiện quyết toán thuế năm 2018.
Theo đó, người nộp thuế sẽ được cơ quan thuế trực tiếp trả lời các vướng mắc liên quan
đến chính sách thuế; khai các mẫu biểu quyết toán thuế, nộp hồ sơ quyết toán thuế; hướng
dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng khai quyết toán thuế... trên website của Tổng cục Thuế.
Thời gian tổ chức chương trình cụ thể như sau:
Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào chiều thứ Tư
hàng tuần, các ngày 6/3, 13/3, 20/3 và ngày 27/3/2019, bắt đầu từ 14h00’ và kết thúc
lúc 16h00’.
Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngày
14/3/2019 (thứ năm), bắt đầu từ 13h30’ và kết thúc lúc 16h30’.
Vào thời gian chương trình diễn ra, người nộp thuế có các vướng mắc liên quan đến
quyết toán thuế năm 2018 có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế
(www.gdt.gov.vn) để trực tiếp đặt câu hỏi và Tổng cục Thuế sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi
của NNT trên website.
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Trung ương hỗ trợ 6 tỷ đồng
xây dựng huyện nông thôn mới
kiểu mẫu
Thông tin từ Văn phòng điều phối
xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh
Lâm Đồng cho biết, năm 2019 ngân
sách Trung ương cấp cho Lâm Đồng
6 tỷ đồng để triển khai Đề án thí điểm
xây dựng NTM kiểu mẫu cấp huyện
của Trung ương. Theo đó, huyện Đơn
Dương, huyện nằm trong Đề án thí điểm
được cấp kinh phí để triển khai các hoạt
động xây dựng huyện NTM kiểu mẫu về
nông nghiệp công nghệ cao theo hướng
thông minh, chú trọng vào hỗ trợ phát
triển sản xuất nâng cao thu nhập cho
người dân theo hướng hàng hóa, chuỗi
liên kết giá trị; bảo vệ môi trường nông
thôn bền vững và giữ gìn an ninh trật tự
nông thôn. Được biết, Đơn Dương là một
trong 3 huyện trên toàn quốc được Trung
ương lựa chọn thí điểm xây dựng huyện
NTM kiểu mẫu. Hai địa phương còn lại
là huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
D.Q

Giải ngân 100% vốn đầu tư công
năm 2019
Với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu
tư công trong năm 2019, các sở, ban,
ngành và chính quyền cấp huyện trong
tỉnh Lâm Đồng được giao đẩy nhanh
công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà
thầu để sớm triển khai từng dự án công
trình theo đúng quy định. Khi có khối
lượng nghiệm thu cần khẩn trương hoàn
thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, không để
tình trạng nợ đọng kéo dài.
Cụ thể, đến trước ngày 30/6/2019,
dự án đầu tư mới và dự án chuyển tiếp
không đạt khối lượng thi công từ hơn
30% đến hơn 50% số vốn thì tổng hợp,
đề xuất với UBND tỉnh Lâm Đồng điều
chuyển cho những dự án khác có tỷ
lệ giải ngân cao hơn. Đến trước ngày
30/9/2019, những dự án thi công khối
lượng không đạt trên 30% số vốn bố trí,
người đứng đầu phải kiểm điểm trách
nhiệm, đồng thời không giải quyết kế
hoạch vốn cho dự án năm sau.
Riêng việc đấu thầu qua mạng trong
năm 2019 được thực hiện quy mô tối
thiểu 50% số lượng và 15% tổng giá trị
gói thầu.
MẠC KHẢI

ĐAM RÔNG: Gần 15 tỷ đồng

nguồn vốn Chương trình 135
hỗ trợ phát triển sản xuất
Gần 15 tỷ đồng là tổng giá trị nguồn
vốn Chương trình 135 hỗ trợ phát triển
sản xuất trên địa bàn huyện Đam Rông
trong giai đoạn 2009 - 2018. Trong đó,
chuyển đổi giống cây trồng như bơ, mắc
ca, chuối laba, chanh dây, với số tiền gần
600 triệu đồng; hỗ trợ trên 100 con bò
sinh sản, 74 mô hình heo, với trị giá gần 1
tỷ đồng; hỗ trợ vật tư phân bón chăm sóc
cà phê, lúa nước và cây ăn trái, với tổng
số tiền gần 8,3 tỷ đồng; Hỗ trợ máy nông
nghiệp gồm 51 máy cày, 63 máy tưới, 152
máy phát cỏ, 187 bình bơm và 7 máy xịt
thuốc sâu. Thông qua nguồn hỗ trợ trên
đã giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo
đồng bào DTTS vươn lên phát triển kinh
tế gia đình, góp phần xóa đói, giảm nghèo
ở địa phương theo hướng bền vững.
LÊ TUẤN
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Triển khai công tác
xuất khẩu lao động
năm 2019

Nhớ Gạc Ma

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Ngày 12/3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ
chức Hội nghị Tổng kết công tác
xuất khẩu lao động năm 2018 và
triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Theo đánh giá, năm 2018, công
tác xuất khẩu lao động trên địa
bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả
quan. Việc kiểm tra, giám sát hoạt
động tư vấn, tuyển dụng lao động
các huyện, thành phố được thực
hiện thường xuyên; kịp thời phát
hiện, can thiệp, chấn chỉnh và xử
lý nghiêm các tập thể, cá nhân có
hành vi cố ý vi phạm quy định
của Nhà nước về xuất khẩu lao
động. Kết thúc năm 2018, tổng số
lao động xuất cảnh trên địa bàn
tỉnh là 650 người, đạt 108% kế
hoạch năm. Trong đó, tập trung
vào các thị trường Nhật Bản: 472
người (chiếm 72%), Hàn Quốc 25
người, Đài Loan 46 người, Trung
Đông 62 người, hợp đồng lao
động cá nhân 22 người, thị trường
khác 23 người...
Cũng trong năm 2018, Sở
đã tổ chức được 6 lớp đào tạo
nghề, ngoại ngữ cho 163 người
lao động có nguyện vọng đi
xuất khẩu lao động, hoàn thành
chỉ tiêu xuất khẩu lao động do
UBND tỉnh giao.
Trong năm 2019, Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội tiếp
tục đề ra một số giải pháp nhằm
đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao
động 2019 như: Đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền thường
xuyên liên tục, có trọng điểm; kịp
thời khen thưởng các đơn vị, cá
nhân có thành tích trong phong
trào xuất khẩu lao động; tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát
công tác việc làm để bảo vệ lợi
ích hài hòa của người sử dụng lao
động và người lao động...
Cũng tại hội nghị, các đại
biểu cùng trao đổi, thảo luận về
những khó khăn, vướng mắc
gặp phải trong công tác xuất
khẩu lao động.
THY VŨ

Vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trôi giữa biển khơi của Tổ quốc. Đất mẹ sẽ không bao giờ quên những người con ưu tú đã ngã xuống ngày 14/3/1988.

Gạc Ma, cái tên gợi lên muôn
vàn nỗi nhớ. Gạc Ma, ký ức
ngày 14/3 năm ấy. Gạc Ma, nơi
máu xương của những người
con đất Việt nằm lại giữa biển
khơi. Nhớ Gạc Ma, nhớ khoảng
trời trong xanh ấy, nhớ màu
nước biển long lanh ấy, nhớ
những con người đã hy sinh
cho Tổ quốc, hy sinh cho màu
xanh của biển, hy sinh cho toàn
vẹn của đất mẹ yêu thương.
gày 14/3/1988, ngày Gạc
Ma, ngày mà lòng biển
sâu cồn cào sóng cuộn.
Ngày hôm ấy, những
người lính công binh, hải quân Việt
Nam đã lấy máu mình giữ yên vùng
biển Tổ quốc. Ngày hôm ấy, chiến
đấu với quân thù được trang bị mạnh
hơn về mọi mặt, những người lính
đã dùng máu của mình, xương của
mình, tính mạng của mình để đổi
lấy bình yên cho đất nước. Ngày
14/3/1988, Trung Quốc đã ngang
nhiên và bất ngờ tấn công quân sự,
bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải
và đánh chiếm một số đảo của Việt
Nam. Trong cuộc chiến không cân
sức giữa cán bộ, chiến sỹ xây đảo
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Cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 996 thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
hy sinh anh dũng tại quần đảo Trường Sa.

trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng
và súng bộ binh với những tàu chiến
của Trung Quốc có trang bị vũ khí
hiện đại, máu của những người lính
Việt Nam đã đổ.
Những cán bộ, thủy thủ tàu HQ505, HQ-604, HQ-605 thuộc Lữ
đoàn 125; cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn
146, Trung đoàn Công binh 83 Hải
quân, những người lính đã chiến đấu
và hy sinh trong ngày 14/3/1988, họ
là những anh hùng. Ở một nơi nào
đó trên đất liền, họ có cha mẹ, vợ
con, bạn bè, những người thân yêu,
có niềm vui và khát vọng sống. Họ

có mảnh vườn, có ngôi nhà và có
những hy vọng về tương lai. Nhưng
trước họng súng quân thù, khi đất
nước lâm nguy, họ đã không ngần
ngại chiến đấu. Máu xương 64 liệt
sỹ đã đổ xuống để giữ đảo, để bảo
vệ trọn vẹn lãnh thổ, để thực hiện
nghĩa vụ người con với quê hương,
nghĩa vụ người lính với Tổ quốc.
Sự dũng cảm của các anh, sự
quên mình của các anh đã giữ cho
ngọn cờ đỏ sao vàng lồng lộng gió
trên hai đảo Cô Lin và Len Đao.
Linh hồn các anh vẫn hiên ngang,
phù hộ cho đất nước bền vững muôn

thuở. Trong tiếng chuông chùa văng
vẳng, nén nhang thơm được đồng
chí, đồng đội, Nhân dân thắp lên như
lời tri ân với những liệt sỹ Gạc Ma.
Tiếp nối truyền thống Gạc Ma,
cán bộ, chiến sỹ và người dân ở
những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc
vẫn ngày đêm canh giữ sự bình yên
từng cụm đảo, vùng biển và những
chuyến tàu xuôi ngược. Những
Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca,
Tiên Nữ, Len Đao vẫn ngày đêm
sáng rực ánh đèn, cao lồng lộng lá
cờ Tổ quốc thiêng liêng. Và tấm
gương hy sinh của 64 liệt sỹ Gạc
Ma còn mãi như nhắn nhủ rằng, mỗi
tấc đất, mỗi hòn đảo quê hương đã
được giữ gìn bằng vô vàn giọt máu
đào, bằng những hy sinh cao cả. Hải
chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988 chưa
bao giờ quên lãng trong tim chúng
ta, những người con đất Việt. Để
chúng ta nhớ rằng, hòa bình hôm
nay, toàn vẹn lãnh thổ hôm nay,
tương lai sáng tươi của ngày mai đã
được xây dựng, bảo vệ và giữ gìn
bởi biết bao máu xương của những
người con đã anh dũng ngã xuống.
Để chúng ta biết yêu và tiếp tục xây
đắp, gìn giữ non sông này, đất nước
này, không phụ lòng những người đã
hy sinh cho Tổ quốc.
DIỆP QUỲNH CHÍNH THÀNH

Trao tặng 450 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo ở Tà Nung
Ngày 12/3, tại xã Tà Nung, Hội
Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người
tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng
phối hợp với UBND xã Tà Nung
- TP Đà Lạt và Hội Bảo trợ Bệnh
nhân nghèo TP Hồ Chí Minh,
Công ty Bảo hiểm Hanwha Life
Việt Nam đã tổ chức trao tặng thẻ
BHYT cho các hộ dân có hoàn
cảnh khó khăn.
Tại buổi lễ, ông Hoàng Giang
Tử Lăng - Giám đốc kinh doanh
khu vực Hanwha Life Việt Nam đã
trao tượng trưng 950 thẻ BHYT cho
ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội

Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người
tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng.
Đồng thời, tiến hành trao 450 thẻ
BHYT cho các đối tượng thuộc hộ
cận nghèo, khó khăn ở xã Tà Nung
- TP Đà Lạt.
Thông qua Hội Bảo trợ Bệnh
nhân nghèo TP Hồ Chí Minh,
Hanwa Life Việt Nam đã tài trợ
4.444 thẻ BHYT cho người dân khó
khăn tại các tỉnh Lâm Đồng, Kon
Tum, Bình Phước, Cà Mau với tổng
trị giá gần 1,4 tỷ đồng trong năm
2019. Riêng Lâm Đồng tiếp nhận
950 thẻ BHYT được Hội Bảo trợ

Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật
và Trẻ mồ côi Lâm Đồng tổ chức
trao tặng cho các hộ cận nghèo, khó
khăn tại xã Tà Nung - TP Đà Lạt và
xã Tân Hà - Lâm Hà.
Được biết, trong 3 năm qua,
Hanwha Life Việt Nam thông qua
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP
Hồ Chí Minh hỗ trợ cho Hội Bảo
trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật
và Trẻ mồ côi Lâm Đồng trao tặng
thẻ BHYT cho 2.600 hộ cận nghèo
ở các huyện Lâm Hà, Lạc Dương và
xã Tà Nung - TP Đà Lạt.
AN NHIÊN

Đại diện hãng bảo hiểm Hanwha Life trao tượng trưng 950 thẻ BHYT cho ông Nguyễn
Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng.
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Suy nghĩ tích cực, hành động tích cực
Đó là quan điểm của Vũ Thành
Công (sinh năm 1988) - Bí thư
Huyện Đoàn Di Linh về tinh
thần của người cán bộ Đoàn
trong thời kỳ mới. Với nhiệt
huyết và tinh thần của một
thủ lĩnh Đoàn trẻ tuổi, anh vừa
vinh dự là một trong 72 gương
cán bộ Đoàn xuất sắc toàn
quốc đoạt Giải thưởng Lý Tự
Trọng năm 2019.
ặp Vũ Thành Công vào
những ngày tháng 3 xanh
màu áo thanh niên, nhiệt
huyết tuổi trẻ thể hiện rõ
trong từng lời nói và kế hoạch hoạt
động của người cán bộ Đoàn. Công
nói rằng: “Tôi mong muốn mình
được hoạt động Đoàn đến chừng
nào có thể. Vì máu Đoàn đã ngấm
trong tim”.
Cơ duyên của Thành Công với
Đoàn được “bén rễ” khi anh bước
vào cánh cổng trường đại học, cùng
những năm tháng sinh viên gắn liền
với chuyến đi tình nguyện hay hoạt
động sôi nổi của những câu lạc bộ
(CLB). Từ khi là sinh viên năm 3,
Thành Công đã là Phó Chủ tịch Hội
Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm
- TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại
học, Công chọn trở về quê hương,
và chữ “duyên” một lần nữa khiến
anh gắn bó với công tác Đoàn cho
đến tận bây giờ.
“Xuất phát điểm của tôi là một
cán bộ Đoàn ở trường Đại học. Đó
là lợi thế, đồng thời cũng là một
thách thức khi 2 môi trường quá
khác nhau. Tuy nhiên, những tháng
ngày hoạt động Đoàn từ lúc còn sinh
viên thật sự rất quý báu, là nền tảng
để tôi có thể làm thủ lĩnh đoàn như
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Anh Vũ Thành Công (bên phải) tại chương trình thăm và tặng quà
Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Qúy, Bình Thuận. Ảnh: V.Quỳnh

bây giờ với những kinh nghiệm, mô
hình, kỹ năng đã được tích lũy qua
thực tiễn” - Công chia sẻ.
6 năm là khoảng thời gian để anh
thích nghi với sự khác biệt đó, và
kịp tạo nên những sự thay đổi phù
hợp. Một trong những điều đó là
làm thay đổi tư duy của các ĐVTN
người đồng bào dân tộc thiểu số
tại địa phương. Thay vì rụt rè, bị
động như trước đây, Công tạo môi
trường để các ĐVTN chủ động thể
hiện mình và tìm hiểu những mô
hình hay để áp dụng cho bản thân.
Những CLB được Huyện Đoàn Di
Linh thành lập trong những năm gần
đây là minh chứng rõ ràng nhất cho
sự thay đổi ấy. Đó là CLB Trí thức
trẻ Làng Djiring - được thành lập từ
đầu năm 2018 và duy trì hoạt động
có hiệu quả, với việc sưu tầm hơn 20
bài hát đối đáp, thu thập hơn 20 câu
chuyện kể, 10 đoạn video ghi lại cách
sử dụng nhạc cụ truyền thống làm tư
liệu sinh hoạt, cũng như tuyên truyền

rộng rãi cho thanh niên dân tộc thiểu
số trên các trang mạng xã hội.
Bên cạnh đó là mô hình Làng
KOHO - Homestay đã thu hút gần
1.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh
Lâm Đồng ghé thăm và trải nghiệm
vào năm 2018, tìm hiểu nét văn
hóa truyền thống của đồng bào dân
tộc K’Ho. Nhóm facebook “Làng
KOHO - Homestay” với hơn 4.000
thành viên theo dõi, thường xuyên
đăng tải các nội dung liên quan đến
đời sống, sinh hoạt của cộng đồng
người dân tộc thiểu số trên địa bàn
huyện Di Linh đến với cộng đồng
trong và ngoài tỉnh.
Song song, Huyện Đoàn Di Linh
còn hỗ trợ hơn 300 thanh niên người
đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận
nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính
sách huyện với số tiền gần 4,5 tỷ đồng;
85 sinh viên người đồng bào dân tộc
thiểu số được vay vốn trang trải chi
phí học tập với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng;
Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên khởi

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần
thưởng cao quý của Trung ương
Đoàn trao tặng bí thư đoàn cấp
huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở và
đoàn viên tiêu biểu có thành tích
xuất sắc trong học tập, lao động,
công tác, trong công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi.

nghiệp tiếp cận nguồn vốn giải quyết
việc làm của kênh Trung ương Đoàn
quản lý với số tiền 50 triệu đồng,...
Riêng trong năm 2018, Vũ Thành
Công đã cùng tập thể Ban Chấp
hành Huyện Đoàn Di Linh tích cực
tiếp cận, huy động các nguồn lực xã
hội để xây dựng mới các sân chơi
thiếu nhi tại 19 xã, thị trấn trên địa
bàn huyện; trang bị 2 bể bơi di động
để tổ chức 10 lớp trang bị kiến thức,
kỹ năng bơi lội cho 187 thiếu nhi từ
8 xã trên địa bàn huyện.
Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ

Di Linh chung tay xây dựng nông
thôn mới”, năm 2018, Huyện Đoàn
đã phối hợp huy động các nguồn lực
hỗ trợ gần 1.000 bao xi măng và hơn
700 ngày công lao động cùng với
các hộ dân làm sân bê tông, cổng,
hàng rào cho các hộ dân người đồng
bào dân tộc thiểu số tại các xã Tân
Lâm, Tân Thượng, Liên Đầm; góp
phần làm tăng vẻ mỹ quan và không
còn cảnh đường lầy lội, nhem nhuốc
mỗi khi mùa mưa đến.
Rất nhiều những bằng khen của
Trung ương Đoàn, Trung ương Hội
Sinh viên Việt Nam và Tỉnh Đoàn là
sự công nhận rõ nhất về nhiệt huyết
và những cống hiến của Vũ Thành
Công với công tác Đoàn. Thế nhưng
anh bảo rằng, sự ghi nhận xứng đáng
và ý nghĩa nhất mà mình nhận được,
lại nằm ở nụ cười của những đối
tượng mà hoạt động Đoàn đã hướng
đến. “Tuổi trẻ ai cũng có nhiệt huyết
và mong muốn góp sức mình cho
cộng đồng. Đoàn là môi trường để
những người trẻ thể hiện những điều
đó. Thông qua các hoạt động, mình
nhận lại được rất nhiều từ những đối
tượng thụ hưởng, đồng thời qua đó
tích lũy dần các kỹ năng, kiến thức
xã hội, và trưởng thành hơn rất nhiều
- Đó là những giá trị to lớn mà không
gì có thể sánh được” - Công tâm sự.
Với Vũ Thành Công, anh luôn
hướng suy nghĩ của mình theo hướng
tích cực để có hành động tích cực.
Anh chia sẻ: “Thủ lĩnh Đoàn trước
hết phải có trình độ và kỹ năng.
Bây giờ, không còn chuyện chỉ có
cây đàn ghi ta là đã có thể tập hợp
ĐVTN. Phải nhiệt huyết và nhạy
bén, ngay cả trong việc đăng tin,
bài lên Facebook làm sao để các bạn
thấy thú vị và hấp dẫn. Mạng xã hội
là thời cơ, cán bộ Đoàn cần nắm bắt
thời cơ và biết sử dụng nó hiệu quả”.
VIỆT QUỲNH

Xây dựng gia đình Phụ nữ Công an no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

H

ội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện các
nội dung trong kế hoạch
thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN)
Việt Nam và Bộ Công an về “Quản
lý, giáo dục con em trong gia đình
không phạm tội và các tệ nạn xã hội”
giai đoạn 2012 - 2017.
Đồng thời, thực hiện Cuộc vận
động “5 không, 3 sạch”, Hội Phụ nữ
Công an tỉnh đã tổ chức triển khai
tài liệu tuyên truyền cuộc vận động
đến các Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc,
các cấp Hội thường xuyên tổ chức
các hoạt động lồng ghép để tuyên
truyền nội dung của các cuộc vận
động đến từng hội viên. Tại nơi cư
trú, gia đình cán bộ, hội viên đăng ký
thực hiện “5 không, 3 sạch”, 100%
hội viên phụ nữ Công an xây dựng
gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn
hóa tại khu dân cư, đảng viên thực
hiện tốt Quy định số 19-QĐ/TU
ngày 2/6/2014 của Tỉnh ủy Lâm
Đồng tại nơi cư trú. Hội viên nhận
thức tốt về vệ sinh môi trường, an
toàn thực phẩm, phòng chống HIV/
AIDS, phòng chống các loại dịch
bệnh. Nhiều cán bộ, hội viên đã chịu

Triển khai nhiệm vụ xây dựng gia đình Phụ nữ Công an no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; từng
cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ngày càng biết coi trọng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mỗi hội viên đều
nhận thức rằng, nếu gia đình hạnh phúc sẽ là động lực cho mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao.
khó học hỏi, nghiên cứu qua nhiều
kênh thông tin, nắm bắt kịp thời kiến
thức mới để áp dụng tổ chức cuộc
sống gia đình một cách hợp lý; chấp
hành nghiêm quy định kế hoạch hóa
gia đình; biết chăm sóc sức khỏe bản
thân, chồng, con; không xảy ra tình
trạng bạo lực gia đình và không có
con, em bị suy dinh dưỡng. Tổ chức,
duy trì hoạt động CLB thể dục thẩm
mỹ Hội Phụ nữ Công an tỉnh, qua đó
thu hút nhiều hội viên tham gia tập
luyện, rèn luyện sức khỏe.
Trong năm 2018, Hội Phụ nữ
Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát
triển nông thôn tỉnh tạo điều kiện
giúp hơn 10 lượt hội viên có nhu cầu
vay vốn với số tiền gần 1 tỷ đồng
để phát triển kinh tế gia đình, mua
sắm phương tiện đi lại. Mô hình
phát động phong trào tiết kiệm được
đông đảo hội viên hưởng ứng tích
cực, đến nay, có 15/25 Hội Phụ nữ

Đại diện gia đình hạnh phúc tiêu biểu ngành Công an tham gia Hội thi nấu ăn
“Bữa cơm an toàn” do Hội LHPN tỉnh tổ chức đoạt giải ba. Ảnh: A.Nhiên

cơ sở đã xây dựng và duy trì tổ tiết
kiệm từ 5 - 15 triệu đồng/tháng để
hỗ trợ luân phiên hoặc giúp hội viên
gặp khó khăn đột xuất giải quyết
những khó khăn tạm thời, có điều

kiện tham gia học tập, công tác tổ
chức đạt hiệu quả.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng rất
chú trọng, quan tâm, chăm sóc con
CBCS trong ngành, đã tham mưu

lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng và
triển khai kế hoạch tổ chức sân chơi,
gặp mặt và tặng quà cho các cháu
là con CBCS nhân Ngày Quốc tế
thiếu nhi 1/6, các hoạt động nhân
Tháng hành động vì trẻ em, thu hút
gần 500 cháu tham gia, tặng quà cho
688 cháu với số tiền 108 triệu đồng,
phát phần thưởng cho các cháu là
con CBCS đạt thành tích cao trong
năm học 2017-2018. Trong đó, học
sinh giỏi cấp quốc gia 3 cháu; học
sinh giỏi cấp tỉnh 21 cháu, số tiền
gần 19 triệu đồng; học sinh giỏi
cấp huyện, thành phố 25 cháu, số
tiền 15 triệu đồng; học sinh giỏi
cấp trường 226 cháu, số tiền gần
52 triệu đồng; học sinh tiên tiến 96
cháu, số tiền 15 triệu đồng; bé ngoan
189 cháu, số tiền hơn 15 triệu đồng.
Triển khai hướng dẫn các hoạt động
nhân dịp Tết Trung thu năm 2018,
tổ chức Đêm hội trăng rằm và tặng
quà cho gần 500 cháu với số tiền 44
triệu đồng.
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam
28/6/2018, Hội Phụ nữ Công an tỉnh
đã tham mưu tổ chức tọa đàm chủ
đề chăm sóc sức khỏe,...
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Hành trình xây dựng niềm tin
Đã gần 10 năm kể từ ngày Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) tách ra từ Công ty 7/5 và hoạt động độc lập ở phía Bắc Lâm Đồng. Cùng với thời gian, những gian
khó, những ánh mắt đầy nghi ngại ban đầu và cả sự khép kín, xa cách của bà con nơi đây dần dà được tấm lòng chân thành của những người lính làm thay đổi.
Họ đã gây dựng Đoàn KTQP phát triển và hơn hết là xây dựng niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân vững bền trên miền khó.

Kỳ 1 : “Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”
Chính xác hơn, từ 15 năm
trước, Đoàn KTQP Lâm
Đồng chính thức có quyết
định thành lập. Cũng trong
chừng ấy thời gian, đơn vị
đã gầy dựng nên “hình hài“
trên vùng đất khó và tạo
niềm tin trong lòng những
người dân nơi đây bởi bàn
tay, khối óc của cán bộ,
chiến sỹ Đoàn KTQP.
Cán bộ Đoàn KTQP đã trưởng thành từ thực tế công việc.

Những ngày đầu
gian khó
Đoàn KTQP Lâm Đồng được
thành lập ngày 17/11/2004 theo
quyết định của Bộ Quốc phòng.
Tuy nhiên, Đoàn chính thức tách
ra hoạt động như một đơn vị độc
lập trong dự án đầu tư xây dựng
Khu KTQP Bắc Lâm Đồng được
Bộ Quốc phòng phê duyệt và triển
khai thực hiện từ năm 2010 trên địa
bàn 7 xã thuộc 2 huyện Đam Rông
và Lâm Hà, với diện tích tự nhiên
trên 67 ngàn ha.
Đoàn KTQP nằm trên ngọn đồi
được phân thành hai bậc, có dốc,
bậc thang và đường nội bộ bám
theo hình dáng tự nhiên của địa
hình. Trò chuyện với chúng tôi, Đại
tá Nguyễn Văn Minh - Đoàn trưởng
Đoàn KTQP nói: “Kết cấu này
không chỉ đảm bảo về mặt thẩm
mỹ, còn giúp tiết kiệm chi phí trong
xây dựng và thuận lợi trở thành vị
trí phòng thủ, chiến đấu khi có biến
động xảy ra”. Dẫn chúng tôi tham
quan khắp lượt từ khu văn phòng,
khu nhà ăn, nhà ngủ, nhà khách,
nhà xe, khu vực chơi thể thao và
khu lao động sản xuất… của đơn
vị, Đoàn trưởng Đoàn KTQP Lâm
Đồng không giấu nổi tự hào: “Trụ
sở Đoàn được đánh giá đẹp bậc
nhất trong các đơn vị bộ đội trên
địa bàn và cũng là một trong những
Đoàn KTQP đẹp trong Quân khu
cũng như toàn quốc. Tất cả đây là
công sức, là mồ hôi, là thành quả
từ sự cố gắng, từ ý thức tự lực, tự
cường của anh em trong dằng dặc
15 năm qua”.
Hai từ “dằng dặc” mà vị đoàn
trưởng mái tóc muối tiêu đượm
màu nắng gió nhắc đến khi ông
đang nghĩ về 15 năm, đặc biệt là 10
năm trước khi cùng anh em về xây
dựng Đoàn KTQP giữa bốn bề núi
rừng hoang vu, cái nghèo bao phủ.
Vẫn vẻ mặt cương nghị nhưng
thẳm sâu trong đôi mắt người đàn
ông, người lính ấy vẫn không giấu
nổi rưng rưng khi nhắc về: Những
ngày đầu đơn vị chỉ có 15 người
nay đã tăng lên trên 70 và còn tăng
nữa. Xuất phát điểm từ một chi bộ

trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty
7/5 nay phát triển thành Đảng bộ
cơ sở với trên 50 đảng viên trực
thuộc Quân khu 7. Ngày đầu anh
em, cán bộ, chỉ huy từ các đơn vị
được điều động về đây ngủ chung
trong những căn lều đóng bằng ván
ép. Nền nhà bằng đất, trên mái lợp
tôn. Giữa núi rừng hoang vu ngày
đó, đêm và sáng sớm mù sương.
Sương bay vào qua những kẽ hở
của vách ván, gió lùa dưới lên tràn
ngập căn phòng lạnh buốt. “Năm
2011, mình và anh em cứ mải miết
công việc ở đơn vị nên có khi mấy
tháng chẳng về nhà. Lâu quá nên
vợ mình xuống thăm mà lúc về cứ
khóc mãi vì thương chồng. Những
năm tháng ấy chúng tôi còn trẻ,
khỏe nên chống chọi được chứ
như tuổi xế chiều bây giờ thì chắc
khó lòng mà vượt qua nổi. Anh em
ngày đó vừa làm cho đơn vị vừa
giúp dân, vừa làm tại trụ sở vừa
xây dựng cơ sở vật chất cho bà con
trong vùng sâu vùng xa. Không
phân biệt chỉ huy, cán bộ hay chiến
sỹ, cứ sáng sớm dậy cuốc cuốc, đào
đào, lao động đến khi mặt trời đứng
bóng, mồ hôi nhễ nhại. Chiều nắng
oi ả hơn thì làm việc chuyên môn.
Xuyên suốt bao năm là tinh thần tự
lực tự cường, khắc phục khó khăn,
quyết chí vươn lên rồi mọi thứ cũng
dần nên hình hài, cán bộ, chiến sỹ
cũng từ đó mà nhanh chóng đi vào
nề nếp”- Đại tá Nguyễn Văn Minh
- Đoàn trưởng kể lại.
Và suốt từ bấy đến nay tinh thần
lao động, ý chí tự lực tự cường đã
ăn sâu trong tiềm thức của cán bộ,
chiến sỹ. Đó cũng là động lực, là cái
“vốn” lớn để chỉ huy đơn vị mạnh
dạn trong thực hiện các quyết định.
Đoàn KTQP là đơn vị hoạt động
độc lập bởi vậy đòi hỏi chỉ huy phải
quyết đoán, linh động trong quyết
định mọi nhiệm vụ. “Thật sự nếu
không có ý chí, tinh thần đó của anh
em thì chỉ huy đơn vị khó mà đi đến
những quyết định lớn và chắc gì đã
có những thành quả như hôm nay”.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, Đại
tá Minh sẽ hoàn thành đời quân
ngũ. Trước khi trở về với cuộc sống

15 năm gắn bó với Đoàn KTQP là chừng ấy thời gian Đại tá Nguyễn Văn Minh Đoàn trưởng Đoàn KTQP (bìa phải) và anh em trong đơn vị gắn bó với bà con.

đời thường niềm vui của ông là đã
xây dựng cơ bản cơ sở vật chất
để đảm bảo đời sống cho anh em.
Đơn vị những năm tới đây sẽ đỡ
nặng gánh hơn khi có đủ tâm sức
tập trung thực hiện nhiệm vụ chính
trị, giúp dân và huấn luyện chiến sỹ
sẵn sàng chiến đấu. “Cuộc đời binh
nghiệp dài, nhưng 15 năm sống và
gắn bó với Đoàn KTQP có lẽ là
những gì đọng lại sâu đậm nhất.
Đó là sự trưởng thành của bản thân
trong năng lực lãnh đạo chỉ huy và
chứng kiến sự trưởng thành của anh
em” - Đại tá Minh nói.

Làm cho dân thấy,
dân tin
Đoàn KTQP được thành lập
nhằm tham gia sản xuất xây dựng
kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng,
tạo điều kiện ban đầu để Nhân dân
ổn định đời sống nơi đặc biệt khó
khăn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn
chiến lược; tổ chức sản xuất làm
nòng cốt hỗ trợ Nhân dân phát triển
sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; làm
công tác dân vận, bảo đảm trật tự
an toàn xã hội, củng cố thế trận
quốc phòng, an ninh; giữ gìn, bảo
vệ môi trường trong địa bàn khu
KTQP Bắc Lâm Đồng.
Thượng tá Vũ Công Thư - Phó
Đoàn trưởng Đoàn KTQP, người
gắn bó với Đoàn từ những ngày

đầu khi Đoàn KTQP được thành
lập và từng là chiến sỹ thuộc Tiểu
đoàn 840 đóng chân trên địa bàn
này từ những năm 1987 nên hiểu
rất rõ cái hoang sơ, nghèo nàn thuở
ấy của vùng đất này. “Dân chẳng
có gì nên khi bộ đội tay không vào
đây phải xin bà con từng cây gỗ để
xẻ dựng lán nhưng vẫn xác định rõ
việc trước mắt vẫn là giúp bà con”
- Thượng tá Vũ Công Thư, Phó
Đoàn trưởng Đoàn KTQP nhớ lại.
Người dân ngày đó cứ mặc định
“bộ đội là cầm súng đánh giặc, bộ
đội không làm kinh tế được” nên
nhiều người “hoài nghi” việc “giúp
dân”. Với phương châm “làm cho
dân thấy, dân tin” cán bộ, chiến sỹ
đoàn KTQP đã khảo sát kỹ và có
phương án để kéo hai đường điện
vào hai khu khó khăn nhất là Tiểu
khu 212 và khu thác Nếp. Khi điện
được kéo vào bà con mới bắt đầu
trao ánh mắt, nụ cười và nhất là
niềm tin với bộ đội. “Không gì có
thể tả nổi niềm vui của bà con khi
thấy điện được kéo vào, đèn thắp
sáng. Bà con từ già tới trẻ ai nấy kéo
ra đường xem đường điện. Ai cũng
vui, cũng cười, cũng cảm ơn bộ đội
rối rít. Rồi nào ổi, mít trong vườn,
gà qué trong chuồng đều đem biếu
bộ đội. Cũng bắt đầu từ đó mà dân
tin”, thượng tá Thư nhớ lại.
Nhiệm vụ của Đoàn KTQP là

vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu, vừa phối hợp
với cấp ủy chính quyền, các ngành
đoàn thể ở địa phương thực hiện
các dự án phát triển kinh tế, văn hóa
của Nhân dân trong vùng dự án.
Xác định được nhiệm vụ đó, trong
những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ
huy Đoàn KTQP đã thường xuyên
quan tâm đến công tác dân vận. Ban
ngày làm nhiệm vụ ở đơn vị, buổi
tối anh em tranh thủ đi cơ sở nắm
tình hình Nhân dân để làm công
tác dân vận. “Phải nắm được tình
hình, nắm được dân, nắm được hộ
nghèo để biết bà con cần gì, ai cần
gì thì giúp đỡ kịp thời. Vậy bà con
mới tin và gửi gắm trách nhiệm
cho mình”. Những buổi tối như thế
công tác tập hợp thanh niên được
thực hiện. Bà con cũng kéo tới rất
đông. Cứ thế bộ đội nắm rõ tình
hình bà con để có các phương án
đồng hành, hỗ trợ trong xây dựng
cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế
cũng như nâng cao dần nhận thức
của người dân.
Nhằm bám sát dân và hướng về
cơ sở nên tại các địa bàn có vị trí
trọng yếu và nhiều khó khăn như
ba xã Đầm Ròn và xã Phi Liêng
(huyện Đam Rông), xã Tân Thanh
(huyện Lâm Hà), Đoàn KTQP đã
xây dựng 3 đội sản xuất số 1, số 2
và số 3. Tại đây, cán bộ, chiến sỹ và
lực lượng trí thức trẻ tình nguyện
theo từ Dự án “Tăng cường trí thức
trẻ tình nguyện đến công tác tại các
khu kinh tế quốc phòng” được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt vừa
làm nhiệm vụ cắm chốt ở cơ sở, hỗ
trợ bà con xây dựng các mô hình
sản xuất, vừa làm nhiệm vụ dân
vận, tuyên truyền pháp luật, động
viên bà con ổn định đời sống, phát
triển sản xuất.
Việc gần dân, sát dân và hỗ trợ
Nhân dân trên mọi mặt trận đã
giúp cán bộ, chiến sỹ Đoàn KTQP
những năm qua dần xây dựng thế
trận lòng dân vững chắc trong
đồng bào các dân tộc ở khu vực
Bắc Lâm Đồng.

N. NGÀ - H. YÊN
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Từng bước nâng chất lượng cán bộ cấp xã
mạnh, 2 đơn vị còn lại đạt khá), Đơn Dương
(10 xã, thị trấn, đã có 9 xã, thị trấn đạt vững
mạnh, 1 đơn vị còn lại đạt khá), Di Linh (19
xã, thị trấn, có 15 đơn vị đạt vững mạnh, 4
đơn vị đạt khá)…, thì vẫn còn những huyện
có tỷ lệ số xã, thị trấn đạt tiêu chí vững mạnh
chưa cao, chẳng hạn như Đam Rông (có 8
đơn vị thì mới có 2 đạt vững mạnh, 6 còn lại
đạt khá), Đạ Huoai (có 10 xã, thị trấn thì chỉ
có 3 đạt vững mạnh, 7 đơn vị còn lại đạt khá).

Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Phường 3 - Đà Lạt.

Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, chất lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn của
tỉnh đã từng bước được nâng lên trong những năm gần đây.
Nâng chất lượng
Thống kê của Sở Nội vụ Lâm Đồng cho
biết, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã bố
trí 3.047 trong tổng số chỉ tiêu 3.503 cán bộ
công chức được giao ở cấp xã trong tỉnh, trong
đó có 1.553 cán bộ chuyên trách và 1.494 công
chức cấp xã.
Với cán bộ chuyên trách cấp xã, về trình độ
học vấn, gần 92% đã tốt nghiệp trung học phổ
thông, còn 116 người tốt nghiệp trung học cơ
sở (chiếm gần 7,5%) và chỉ còn 11 người mới
tốt nghiệp tiểu học.
Về trình độ chuyên môn, trên 47% trong
số cán bộ chuyên trách cấp xã trên (với 731
người) đã tốt nghiệp đại học, nhiều người qua
các lớp đào tạo sau đại học; đa số còn lại đã
qua trung cấp (trên 35%), tuy nhiên vẫn còn
gần 12% (185 người) chưa qua đào tạo.
Về trình độ lý luận chính trị và quản lý hành
chính nhà nước, phần lớn cán bộ chuyên trách
đã qua các khóa huấn luyện, đào tạo.
Với công chức cấp xã, gần như toàn bộ
(chiếm đến 99,6%) đã qua bậc trung học phổ
thông, chỉ còn lại 6 người mới qua bậc trung
học cơ sở. Trong số công chức cấp xã này, đến
nay đã có 923 người tốt nghiệp đại học và sau
đại học (chiếm gần 62%), có 76 người qua bậc
cao đẳng (chiếm trên 5%), tốt nghiệp trung cấp
492 người (chiếm gần 33%), chỉ còn duy nhất
1 trường hợp chưa qua đào tạo.
Trong khối công chức xã, phường, thị trấn,
tỷ lệ đã qua các lớp về lý luận chính trị và quản
lý hành chính nhà nước cũng ngày càng nhiều;
hầu hết trong số này có chứng chỉ về tin học,
nhiều người còn tham gia chương trình đào

tạo về tiếng dân tộc khi công tác trong vùng
đồng bào.
Một cuộc đánh giá của ngành Nội vụ tỉnh
trong năm 2018 cho thấy, trong tổng số 3.047
cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên,
có 2.551 người (chiếm 83,7%) hoàn thành
tốt nhiệm vụ trong năm 2018; có 376 người
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 12,3%),
trong khi đó số người hoàn thành tốt nhiệm
vụ nhưng còn hạn chế giảm dần chỉ còn 70
người (chiếm 2,3%). Tuy nhiên, vẫn còn 36
trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ và có
14 người “không đủ điều kiện để đánh giá”.

Theo kết quả đánh giá xếp loại chính
quyền cơ sở trong năm 2018 của
tỉnh, trong 147 xã, phường, thị trấn
hiện nay trong toàn tỉnh, có 109 xã,
phường, thị trấn được xếp loại vững
mạnh (chiếm trên 75%), có 35 đơn
vị xếp loại khá (trên 24%) và chỉ có
duy nhất 1 đơn vị xếp loại trung bình
(đơn vị này tại huyện Đức Trọng),
không có đơn vị xếp loại yếu.
Cũng cần lưu ý rằng, trong bảng xếp loại
này, bên cạnh những huyện, thành có số lượng
xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí vững mạnh
cao như Đà Lạt (có 16 phường, xã, trong đó
có 13 phường xã đạt vững mạnh, 1 đơn vị đạt
khá, tuy nhiên còn 2 phường là Phường 11
và Phường 12 chưa đánh giá), Bảo Lâm (14
xã, thị trấn, trong đó có 12 xã, thị trấn vững

Xây dựng chính quyền cơ sở
vững mạnh
Nhờ chất lượng cán bộ công chức cấp xã
từng bước được nâng lên nên đến nay như
tỉnh đánh giá, đội ngũ này trong công tác đã
có những bước chuyển biến tích cực, cơ bản
đáp ứng được yêu cầu chức trách, nhiệm vụ
được giao tại cơ sở.
Cùng đó, các chế độ chính sách đối với cán
bộ công chức xã, phường, thị trấn đến nay
cũng được tỉnh thực hiện đảm bảo, kịp thời,
đúng quy định.
Như đánh giá của Sở Nội vụ, vẫn còn không
ít những tồn tại nhất định ở cấp chính quyền cơ
sở xã, phường như không ít xã, phường trong
giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trong
một số lĩnh vực; công tác quy hoạch đào tạo
bồi dưỡng cán bộ công chức ở một số đơn vị
chưa được chú trọng đúng mức; trình độ năng
lực một số cán bộ công chức không đồng đều;
việc lãnh đạo điều hành một số xã chưa khoa
học, chậm đổi mới… Đây là những điều mà
tỉnh lưu ý cấp cơ sở cần chú ý khắc phục ngay.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của
chính quyền cơ sở, Sở Nội vụ yêu cầu các xã,
phường, thị trấn trong năm nay cần chủ động
xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động
phù hợp với thực tế của địa phương mình;
công khai, minh bạch trong tuyển dụng công
chức và quy hoạch bổ nhiệm cán bộ; rà soát,
sắp xếp, bố trí sử dụng đội ngũ công chức đảm
bảo đúng tiêu chuẩn quy định.
Tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường, thị trấn
cần chú ý đẩy mạnh cải cách hành chính, coi
việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh
là nhiệm vụ trọng tâm; siết chặt kỷ cương, kỷ
luật đội ngũ cán bộ công chức cơ sở, xây dựng
văn hóa công sở, phát huy dân chủ, tăng cường
trách nhiệm của từng cán bộ công chức từng
vị trí trong thực thi công vụ.
Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục
thực hiện tốt việc tinh giảm biên chế gắn với
kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức cơ sở; gắn
xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền
vững, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội phù hợp tại địa phương mình.
Qua ý kiến của các địa phương trong tỉnh,
trong dịp này, Sở Nội vụ cũng đang kiến nghị
với Bộ Nội vụ kịp thời có hướng dẫn việc thực
hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã
khi thôi việc, nghỉ việc. 
GIA KHÁNH
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Kêu gọi đầu tư Công viên
phần mềm Quang Trung
tại Quảng trường Lâm Viên
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết
định bổ sung thêm 1 dự án trị giá 200 tỷ
đồng vào Danh mục Dự án kêu gọi đầu
tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
2016 - 2020.
Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng sẽ bổ sung Dự
án Công viên phần mềm Quang Trung Đà Lạt, tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ
đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường
giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ được đầu
tư tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt
với tổng diện tích là 7.036 m2, mật độ xây
dựng tối đa là 40%, cao tối đa là 3 tầng.
Dự án này với mục tiêu đầu tư hạ tầng
phục vụ cho việc phát triển công nghệ
thông tin và các công trình hỗ trợ cho phát
triển công nghệ thông tin; hợp tác phát
triển, chuyển giao công nghệ, cung cấp
phần mềm và phần cứng về công nghệ
thông tin; kết nối doanh nghiệp, xây dựng
hệ thống liên kết phát triển khoa học công
nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ
thông tin.
Dự án sẽ được đấu thầu để lựa chọn nhà
đầu tư trong thời gian sớm nhất.
DIỄM THƯƠNG

Siết chặt việc cấp giấy phép
lái xe cho người nước ngoài
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu
cầu Sở GTVT các tỉnh, thành chỉ đạo bộ
phận cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX)
kiểm tra, xác minh việc học tập, công tác
của người nước ngoài để kịp thời ngăn
chặn các trường hợp sử dụng GPLX
nước ngoài không hợp lệ đổi sang GPLX
Việt Nam.
Cụ thể, thực hiện kiểm tra tính phù
hợp giữa thời gian cấp GPLX ở nước
ngoài với thời gian cấp thị thực xuất
nhập cảnh trên hộ chiếu tại quốc gia
cấp GPLX. Ngoài ra, cần kiểm tra bằng
cách đề nghị người đổi GPLX nước
ngoài đọc và dịch tối thiểu 10 câu hỏi
trong bộ câu hỏi sát hạch lái xe do Tổng
cục Đường bộ Việt Nam ban hành ra
ngôn ngữ bản địa.
Ông Võ Quang Vũ, Trưởng Phòng
phương tiện và người lái, Sở GTVT Lâm
Đồng cho biết, trong năm 2018, theo
thống kê trên địa bàn tỉnh có 103 trường
hợp người nước ngoài đổi GPLX (chủ
yếu là bằng lái xe ô tô). Còn từ đầu năm
2019 tới nay, thống kê có 23 trường hợp
người nước ngoài làm thủ tục cấp đổi
GPLX. Trong số đó, lượng người cấp
đổi giấy phép lái ô tô chủ yếu nằm trong
diện Việt kiều định cư tại Lâm Đồng.
C.THÀNH

Xử lý nghiêm vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng

Khảo sát đo lường, chất lượng xăng dầu.

Trong năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Lâm Đồng (TĐC) đã
tiến hành phối hợp kiểm tra 269 đơn vị
kinh doanh về thiết bị điện - điện tử, đồ
chơi trẻ em, xăng dầu, mũ bảo hiểm, hàng
hóa đóng gói, vàng trang sức mỹ nghệ;
lấy 14 mẫu để kiểm định chất lượng. Qua
đó, phát hiện 49 trường hợp vi phạm về
đo lường, nhãn hàng hóa, lưu hồ sơ chưa
đầy đủ, 1 mẫu không đạt chất lượng. Chi
cục đã xử lý tạm dừng lưu thông, cảnh
cáo, yêu cầu cơ sở vi phạm khắc phục
và xử phạt hành chính 19 trường hợp vi
phạm về đo lường, chất lượng với số tiền
96 triệu đồng.
Ngoài ra, Chi cục đã tổ chức mua

ngẫu nhiên 89 mẫu dầu nhớt, xăng, mũ
bảo hiểm, nông sản, hàng hóa đóng gói
để khảo sát đánh giá về đo lường, chất
lượng. Kết quả, 7 mẫu mũ bảo hiểm,
1 mẫu xăng không đạt chất lượng, 3
mẫu không đạt yêu cầu về đo lường.
Căn cứ vào kết quả khảo sát, Chi cục
đã tiến hành kiểm tra đột xuất và chấn
chỉnh lại hoạt động của các đơn vị có
mẫu không đạt. Tuy nhiên, qua kiểm
tra cho thấy các doanh nghiệp đã có ý
thức chấp hành ngày càng tốt các quy
định của pháp luật trong kinh doanh,
chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị
trường ổn định hơn.
Trong năm 2019, Chi cục TĐC sẽ tiến

hành kiểm tra 130 doanh nghiệp, thường
xuyên mua các mẫu sản phẩm để khảo
sát nắm bắt tình hình về đo lường, chất
lượng của hàng hóa đang lưu thông trên
địa bàn tỉnh, từ đó có các biện pháp
quản lý phù hợp. Đồng thời, tiếp tục
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức
năng tăng cường hoạt động thanh, kiểm
tra đột xuất các sản phẩm, hàng hóa lưu
thông trên thị trường, thực hiện các quy
định quản lý nhà nước về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm pháp luật, kịp thời
ngăn chặn các hành vi gian lận, bảo vệ
quyền lợi chính đáng của người tiêu
dùng.
QUỲNH UYỂN
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QUỐC TẾ

Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều thứ 2 thế giới

Việt-Lào nâng hợp tác về thông tin,
truyền thông lên tầm cao mới
Theo phóng viên TTXVN tại
Lào, Đoàn đại biểu Bộ Thông tin
và truyền thông Việt Nam, do ông
Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông
tin và truyền thông Việt Nam làm
Trưởng đoàn, có chuyến thăm và
làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào từ ngày 11-13/3.
Chiều tối 11/3, tại thủ đô
Vientiane, Đoàn đã có cuộc hội đàm
song phương với Đoàn đại biểu Bộ
Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào
do ông Bosengkham Vongdala, Bộ
trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du
lịch Lào làm Trưởng đoàn.
Tham dự hội đàm còn có Tham
tán Kinh tế, văn hóa, giáo dục Đại
sứ quán Việt Nam tại Lào Vũ Văn
Hòa; đông đảo phóng viên báo, đài
của hai nước Việt Nam và Lào.
Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao
về kết quả hợp tác giữa Bộ Thông
tin và truyền thông Việt Nam và Bộ
Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào
trong thời gian qua.
Hai bộ đã luôn phối hợp tổ chức
tốt công tác tuyên truyền về quan hệ
hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai nước
tại mỗi nước, đặc biệt nhân dịp kỷ
niệm các ngày lễ lịch sử trong đại
của hai nước.
Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi để
cùng nhau tìm ra các giải pháp giúp
đưa hợp tác giữa Bộ Thông tin và
truyền thông Việt Nam và Bộ Thông
tin, Văn hóa và Du lịch Lào ngày
càng phát triển đi vào chiều sâu và
hiệu quả hơn nữa.
Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch
Lào Bosengkham Vongdala cảm
ơn Đảng, Chính phủ và Nhân dân
Việt Nam anh em nói chung, Bộ
Thông tin và truyền thông Việt Nam
nói riêng, đã luôn dành cho Lào sự
giúp đỡ chân tình, vô giá, thiết thực,

hiệu quả và kịp thời trong suốt thời
kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc
trước đây cũng như trong sự nghiệp
bảo vệ, xây dựng và phát triển đất
nước hiện nay.
Bộ trưởng Bosengkham Vongdala
đánh giá cao việc Bộ Thông tin và
truyền thông Việt Nam giúp tổ chức
các khóa huấn luyện, bồi dưỡng
nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí
cho đội ngũ phóng viên, biên tập
viên của Lào trong thời gian qua,
đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và
truyền thông Việt Nam tiếp tục giúp
Lào trong lĩnh vực này.
Ông Bosengkham Vongdala bày
tỏ tin tưởng với truyền thống quan
hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng,
hai Nhà nước và nhân dân hai nước
Lào-Việt Nam, thời gian tới, hợp tác
giữa Bộ Thông tin, Văn hóa và Du
lịch Lào và Bộ Thông tin và truyền
thông Việt Nam sẽ ngày càng phát
triển, mở rộng hơn nữa trên tất cả
mọi lĩnh vực.
Thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Thông
tin và truyền thông Việt Nam, Bộ
trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cảm
ơn về sự đón tiếp mà Bộ trưởng Bộ
Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào
BosengkhamVongdala dành cho
đoàn; cho biết đây là chuyến thăm
song phương đầu tiên trên cương vị
Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền
thông Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng khẳng định sẽ tiếp tục
cam kết hợp tác bền chặt, nâng lên
tầm cao mới trên nguyên tắc “đi
cùng nhau, làm cùng nhau, hợp tác
cùng nhau và phát triển cùng nhau”.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh
Hùng, đối với Việt Nam và Lào, lĩnh
vực thông tin, tuyên truyền có vị trí
quan trọng trong việc tuyên truyền
chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước, vì vậy, báo chí phải thể
hiện dòng chảy chính của xã hội,

tạo sự đồng thuận xã hội, tạo niềm
tin xã hội và khát vọng của dân tộc,
của đất nước.
Về hợp tác giữa Bộ Thông tin và
truyền thông Việt Nam và Bộ trưởng
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch
Lào trong thời gian tới, Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị hai bên
tiếp tục tăng cường, mở rộng hợp
tác ra nhiều lĩnh vực, đồng thời duy
trì phối hợp tổ chức trao đổi đoàn
phóng viên thường niên giữa hai
nước; tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực
đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp
vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên,
biên tập viên…
Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn
Mạnh Hùng đề nghị hai Bộ tiếp tục
tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo
chí, truyền thông hai nước tăng thời
lượng tin bài về tình hình kinh tế - xã
hội và đất nước con người của hai
nước trên các phương tiện thông tin
đại chúng của nhau, giúp tăng cường
hiểu biết và giúp thắt chặt hơn nữa
tình đoàn kết giữa hai nước.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
cảm ơn về sự hợp tác chặt chẽ và
hiệu quả của Bộ Thông tin, Văn hóa
và Du lịch Lào trong thời gian qua,
đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện
thuận lợi cho các phóng viên báo chí
Việt Nam hoạt động tại Lào.
Kết thúc hội đàm Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng
Bosengkham Vongdala đã ký Biên
bản Kế hoạch hợp tác giữa Bộ
Thông tin và truyền thông Việt
Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và
Du lịch Lào.
Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng
Nguyễn Mạnh Hùng và Đoàn đại
biểu Bộ Thông tin và truyền thông
Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán
Việt Nam tại thủ đô Vientiane và
làm việc với các cơ quan báo chí
Việt Nam thường trú tại Lào.
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Báo The Hindu đưa tin, Ấn Độ là
nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai
thế giới trong giai đoạn 2014-2018,
đứng sau Saudi Arabia.
Tờ báo dẫn báo cáo mới nhất do
Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế
(SIPRI) công bố ngày 11/3 cho thấy,
trong giai đoạn 2014-2018, Ấn Độ
chiếm 9,5% tổng lượng nhập khẩu
vũ khí trên thế giới, so với mức 12%
trong cùng kỳ của Saudi Arabia.
Tuy nhiên, nhập khẩu của Ấn Độ
đã giảm 24% trong các giai đoạn
2009-2013 và 2014-2018, một phần
do sự trì hoãn chuyển giao các vũ
khí được sản xuất theo giấy phép
của các nhà cung cấp nước ngoài,
như máy bay chiến đấu đặt hàng từ
Nga năm 2001 và các tàu ngầm mua
của Pháp năm 2008.
Nga chiếm 58% tổng lượng nhập

khẩu vũ khí của Ấn Độ giai đoạn
2014-2018, giảm từ mức 76% giai
đoạn 2009-2013.
Israel, Mỹ và Pháp đều tăng lượng
xuất khẩu vũ khí sang Ấn Độ giai
đoạn 2014-2018. Tuy nhiên, thị
phần của Nga trong kim ngạch
nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ có thể
sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới, bởi
New Delhi đã ký một số thỏa thuận
lớn với Moskva thời gian gần đây
trong khi một số thỏa thuận khác
đang được bàn bạc.
Các thương vụ này bao gồm hệ
thống tên lửa phòng không S-400,
4 khinh hạm, súng trường AK-203,
thuê tàu ngầm hạt nhân tấn công
cũng như các thỏa thuận mua máy
bay trực thăng Kamov-226T, Mi-17
và hệ thống phòng không tầm ngắn.
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Xây dựng gia đình...
... vệ sinh an toàn thực phẩm cho
gần 300 CBCS, góp phần xây dựng
gia đình hạnh phúc trong lực lượng
Công an Lâm Đồng; tham mưu tổ
chức Hội nghị biểu dương 18 gia
đình Công an Lâm Đồng tiêu biểu
và cử đại diện tham gia Hội thi nấu
ăn “Bữa cơm an toàn” do Hội LHPN
tỉnh tổ chức đoạt giải Ba.
Công tác xã hội, từ thiện, các hoạt
động đền ơn, đáp nghĩa, luôn được
quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình
thức. Hội Phụ nữ đã triển khai, chỉ
đạo Hội Phụ nữ cơ sở và các cụm
thi đua của Hội Phụ nữ Công an tỉnh
huy động các mạnh thường quân,
các đơn vị tài trợ phối hợp thực hiện
nhiều hoạt động hướng về phụ nữ
và trẻ em nghèo tại các địa bàn vùng
sâu, vùng xa, kết hợp tuyên truyền
pháp luật và thăm, tặng quà 17 lượt
với số tiền gần 500 triệu đồng, tổ
chức nhiều hoạt động xã hội từ
thiện giúp đỡ cá nhân, gia đình có
hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài
lực lượng. Tổ chức các hoạt động
đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình
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chính sách, gia đình thương binh
liệt sỹ trong lực lượng Công an Lâm
Đồng; thăm, tặng quà 11 trường hợp
là Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia
đình chính sách nhân Ngày Thương
binh liệt sỹ 27/7 số tiền 5.500.000
đồng. Tham gia hoạt động hưởng
ứng chương trình “Đồng hành cùng
phụ nữ biên cương, phụ nữ vùng
sâu” do Hội LHPN tỉnh phát động
với số tiền gần 8 triệu đồng. Hội
Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục hỗ trợ
cho 1 cụ nguyên là cán bộ Công an
có hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó
khăn với hơn 12 lượt thăm hỏi, động
viên, dọn dẹp vệ sinh nhà ở và tặng
quà với số tiền 3.600.000 đồng bằng
hình thức mua các nhu yếu phẩm.
Từ các hoạt động thiết thực, có
ý nghĩa sâu sắc trên, Hội Phụ nữ
Công an tỉnh đã góp phần hỗ trợ cho
cán bộ, hội viên xây dựng hình ảnh
đẹp của người nữ chiến sỹ CAND
trong lòng Nhân dân nói riêng và
hình ảnh của người chiến sỹ Công
an nói chung.
AN NHIÊN

THÔNG BÁO

v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
đăng ký nhận QSD đất của ông Nhâm Ngọc Độ và bà Nguyễn Thị Thu;
Thuộc thửa đất số 39, diện tích: 5.856 m2 (trong đó 400 m2 đất ở (ONT) và 5.456
m2 đất nông nghiệp (CLN)) tờ bản đồ 01 xã Lộc Nam.
Thời hạn sử dụng đất: Đất ở (ONT): Lâu lài; đất nông nghiệp (CLN): Tháng 10/2043.
Giấy CNQSD đất số hiệu: N 559177 đã cấp cho hộ ông Nguyễn Một, số vào sổ
cấp giấy: 00578/QSDĐ đã được UBND huyện Bảo Lâm tại Quyết định số: 49/QĐ
- UBND, ngày 29/4/1999.
Năm 2010, hộ ông Nguyễn Một sang nhượng bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền
sử dụng đất cho ông Nhâm Ngọc Độ và bà Nguyễn Thị Thu theo Công chứng số
10583/Q11 TP/CC - SCC/HĐGD, ngày 17/9/2010 của Phòng Công chứng số 02,
nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định cho ông Nhâm Ngọc Độ và bà
Nguyễn Thị Thu.
Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm thông báo:
Các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến hợp đồng chuyển
nhượng trên và thửa đất nêu trên liên hệ với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện
Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền
thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu
trên; thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện

Bảo Lâm để giải quyết. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không nhận được các khiếu
nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất trên, thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện
Bảo Lâm sẽ thực hiện lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất và cấp GCN cho hộ ông
Nhâm Ngọc Độ và bà Nguyễn Thị Thu tại thửa đất số 39 tờ bản đồ 01 đảm bảo
đúng quy định của pháp luật.
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.
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