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Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Lâm Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
* Ông Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch UBMTTQ huyện khóa VII

T

rong hai ngày (10 - 11/4), Đại hội đại
biểu MTTQVN huyện Lâm Hà khóa
VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được diễn
ra trong không khí long trọng của những ngày
tháng tư lịch sử. Đại hội đã tiến hành họp phiên
thứ nhất, thống nhất hiệp thương cử 62 vị
vào ủy viên khóa mới, 19 đại biểu dự Đại hội
MTTQVN tỉnh khóa VIII, hiệp thương cử 4 vị
vào Ban Thường trực UBMTTQ huyện khóa
VII. Ông Hoàng Sơn - Huyện ủy viên, được cử

giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện khóa
VII; bà Khuất Thị Minh Hiền, Lương Thị Bích
Hằng làm Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện và
ông Nguyễn Trọng Ân làm Ủy viên Thường
trực UBMTTQ huyện khóa VII.
Tham dự tặng hoa chúc mừng Đại hội và
phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBMTTQVN
tỉnh Hoàng Thị Khiêm nhấn mạnh: Lâm Hà là
một địa phương có phong trào thi đua mạnh,
tổ chức thực hiện các cuộc vận động hiệu quả,

thiết thực. Chính vì vậy, UBMTTQ huyện
khóa mới cần tiếp tục khẳng định, nhiệm vụ
hàng đầu của MTTQ là công tác tập hợp, củng
cố và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc,
tăng cường đồng thuận xã hội, động viên các
tầng lớp nhân dân cùng với cả hệ thống chính
trị thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng
giàu đẹp...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“... Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết.
Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì
chẳng việc gì thành công”
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VIẾT TRONG BÀI “BỆNH TỰ KIÊU, TỰ ÁI”,
DƯỚI BÚT DANH X.Y.Z, ĐĂNG TRÊN BÁO SỰ THẬT,
SỐ 102, RA NGÀY 15/11/1948.

XEM TIẾP TRANG 2

Trường là nơi để đến

Mê Linh: Tập trung xây dựng
nghị quyết thúc đẩy kinh tế
- xã hội phát triển
Từ việc tập trung xây dựng Nghị
quyết về phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị
vững mạnh; những năm gần đây,
Đảng ủy xã Mê Linh đã từng bước
gặt hái thành công thông qua sự
vào cuộc tích cực của cả hệ thống
chính trị, tạo được sự đồng thuận
cao trong Nhân dân. Qua đó, góp
phần nâng cao nhận thức người
dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu
số đã thay đổi tích cực.
TRANG 2

Về xã được đề nghị
Chính phủ tặng
Cờ thi đua
TRANG 4

KINH TẾ

Tìm hiểu về sách tư vấn tâm lý học đường sẽ giúp cho các em có được cái nhìn rõ hơn trong việc hoàn thiện nhân cách. Ảnh: T.Linh

TRANG 7

Chăn nuôi tập trung
lợi kép về kinh tế
và môi trường
TRANG 3

Thu hút đoàn viên thanh niên từ văn hóa bản địa
Nhằm kết nối đoàn viên, thanh
niên là những người đồng bào
dân tộc thiểu số có cùng sở thích, đam
mê và có đủ kiến thức, nhiệt huyết là
phương châm hành động đã trở thành
“thương hiệu riêng” của các thành
viên trong Câu lạc bộ Tri thức trẻ Làng
Djiring (Di Linh).

Xanh giữa vùng đất quặng
TRANG 6

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Sợi len nâng bước
giảng đường và ước mơ
khởi nghiệp
TRANG 5

TRANG 5
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Sơ kết quy chế phối hợp
giữa Bộ CHQS với các ban
Đảng và các huyện, thành ủy

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức Hội nghị
Sơ kết quy chế phối hợp giữa Phòng
Chính trị với các Ban Tuyên giáo, Ban
Tổ chức và Ban Dân vận các huyện,
thành ủy năm 2018, triển khai nhiệm
vụ năm 2019.
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018,
quy chế phối hợp đã được các đơn vị
trong toàn lực lượng vũ trang và các
ngành, địa phương thực hiện có hiệu
quả. Song song với việc tuyên truyền
những chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước,
các đơn vị đã về cơ sở, cùng với Nhân
dân tham gia trên 15.200 ngày công
lao động, tôn tạo 132 km đường giao
thông, trồng 2.700 cây xanh; làm mới
5,3 km cầu dân sinh, 2 cầu gỗ phục
vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân.
Bên cạnh đó, các đơn vị đã xây dựng
nhà sinh hoạt cộng đồng, sơn sửa lại
trường học, xây được 13 nhà đại đoàn
kết cho các hộ nghèo; tổ chức khám
và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho
900 người với số tiền lên đến 275 triệu
đồng; thăm hỏi, tặng quà cho thanh
niên trong tỉnh lên đường nhập ngũ...
Qua đó, tạo thế trận lòng dân vững
chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội
địa phương phát triển và bảo đảm an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Phát huy những kết quả đã đạt được,
các đơn vị đặt ra mục tiêu: Trong năm
2019 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng
quy chế phối hợp, đa dạng hóa các
hoạt động tuyên truyền, dân vận; tăng
cường và đổi mới sự lãnh đạo, sức
chiến đấu của Đảng để hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ được giao.
Đối với công tác dân vận, trên cơ sở
đúc rút những kinh nghiệm, các đơn vị
sẽ đổi mới phương thức thực hiện, chú
trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân
tộc thiểu số; xây dựng, chuyển giao
và nhân rộng các mô hình phát triển
kinh tế cho hộ nghèo, chú trọng đến
các chương trình mục tiêu về xây dựng
nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo,
xây dựng và nhân rộng các mô hình
điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn
toàn tỉnh...
NGUYÊN THI

BAN CHQS TP ĐÀ LẠT:

Tổ chức huấn luyện
cho 60 cán bộ khung

Từ ngày 8 - 22/4, Ban Chỉ huy Quân
sự thành phố Đà Lạt tổ chức lớp huấn
luyện cho 60 học viên là cán bộ khung
cBB1, cBB2 và cBB3, Tiểu đoàn Dự bị
động viên năm 2019.
Trong thời gian 15 ngày, các học viên
tham dự lớp học được giáo dục chính trị
với nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lê nin,
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
Phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch
chống phá cách mạng Việt Nam; Huấn
luyện hậu cần kỹ thuật; Huấn luyện kỹ
thuật chiến đấu bộ binh; Huấn luyện
chiến thuật chiến đấu bộ binh...
Qua huấn luyện, nhằm giúp cho các
quân nhân dự bị nắm chắc một số nội
dung về huấn luyện quân sự, giáo dục
chính trị để từ đó cán bộ, chiến sĩ dự
bị động viên nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong xây dựng lực lượng dự bị
động viên và sẵn sàng huy động thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa.
Đ.TRỌNG

Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Lâm Hà...
... Để làm được điều đó, MTTQ
cần phải chủ động, đa dạng hóa
các hình thức tập hợp Nhân dân
phù hợp với từng đối tượng, thành
phần xã hội; tập trung làm tốt công
tác tập hợp, đoàn kết và phát huy
vai trò các vị chức sắc tôn giáo,
người tiêu biểu trong cộng đồng
dân cư; phối hợp tuyên truyền,
vận động Nhân dân tham gia các
tổ chức đoàn, hội ở cơ sở để tổ
chức các phong trào thi đua, tạo
sự đồng thuận và thống nhất cao
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
của địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,
Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng
Thanh Hải ghi nhận: 5 năm qua,
MTTQ các cấp trong huyện đã chú
trọng công tác tuyên truyền, vận
động, đồng thời phát huy vai trò
tích cực của người tiêu biểu, người
có uy tín trong cộng đồng dân
cư, trong các dân tộc, tôn giáo để
tuyên truyền, vận động Nhân dân
thực hiện các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Vận động Nhân dân

TIẾP TRANG 1

Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Hoàng Thanh Hải trao bức trướng cho Đại hội mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”.

tích cực tham gia hưởng ứng các
phong trào thi đua yêu nước; đã
tập hợp, đoàn kết các thành phần
xã hội, dân tộc, tôn giáo và các
tầng lớp nhân dân vượt qua mọi
khó khăn để thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh, tham gia xây dựng Đảng,

xây dựng chính quyền, củng cố
niềm tin của các tầng lớp nhân dân
vào sự nghiệp đổi mới của Đảng,
sự quản lý, điều hành của chính
quyền các cấp.
Nhân dịp này, thay mặt Ban
Thường vụ Huyện ủy, Bí thư
Huyện ủy Hoàng Thanh Hải cũng
gửi tặng Đại hội bức trướng với

dòng chữ: “Đoàn kết - Đổi mới Hiệu quả - Phát triển” với kỳ vọng
về UBMTTQVN huyện khóa VII
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống
đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu,
chương trình hành động nhiệm
kỳ mới đề ra.
N.THU

MÊ LINH: Tập trung xây dựng nghị quyết
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

T

iếp tục phát huy những
kết quả đạt được trong
năm 2018, với điều kiện
còn nhiều khó khăn và
thách thức nhất định, nhưng Đảng
bộ xã Mê Linh đã ghi dấu nhiều
kết quả quan trọng nổi bật trong
năm 2018.
Về cơ bản, thành tựu đạt được
trong năm 2018, đó là Mê Linh
có nền kinh tế tiếp tục phát triển,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng
hướng, sản xuất nông nghiệp theo
hướng ứng dụng nông nghiệp công
nghệ cao bền vững. Tăng trưởng
kinh tế đạt 6,8%, tổng sản phẩm xã
hội là 308 tỷ đồng, thu nhập bình
quân đầu người đạt 45 triệu đồng.
Thu ngân sách đạt trên 3,3 tỷ đồng,
đạt 120% chỉ tiêu giao.
Phong trào xây dựng nông thôn
mới - đô thị văn minh được triển
khai rộng khắp trong toàn xã,
Nhân dân phấn khởi và hưởng ứng
tích cực. Đến nay, Mê Linh đã đạt
17/19 tiêu chí về nông thôn mới,
diện mạo nông thôn có nhiều khởi
sắc trên mọi lĩnh vực, đời sống
Nhân dân được nâng lên đáng kể.
Với sự quan tâm lãnh đạo của
Huyện ủy - HĐND - UBND huyện
Lâm Hà, sự phối hợp hiệu quả
của MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội, đặc biệt là sự giúp đỡ
của huyện Mê Linh - thành phố Hà
Nội, Đảng bộ và Nhân dân các dân
tộc trong xã Mê Linh đã đoàn kết,
chung sức, đồng lòng, tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng, an ninh.
Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh
Nguyễn Văn Hải cho biết: Năm
2019 là năm quyết định kết quả
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ.
Tình hình chung có nhiều thuận lợi,

Từ việc tập trung xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an
ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; những năm gần đây, Đảng ủy xã Mê Linh
đã từng bước gặt hái thành công thông qua sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tạo
được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức người dân, nhất
là đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi tích cực.

Các tuyến đường giao thông ở xã Mê Linh cơ bản được thảm nhựa và bê tông hóa. Ảnh: N. Thu

song cũng còn không ít khó khăn,
thách thức. Vì vậy, Đảng ủy, chính
quyền, MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội từ xã đến các thôn
cần tập trung cao độ lãnh, chỉ đạo
thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2019, góp phần hoàn
thành Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 2020. Đảng ủy xã Mê Linh chúng
tôi cũng xác định chủ đề năm 2019
là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của
cấp ủy, điều hành của chính quyền,
quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn
nông thôn mới” .
Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh
cho biết thêm: Hiện nay, chúng

tôi đang tập trung chỉ đạo, triển
khai thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết của Huyện ủy về phát triển
nông nghiệp toàn diện, bền vững
và hiện đại giai đoạn 2017 - 2020,
định hướng đến 2025. Tập trung
xây dựng và triển khai có hiệu
quả Quyết định 4236 của UBND
huyện Lâm Hà về giao chỉ tiêu
năm 2019. Thực hiện trồng thay
thế và ghép cải tạo 118 ha cà phê,
dâu tằm 18 ha, chè 33 ha, rau hoa
211 ha..., quản lý nâng cấp hồ đập
chứa nước vừa và nhỏ, nạo vét
kênh mương chủ động nguồn nước
tưới cho cây trồng đạt 85% diện
tích canh tác. Trong năm 2019,

toàn Đảng bộ xã tập trung rà soát
thực trạng các tiêu chí chưa đạt, đã
đạt nhưng chưa bền vững hoặc đạt
nhưng ở mức độ chưa cao để tiếp
tục tập trung nguồn lực đầu tư, xây
dựng và duy trì phát triển các tiêu
chí nông thôn mới một cách bền
vững, để phấn đấu đưa xã về đích
nông thôn mới vào cuối năm 2019.
Trong đó, tập trung triển khai đưa
nghị quyết vào cuộc sống, tích
cực tuyên truyền nâng cao nhận
thức của cán bộ và Nhân dân, phát
huy vai trò làm chủ của người dân
trong công cuộc xây dựng nông
thôn mới - đô thị văn minh.
NGUYỆT THU
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Chăn nuôi tập trung lợi kép về kinh tế
và môi trường
Nhận thấy chăn nuôi trong
khu dân cư gây ô nhiễm môi
trường, UBND xã Bình Thạnh
(huyện Đức Trọng) đã thành
lập vùng chăn nuôi tập trung
quy mô lớn. Từ đây, dần xóa bỏ
phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ
của người dân mang lại hiệu
quả kinh tế cao hơn.
ã Bình Thạnh vốn là
vùng trọng điểm về chăn
nuôi trên địa bàn huyện,
có số hộ chăn nuôi gia
súc, gia cầm lớn, nhất là heo, gà với
số lượng hàng chục nghìn con mang
lại giá trị kinh tế tương đối cao hàng
năm. Tuy nhiên, việc phát triển chăn
nuôi ở đây làm nảy sinh nhiều vấn
đề đó là: Chất thải không qua xử lý
được xả thẳng ra môi trường bên
ngoài làm ảnh hưởng tới phần lớn
đời sống của dân cư. Thói quen lâu
đời này thật sự khó thay đổi trong
suy nghĩ của người dân, bởi vậy việc
thực hiện di dời trang trại, gia trại ra
xa khu dân cư những năm trước thật
sự khó khăn đối với chính quyền
địa phương.
Để khắc phục tình trạng này, cách
đây gần chục năm, xã Bình Thạnh
đã ban hành nghị quyết về chăn nuôi
tập trung, trong đó chọn giải pháp
triển khai xây dựng khu chăn nuôi
tập trung xa dân cư để bảo vệ môi
trường và tích cực triển khai cho đến
nay. Qua đó, xã Bình Thạnh đã quy
hoạch vùng chăn nuôi rộng 200 ha ở
thôn Thanh Bình 1. Đây vốn là vùng
đất của nông trường cà phê cũ, vốn
ít khu dân cư, gần đường giao thông
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Trang trại của gia đình ông Nguyễn Công Khanh ở khu vực chăn nuôi tập trung
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: H.Yên

nên rất thuận tiện cho việc đi lại, trao
đổi hàng hóa. Để Nhân dân nắm bắt
được chủ trương của xã, trong các
cuộc họp thôn, xã liên tục tuyên
truyền về việc xây dựng khu chăn
nuôi tập trung để mọi người biết và
đăng ký tham gia. Các hộ đăng ký
tham gia di dời chuồng trại, gia trại
vào khu chăn nuôi tập trung đều
được tạo điều kiện về giấy tờ, thủ
tục, vay vốn. Đồng thời UBND xã
cũng đã tổ chức cho một số hộ chăn
nuôi tham quan, học hỏi các mô hình
tiêu biểu trong và ngoài huyện.
Đến nay, hiệu quả về mặt kinh tế
của vùng chăn nuôi tập trung của xã
đã được khẳng định thông qua việc
phát triển chăn nuôi mà nhiều hộ gia
đình đã giàu lên thấy rõ. Hiện tại,
trong vùng chăn nuôi tập trung của
xã có tới 20 trang trại lớn với quy
mô hàng nghìn con gà, heo được
nuôi mỗi năm.
Anh Mai Minh Trung - một trong
các gia hộ dời chuồng trại vào vùng
chăn nuôi tập trung cho biết, sau khi

vào khu chăn nuôi tập trung đã có
thêm điều kiện mở mang chuồng
trại, tăng đàn vật nuôi và bước đầu
tạo được quy mô đàn lớn mang lại
hiệu quả kinh tế hơn trước. Anh
Trung cho biết thêm, tiền thân gia
đình tôi chăn nuôi nhỏ lẻ trong
khu dân cư, sau một thời gian chăn
nuôi, tôi nhận thấy chăn nuôi nhỏ
lẻ không còn hiệu quả nữa, nếu
mở rộng quy mô sẽ ảnh hưởng đến
môi trường. Mặc dù đã áp dụng
các biện pháp vệ sinh chuồng trại
sạch sẽ nhưng mùi hôi vẫn không
giảm. Hàng xóm liên tục có nhiều
ý kiến. Quỹ đất hạn hẹp nên muốn
xây dựng thêm chuồng trại, mở rộng
chăn nuôi cũng khó. Vì vậy, khi xã
có chủ trương xây dựng khu chuyển
đổi chăn nuôi cách xa khu dân cư,
tôi đã đăng ký tham gia mua đất
lập trang trại. “Hiện nay, quy mô
đàn heo của tôi lên đến 1.600 con.
Thời điểm này, tình hình dịch bệnh
lở mồm long móng đang xảy ra trên
địa bàn huyện, tỉnh nhưng trang trại

Phân bổ hơn 10 tỷ đồng
phát triển nông nghiệp,
nông thôn

của tôi vẫn đảm bảo an toàn. Thời
gian tới, tôi tiếp tục đầu tư mở rộng
quy mô đàn heo để nâng cao thu
nhập” - anh Trung nói.
Cũng như anh Trung, từ năm
2013, ông Nguyễn Công Khanh đã
mạnh dạn đăng ký mô hình chăn
nuôi gà trang trại lạnh và chuyển
ra vùng chăn nuôi tập trung để làm
ăn thuận lợi, nhất là không gây ô
nhiễm môi trường trong khu dân
cư. Với diện tích 5 ha đất, ông đầu
tư xây dựng chuồng trại và nuôi
hơn 100 ngàn con gà, các khâu chăn
nuôi đều theo quy trình tự động,
mỗi ngày cho ra hơn 5 tấn trứng
sạch và an toàn, không những đem
lại thu nhập cao cho gia đình mà
còn góp phần giải quyết cho 25 lao
động người địa phương.
Ông Đỗ Văn Hiền, Chủ tịch
UBND xã Bình Thạnh cho biết:
Trong các cuộc họp, các buổi tiếp xúc
cử tri, xã luôn khẳng định chăn nuôi
bảo đảm vệ sinh môi trường và vệ
sinh an toàn thực phẩm là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách
trong chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây
dựng Bình Thạnh trở thành xã nông
thôn mới kiểu mẫu. Từ khi thành
lập vùng chăn nuôi tập trung, việc
ô nhiễm do chăn nuôi trong khu dân
cư hầu như không còn, trong khi đó
hiệu quả kinh tế tăng lên thấy rõ. Vì
vậy, thời gian tới, xã tiếp tục khuyến
khích người dân tham gia phát triển
đàn gia súc, gia cầm quy mô tập
trung theo hướng trang trại, gia trại
tại khu vực vùng chăn nuôi tập trung
của xã, nhằm phát triển kinh tế hộ
gia đình, góp phần vào sự phát triển
kinh tế của địa phương.
HOÀNG YÊN

Cựu chiến binh (CCB) Đinh Văn Tuân, 46 tuổi, ở tổ dân phố Vạn Thành, Phường 5, TP Đà Lạt được
nhiều người biết đến là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và có nhiều công đóng góp cho sự hình
thành và phát triển Làng hoa Vạn Thành.

Vườn hoa hồng là nguồn thu nhập
chủ yếu của gia đình CCB Đinh Văn Tuân.

Đ

Ảnh: Đ.Trọng

ể có được thành công đó là
sự nỗ lực liên tục và không
biết mệt mỏi của bản thân
ông Tuân cùng gia đình trong những
năm qua. CCB Đinh Văn Tuân tham
gia nhập ngũ từ năm 1996 và sau 6
năm công tác trong quân ngũ trở về
địa phương, tài sản ấy đối với ông
Tuân gần như chưa có gì trong tay.
Ngay khi đó, ông đã cùng gia đình
nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển

canh tác trồng các loại hoa hồng,
đồng tiền, lyly... cắt cành. Toàn
bộ diện tích trồng hoa trên được
gia đình ông ứng dụng công nghệ
nhà kính, hệ thống tưới nước phun
sương. Sản phẩm các loại hoa của
gia đình CCB Tuân được đưa đi tiêu
thụ chủ yếu tại thị trường TP Hồ Chí
Minh, mỗi năm đã cho gia đình thu
nhập bình quân khoảng 3 tỷ đồng từ
hoa cắt cành.
Không chỉ có vậy, vườn hoa của
gia đình ông Tuân đã trở thành địa
chỉ khá quen thuộc, tin cậy và hấp
dẫn với các du khách đến tham
quan, tìm hiểu quy trình trồng,
chăm sóc hoa, kể cả lịnh sử hình
thành và phát triển Làng hoa Vạn
Thành trong 70 năm qua. Giờ đây,
Làng hoa Vạn Thành đã trở thành
vùng đất trù phú và được biết đến là
điểm tham quan du lịch canh nông
nổi tiếng của TP Đà Lạt và là điểm
đến thân quen của nhiều du khách
phương xa. Nhờ đó, ông Tuân cùng

Trong kế hoạch hành động
đến cuối năm 2019, ngành Nông
nghiệp và phát triển nông thôn
Lâm Đồng được phân bổ hơn 10
tỷ đồng ngân sách để triển khai 6
chương trình, đề án trên địa bàn
4 huyện, thành phố.
Trong đó, Chương trình Mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới với tổng nguồn vốn triển khai
nhiều nhất với hơn 6,4 tỷ đồng.
Cụ thể, gồm hỗ trợ phát triển sản
xuất liên kết (gần 5 tỷ đồng) và
hơn 1,4 tỷ đồng thực hiện mỗi xã
một sản phẩm (OCOP), phát triển
ngành nghề nông thôn, nâng cao
chất lượng đào tạo nghề.
Còn lại hơn 3,6 tỷ đồng thực
hiện 5 chương trình, đề án gồm:
hơn 2,4 tỷ đồng phát triển nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
1,2 tỷ đồng chuyển đổi giống cây
trồng, tái canh cà phê, ứng dụng
cơ giới hóa trong sản xuất nông
nghiệp và phát triển bền vững
ngành dâu tằm.
VŨ VĂN

Lâm Hà thu hút thêm
1 dự án đầu tư
Trong quý 1/2019, huyện Lâm
Hà có thêm 1 dự án được UBND
tỉnh chấp thuận chủ trương đầu
tư đó là Dự án Thủy điện Đồng
Nai 1 của Công ty Cổ phần Năng
lượng Di Linh với tổng mức đầu
tư là 492,66 tỷ đồng, tổng diện
tích sử dụng đất là 80,38 ha.
Được biết, đến nay trên địa bàn
huyện có 54 dự án thu hút đầu
tư ngoài ngân sách đã được chấp
thuận chủ trương và cấp giấy
chứng nhận đầu tư. Trong đó, 50
dự án đầu tư trong nước và 4 dự
án đầu tư trực tiếp nước ngoài
với tổng mức đầu tư đăng ký gần
3.253 tỷ đồng.
PHẠM LÊ

Người cựu chiến binh làm giàu từ trồng hoa

kinh tế bằng việc thuê đất để trồng
hoa tại Làng hoa Vạn Thành. Nhưng
đối với ông Tuân, một người sinh
ra và lớn lên tại vùng quê tỉnh Ninh
Bình thì kiến thức về trồng, chăm
sóc hoa là điều khá mới mẻ. Do vậy,
ông đã cố gắng nắm bắt, học hỏi
kinh nghiệm trồng, chăm sóc hoa từ
sách, báo, từ những người dân xung
quanh, trong đó có những người là
đồng đội của mình. Nỗ lực là vậy,
nhưng ông Tuân cũng đã nếm trải
nhiều thất bại từ những bước đầu
vào nghề trồng hoa. Nhưng với bản
lĩnh, ý chí vững vàng của người lính
được trải qua môi trường quân đội
đã thôi thúc ông Tuân luôn vươn lên
chính mình, không lùi bước trước
những khó khăn, trưởng thành qua
mỗi lần thất bại để làm giàu trên quê
hương mới.
Và rồi từ “đôi bàn tay trắng” CCB
Tuân cùng gia đình đã tích góp mua
được đất làm nhà ở khang trang, ổn
định cùng với việc mua 1,4 ha đất
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gia đình cũng đã góp công tích cực
quảng bá hình ảnh Làng hoa Vạn
Thành nói riêng và thương hiệu “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
đến với đông đảo du khách ở trong
và ngoài nước. Và để có được những
vườn hoa đẹp mắt, đạt năng suất
cao, chất lượng tốt là sự chăm sóc
kỹ lưỡng, khoa học đối với từng loại
hoa, trong đó có hoa hồng là loài hoa
chủ đạo mà gia đình ông Tuân đang
canh tác. Vì vậy, mô hình trồng hoa
cắt cành của gia đình ông Tuân đã
được chọn là một trong những mô
hình tiêu biểu trong phát triển kinh
tế của Hội CCB địa phương.
Đi lên từ “hai bàn tay trắng”, vượt
qua những thất bại bước đầu với
nghề trồng hoa để xây dựng thành
công mô hình hoa cắt cành cho thu
nhập tiền tỷ của CCB Đinh Văn
Tuân trở thành tấm gương sáng, góp
phần xây dựng cho sự phát triển của
Làng hoa Vạn Thành.
ĐAM TRỌNG

Phát triển hơn 56 ha
dược liệu ở xã vùng sâu
Công ty Cổ phần Dược Lâm
Đồng (Ladophar) vừa được cơ
quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng
chấp thuận đầu tư phát triển hơn
56 ha cây dược liệu các loại tại
Tiểu khu 94A, xã Đạ Nhim,
huyện Lạc Dương, thuộc khu
vực đất ngoài quy hoạch 3 loại
rừng với thời hạn 50 năm.
Theo đó, với tổng nguồn vốn
gần 51 tỷ đồng, từ nay đến cuối
năm 2020, Ladophar hoàn thành
các thủ tục thiết kế xây dựng
cơ bản, triển khai trồng mới và
chăm sóc hơn 51,5 ha các loại
cây dược liệu, xây dựng 2 ha
vườn ươm cây dược liệu đầu
dòng và diện tích còn lại xây
dựng công trình để phục vụ sản
xuất các loại cây dược liệu này.
Dự kiến sản lượng thu hoạch
bình quân hàng năm đạt tiêu
chuẩn chất lượng dược liệu
GACP của Tổ chức Y tế thế giới
gồm: 1.017 tấn atiso, 128 tấn
dương cam cúc, 20 tấn vân mộc
hương, 8 tấn trà hoa vàng.
VĂN VIỆT
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Thí sinh tự do được chọn
điểm nộp hồ sơ ĐKDT
Trong kỳ thi THPT Quốc gia
2019, thí sinh tự do tại Lâm
Đồng đăng ký dự thi (ĐKDT)
chỉ để lấy kết quả xét tuyển vào
ĐH, CĐ, TC được chọn một
trong các điểm ĐKDT do Sở
Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) quy
định để nộp hồ sơ ĐKDT và dự
thi tại các điểm thi do Sở GDĐT
quy định (sẽ công bố sau ngày
20/4).
Cụ thể, danh sách đơn vị
thu nhận hồ sơ ĐKDT thí sinh
tự do đã tốt nghiệp ĐKDT
THPT Quốc gia năm 2019
như sau: Đà Lạt gồm các địa
điểm Trung tâm (TT) GDTX
tỉnh Lâm Đồng, Trường THPT
Trần Phú và Trường THPT Bùi
Thị Xuân; Đức Trọng gồm TT
GDNN - GDTX Đức Trọng,
Trường THPT Nguyễn Thái
Bình và Trường THPT Lương
Thế Vinh; Di Linh gồm TT
GDNN - GDTX Di Linh và
Trường THPT Phan Bội Châu.
Tại Lâm Hà gồm TT GDNN
- GDTX Lâm Hà và Trường
THPT Thăng Long; Bảo Lâm
gồm TT GDNN - GDTX
Bảo Lâm và Trường THPT
Lộc Thành; Bảo Lộc gồm TT
GDTX tỉnh tại thành phố Bảo
Lộc, Trường THPT Nguyễn Tri
Phương và Trường THPT Lộc
Thanh; Đạ Huoai gồm Trường
THPT Đạ Huoai; Cát Tiên gồm
Trường THPT Cát Tiên; Đạ
Tẻh gồm TT GDNN - GDTX
Đạ Tẻh; Lạc Dương gồm
Trường THPT Langbiang và
Trường THCS&THPT Đạ Sar;
Đam Rông gồm Trường THPT
Nguyễn Chí Thanh và Trường
THPT Đạ Tông; Đơn Dương
gồm Trường THPT Đơn Dương
và Trường THPT Hùng Vương.

TUẤN HƯƠNG

Các trường đại học,
cao đẳng, dạy nghề
xây dựng chương trình
học tập cho người lớn
Đó là đề nghị của UBND tỉnh
đối với các trường đại học, cao
đẳng, dạy nghề để nhiệm vụ xây
dựng xã hội học tập tiếp tục đi
vào đời sống. Cụ thể, các trường
đại học, cao đẳng, dạy nghề cần
tham gia xây dựng các chương
trình học tập của người lớn theo
cơ chế của hệ thống giáo dục
mở, tài nguyên giáo dục mở
phục vụ việc học tập của cán
bộ, công chức, viên chức, công
nhân, nông dân, người về hưu,
người già… Đặc biệt, chú trọng
chương trình về nông nghiệp
công nghệ cao, chuyển đổi cây
trồng vật nuôi… nhằm phát huy
các thế mạnh của địa phương.
Qua đó, góp phần tích cực xây
dựng các phong trào toàn dân
đoàn kết xây dựng cuộc sống
nơi dân cư và phát huy truyền
thống khuyến học - khuyến tài
của dân tộc.
VIỆT HÙNG

Về xã được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua
ề với Tà Năng khi tiết
trời đang giữa mùa
xuân, chúng tôi như
vui lây niềm vui của
người dân nơi đây khi mà bộ mặt
nông thôn của xã đang “thay da đổi
thịt” hàng ngày. Nhiều ngôi nhà
cao tầng đang dần mọc lên khang
trang hơn, các con đường bê tông
hóa cũng dần hình thành thay cho
những “con đường đất đỏ” xa xưa
với ánh đèn điện chiếu sáng cả một
vùng quê mỗi khi màn đêm buông
xuống… Chị Ma Am (thôn Krông
Bông) phấn khởi cho biết: “Nhà
tôi có 2 đứa nhỏ, đứa học cấp một,
đứa mẫu giáo. Trước đây, mỗi lần
trời mưa gió, đi lại rất khó khăn; từ
ngày đường thôn được làm, nỗi lo
đường trơn trượt mỗi khi chở con
đi học vào ngày mưa nhờ đó cũng
không còn nữa, tôi và bà con trong
thôn vui lắm. Vui hơn nữa là bà
con trong thôn hầu như ai cũng làm
nông, nên đường được bê tông hóa
rồi, chở phân bón, nông sản ra vào
cũng dễ dàng hơn rất nhiều”.
Theo ông Uông Thanh Nam - Phó
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Tà Năng, để thực hiện các nhiệm vụ
cấp trên, thời gian qua, đặc biệt là
trong năm 2018, xã đã tổ chức phát
động nhiều phong trào thi đua yêu
nước gắn với việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị của địa phương. Những
phong trào thi đua với nội dung thiết
thực và hình thức tổ chức phong
phú đã động viên và thu hút được
đông đảo đảng viên, cán bộ, công
chức, lực lượng vũ trang và Nhân
dân tham gia, cổ vũ các tập thể và cá
nhân vượt qua khó khăn, hoàn thành
tốt nhiệm vụ. Từ những phong trào
thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể,
cá nhân xuất sắc, chiến sĩ thi đua và
các tấm gương điển hình tiên tiến,
tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội.
Cũng theo ông Uông Thanh Nam,
bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo sâu sát của các cấp ủy đảng,
chính quyền cấp trên, mấu chốt để
Tà Năng có được như ngày hôm

V

Cuối năm 2017, xã Tà Năng (huyện Đức Trọng) cán đích xã nông thôn mới, từ đó đến nay, Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân trong xã không ngừng nỗ lực để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt
được. Chính vì vậy, Tà Năng vừa vinh dự được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh đề nghị Chính
phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Từ ngày đường thôn được bê tông hóa, người dân trong thôn Krông Bông không còn canh cánh nỗi lo
mỗi khi trời mưa gió, đường trơn trượt. Ảnh: N.Minh

nay, đó là sự đồng lòng, hưởng ứng
tích cực của các tầng lớp nhân dân
trong xã phấn đấu thực hiện các
nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng
an ninh, trật tự an toàn xã hội. Năm
2018, theo chỉ tiêu huyện giao cũng
như thực hiện Nghị quyết Đảng ủy
và Hội đồng Nhân dân xã đã đạt
được một số kết quả nhất định. Cụ
thể, tổng diện tích gieo trồng thực
hiện 2.437/2.355 ha, đạt 104% kế
hoạch huyện giao; thu nhập bình
quân đầu người đạt 40 triệu đồng/
người, tăng 6 triệu đồng so với cùng
kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách
là 758 triệu đồng/640 triệu đồng,
đạt 118% kế hoạch huyện giao;
số hộ nghèo theo tiêu chí mới (đa
chiều) là 41 hộ, chiếm 2,86%, giảm
3 hộ; hộ cận nghèo là 51 hộ, chiếm
3,55%, giảm 11 hộ so với trước.
Đặc biệt, công tác giao quân đạt

100%, tình hình an ninh trật tự trên
địa bàn ổn định…
Cùng đó, xã cũng duy trì và củng
cố phổ cập giáo dục tiểu học đúng
độ tuổi và phổ cập THCS; tỷ lệ duy
trì sĩ số các bậc học trong năm khá
tốt, như mầm non và tiểu học đạt
100%, THCS đạt 98,6%. Tỷ lệ hộ
gia đình văn hóa năm sau cao hơn
năm trước. Mặt khác, xã cũng giữ
vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc.
Song song với những hoạt động
trên, phong trào thi đua “Chung
sức xây dựng nông thôn mới” tiếp
tục được phát động đã đi vào cuộc
sống, có sức lan tỏa rộng và được
toàn thể Nhân dân đồng tình hưởng
ứng với nhiều mô hình do Nhân dân
tự nguyện góp công, góp tiền như
làm đường giao thông nông thôn,
đầu tư hệ thống chiếu sáng… Đặc

biệt, người dân trong xã đã từng
bước bỏ các tập tục sản xuất lạc
hậu để đầu tư theo hướng sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao, mạnh
dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
từ đó, đời sống của người dân trên
địa bàn từng bước được cải thiện,
tiếp tục nâng cao và giữ vững các
tiêu chí đã đạt được trong xây dựng
nông thôn mới. “Được Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng của tỉnh chọn đề
nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua đó
vừa là vinh dự, vừa là động lực của
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
xã Tà Năng quyết tâm, nỗ lực phát
huy những kết quả đã đạt được trong
năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong
trào thi đua sôi nổi, có chất lượng
và có hiệu quả, phấn đấu thực hiện
thành công nhiệm vụ chính trị của
địa phương năm 2019 và các năm
tiếp theo” - ông Uông Thanh Nam
NHẬT MINH
nói.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm nắm bắt tư tưởng của HSSV
Ngày 11/4, Sở Giáo dục - Đào
tạo (GDĐT) và Công an tỉnh đã tổ
chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực
hiện “Quy chế phối hợp về thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
(ANQG) và đảm bảo trật tự an toàn
xã hội (TTATXH), đấu tranh phòng,
chống tội phạm, vi phạm pháp luật
khác trong ngành GDĐT Lâm Đồng.
Theo báo cáo tại hội nghị, sau 3
năm triển khai thực hiện quy chế phối
hợp, hai ngành đã chủ động phối hợp
xác minh, điều tra, đấu tranh, làm rõ
và xử lý các vụ việc nảy sinh liên
quan đến an ninh, trật tự trên lĩnh vực
GDĐT, góp phần đảm bảo tình hình
an ninh, trật tự tại địa phương. Đồng
thời, công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật đã được các đơn
vị nghiệp vụ 2 ngành chủ động phối
hợp với các địa phương, trường học
tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao
nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác
cho cán bộ, nhà giáo và người học.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể ngành Giáo dục.

Tuy nhiên, công tác phối hợp thực
hiện quy chế vẫn chưa đi sâu vào
thực chất, việc phối hợp thực hiện
phần lớn chỉ dừng lại ở mức độ trao
đổi thông tin các vụ vi phạm về trật
tự xã hội trong học sinh, sinh viên
(HSSV), chưa đi sâu nắm bắt tình

hình tư tưởng và hoạt động trên mạng
xã hội của đội ngũ cán bộ, nhà giáo
và người học, chưa đề ra các giải
pháp hiệu quả nhằm hạn chế sự tác
động từ mặt trái của mạng Internet,
mạng xã hội và các trò chơi trực
tuyến... Vì vậy, để việc thực hiện

quy chế phối hợp thực sự mang lại
hiệu quả, hai ngành đã thống nhất kế
hoạch phối hợp đẩy mạnh công tác
tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH,
đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi
phạm pháp luật khác trong ngành
Giáo dục. Đồng thời, tổ chức thực
hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ trong các nhà trường; tăng
cường công tác giáo dục đạo đức, lối
sống văn hóa, thuần phong, mỹ tục,
ý thức chấp hành pháp luật cho cán
bộ, nhà giáo, người học. Đặc biệt,
nêu cao tinh thần trách nhiệm của
đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong việc
quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng
của HSSV trong quá trình sử dụng
mạng Internet, mạng xã hội...
Tại hội nghị, lãnh đạo hai ngành
đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và
20 cá nhân có thành tích trong thực
hiện quy chế phối hợp.
TUẤN HƯƠNG
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Thu hút đoàn viên thanh niên từ văn hóa bản địa
Mang ý nghĩa thiết thực
Thanh niên được xem là lực lượng nòng
cốt và chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu dân số và
cơ cấu lao động xã hội của mỗi địa phương.
Trong những năm gần đây, Huyện Đoàn Di
Linh đã đề ra nhiều nội dung, hình thức, mô
hình hoạt động phù hợp, tạo sức hấp dẫn cho
hoạt động thanh niên địa phương.
Xuất phát từ ý tưởng của Hội LHTN Việt
Nam huyện Di Linh, Ban Chủ nhiệm CLB
Tri thức trẻ Làng Djiring đề ra mục tiêu là
tập hợp, gắn kết, tạo môi trường giao lưu,
chia sẻ đến các bạn trẻ người đồng bào dân
tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và làm
việc trên địa bàn huyện Di Linh. Đồng thời,
CLB cũng mong muốn sẽ truyền cảm hứng
cho đoàn viên, thanh niên về việc bảo tồn
nền văn hóa truyền thống của người K’Ho.
Được thành lập vào năm 2018, CLB Tri
thức trẻ Làng Djiring là một trong những
mô hình đặc biệt và chỉ dành riêng cho người
đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên
có độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi. CLB tập hợp
các cán bộ, đoàn viên và mở rộng ra toàn học
sinh có khả năng nghiên cứu, có trình độ và
có tư tưởng, suy nghĩ tiến bộ mong muốn
được tìm hiểu về phong tục người K’Ho. Từ
đó, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn
về lối sống trong mỗi đoàn viên trên địa bàn
huyện Di Linh.
Chị Now Sye Hồng Thuyên - Chủ nhiệm
CLB cho biết: “CLB Tri thức trẻ Làng
Djiring là môi trường để đẩy mạnh các hoạt
động tuyên truyền về đời sống, sinh hoạt,
phong tục, tập quán tốt đẹp của tổ tiên, nhất
là của người K’Ho. Thông qua CLB để quảng
bá, lan rộng những nét đẹp truyền thống của
cộng đồng dân tộc người K’Ho. Để từ đó giúp
giới trẻ dễ dàng tiếp cận và hiểu hơn về bản
sắc riêng của dân tộc mình”.

Nhằm kết nối đoàn viên, thanh niên là những người đồng bào dân tộc thiểu số có
cùng sở thích, đam mê và có đủ kiến thức, nhiệt huyết là phương châm hành động
đã trở thành “thương hiệu riêng” của các thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Tri thức
trẻ Làng Djiring (Di Linh).

km, nhưng chị Ka Thảo - Bí thư Đoàn xã Sơn
Điền vẫn gắn bó với công tác đoàn cũng như
CLB Tri thức trẻ Làng Djiring ngay những
bước đầu thành lập. Chị Thảo chia sẻ: “Bản
thân tôi là người K’Ho, trước đây tôi chỉ biết
nói chứ chưa viết được chữ đâu, vì nó rất khó
và hơn thế nữa là khi đi làm sử dụng tiếng
Kinh nhiều nên tôi rất hay tò mò và muốn tìm
hiểu thêm về phong tục, tập quán, cách viết
chữ của dân tộc mình. Từ những điều đó, tôi
nhận thức được rằng nền văn hóa của mình
vẫn được lưu giữ và phát triển cho những thế
hệ về sau. CLB Tri thức trẻ Làng Djiring là
CLB mang lại nhiều ý nghĩa không chỉ cho
riêng tôi mà cả những thành viên đang tham
gia nên luôn sẵn sàng dành thời gian để đi
sinh hoạt và tham gia các hoạt động đều đặn”.

Bên cạnh truyền đạt chữ viết thì các
điệu múa, bài hát bằng tiếng K’Ho
đã dần tạo ra các hoạt động giao
lưu văn hóa nhằm lưu giữ và bảo tồn
nét đẹp của người bản địa trong mỗi
thành viên của CLB.
Thành viên CLB tham gia tìm hiểu văn hóa K’Ho. Ảnh: T.T.Hiền

Từ lúc ra mắt, CLB đã thu hút hơn 10
thành viên tham gia và tính đến nay đã được
20 bạn trẻ đến từ các đơn vị khác nhau như:
học sinh, cán bộ, công nhân viên chức ở các
trường học… Cứ thế, CLB Tri thức trẻ Làng
Djiring duy trì sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần.
Ngoài ra, để tạo sự thích thú và truyền cảm
hứng cho thành viên, Ban chủ nhiệm tổ chức
2 chương trình/tháng với nhiều nội dung khác
nhau như: tổ chức giao lưu với các nghệ nhân
cồng chiêng, tham quan làm men rượu cần,
trao quà cho các em nghèo…

Xây dựng làng K’Ho
truyền thống
Để duy trì và tránh những nét đẹp truyền
thống của người đồng bào dân tộc K’Ho bị
mai một, CLB Tri thức trẻ Làng Djiring đã
tập hợp các đoàn viên, thanh niên là người
K’Ho có nhu cầu và sở thích tìm hiểu thêm
về nền văn hóa của mình, đồng thời tìm kiếm
ra những già làng, những người biết đọc, viết
tiếng K’Ho chỉ cách đọc, viết cho các thành
viên trong CLB.
Mặc dù ở cách trung tâm huyện chừng 50

Anh Vũ Thành Công - Bí thư Huyện đoàn
Di Linh cho hay: “Để các đoàn viên, thanh
niên nói chung và đoàn viên, thanh niên người
đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được lôi
cuốn từ nền văn hóa truyền thống bản địa thì
việc thành lập ra một CLB như thế này là rất
hay. Riêng CLB Tri thức trẻ Làng Djiring đa
số là thành viên là người dân tộc thiểu số K’Ho
có tri thức, hiểu biết. Tuy nhiên, người K’Ho
đa số họ nói được, hát được nhưng họ không
viết được. Chính vì thế, mục đích chính thành
lập ra CLB là mong muốn họ có thể biết viết,
biết đọc và ghi chép lại được mọi thứ bằng
ngôn ngữ của họ, đó là ngôn ngữ K’Ho.”.
THÂN THU HIỀN

Sợi len nâng bước giảng đường và ước mơ khởi nghiệp
Gắn bó 4 năm Đại học Đà Lạt,
Phan Ngọc Bảo Tâm - cô gái 21
tuổi quê ở Lâm Hà - đồng thời
gắn liền với đan móc len. Tâm
bảo rằng, những gì em học
được thêm về len cũng nhiều
như những kiến thức em đã học
được trên giảng đường đại học.

N

ói tới Đà Lạt là nhắc đến
len. Nhưng bây giờ thì
chẳng còn nhiều bạn trẻ
như Tâm ngồi cần mẫn, tỉ mỉ với
từng mũi len đã không còn dễ dàng
bắt gặp.
Có nhìn thấy cách Tâm mân mê
từng sợi len, nghe em phân biệt
loại len nào thích hợp cho từng
sản phẩm và ánh mắt long lanh của
cô gái nhỏ khi chạm vào cuộn len
thơm mới có thể hình dung được
hết niềm yêu thích của Tâm với
len. Tâm kể rằng, “cảm tình” của
em với len xuất phát từ những tấm
áo được người cô đan cho lúc nhỏ,
và những ngày say mê ngồi nhìn
bàn tay cô “biến” những cuộn len
thành tấm áo xinh xắn đã trở thành
một phần ký ức ngọt ngào của tuổi
thơ Tâm.
Cô mất khi em còn chưa kịp học
được nghề, nhưng với niềm đam
mê của mình, từ lúc là học sinh
bậc THCS, Tâm đã tự tìm tòi, mày
mò học đan, móc len trên Internet.

Bảo Tâm mang niềm yêu thích len từ nhỏ, và vẫn đang nung nấu ý tưởng khởi nghiệp
từ các sản phẩm len độc đáo. Ảnh: V.Q

Bắt đầu từ những thứ nhỏ xinh như
móc khóa để làm quà tặng bạn bè,
đến nay, tay nghề của Tâm đã vững
vàng, tinh tế với những sản phẩm
khó hơn như túi xách, mũ len.
Cũng vì yêu thích len mà Bảo
Tâm càng quyết tâm thi đậu vào
Trường Đại học Đà Lạt, để được
sống tại thành phố hoa và được học
hỏi nhiều hơn về len ngay tại nơi
nổi tiếng bởi các sản phẩm từ len.
Những ngày đầu, Tâm lân la đến hết
tiệm len này đến cửa hàng khác, chỉ
để được ngắm nghía đồ len cho thỏa.
Sẵn có kỹ năng móc len thuần thục,
em nhận gia công thú bông để vừa
kiếm thêm thu nhập, vừa được chỉ

bảo và học hỏi thêm. Tâm làm nhiều
nơi, tập tành làm nhiều sản phẩm,
nhận gia công hàng cho nhiều tỉnh,
thành để biết được nhiều cách làm
khác nhau. Thu nhập từ đó cũng đủ
cho cô sinh viên nhỏ trang trải cuộc
sống cho 4 năm xa nhà mà không
cần phải xin gia đình. Tâm kể rằng:
“Số tiền 200 nghìn đồng đầu tiên em
làm ra từ việc móc thú bông thực sự
khiến em hạnh phúc, bởi nó được
tạo ra từ chính niềm yêu thích và
đam mê của mình”.
Dần dần, khi tay nghề ngày càng
được nâng lên, Tâm nhận làm phụ
kiện với độ tỉ mỉ và yêu cầu kỹ
thuật cao hơn. Mong muốn tạo nên

những chiếc túi xách, túi đeo hoàn
toàn thủ công bằng cách móc sợi,
Tâm mày mò tìm hiểu, tự làm mọi
công đoạn để hình thành những
chiếc túi len được nhiều người yêu
thích và đặt hàng với giá trung bình
trên dưới một triệu đồng cho mỗi
túi. “Đó là những sản phẩm vừa
mang đậm chất truyền thống của
đan móc ở Đà Lạt, vừa khác biệt và
mới mẻ. Quan trọng hơn cả là giá
cả của túi vẫn xứng đáng với giá trị
sức lao động của người làm ra, và
bởi vì là túi thủ công nên mỗi chiếc
túi đều là sản phẩm duy nhất” - Bảo
Tâm chia sẻ.
Lúc ban đầu khi vừa học vừa làm,
Tâm mất 5 - 7 ngày để hoàn thành
một chiếc túi, còn bây giờ, em chỉ
mất 1,5 ngày với mức độ phức tạp
tăng dần. Tâm vẫn hàng ngày học
theo trên Internet để đa dạng mẫu
mã cho sản phẩm của mình, cùng
đó lập trang Facebook riêng cho
len với cái tên dễ thương “Tím
sến súa” ra đời, vừa để Tâm khoe
những sản phẩm xinh xắn của mình
làm ra, vừa là nơi những người yêu
thích sản phẩm của em có thể mua
hoặc đặt sản phẩm, hoặc có khi là
cùng chia sẻ với nhau những cách
đan móc len.
Năm 2017, Bảo Tâm tham gia
Cuộc thi “Ý tưởng đổi mới sáng
tạo và khởi nghiệp” của Trường Đại
học Đà Lạt với dự án “Kinh doanh
túi Hanmade móc sợi”, tuy nhiên

vì một vài lý do, Tâm buộc phải rút
lui khi cuộc thi chưa kịp bắt đầu.
Thế nhưng trong thâm tâm của cô
gái trẻ, em vẫn luôn nung nấu kế
hoạch khởi nghiệp từ len sau khi
đã tốt nghiệp đại học. Lộ trình 5
năm đã được cô gái trẻ vạch sẵn,
đó là sẽ tiếp tục phát triển các sản
phẩm từ len để duy trì niềm đam mê
của mình và tích cóp vốn, tích cóp
kinh nghiệm để có thể mở một cửa
hàng đồ len cho riêng mình. Bảo
Tâm còn mong muốn sẽ mở xưởng
hướng dẫn đan móc cho những
người phụ nữ ở Lâm Hà quê em
để tạo thêm thu nhập cho họ trong
thời gian nông nhàn.
Hiện tại, khi đang bận rộn với
lịch học năm cuối, Tâm không còn
làm nhiều sản phẩm, nhưng em vẫn
tranh thủ thời gian rảnh hàng ngày
để đan, móc mà theo như em nói là
“làm cho đỡ nhớ kim, nhớ len”. Tất
cả vẫn mới chỉ nằm trong kế hoạch,
và Tâm còn cần phải có nhiều thời
gian, cần nhiều quyết tâm và điều
kiện nữa mới có thể thực hiện được.
“Chỉ cần thấy len là em hạnh phúc.
Len không chỉ giúp em gặp và
kết nối được với những người dễ
thương từ khắp mọi miền trên đất
nước cùng chung niềm đam mê, mà
đan móc len còn giúp em rèn luyện
tính nhẫn nại, trầm tĩnh, để những
bông hoa len có thể nở trên đôi bàn
tay khéo léo” - Tâm tỏ bày.
VIỆT QUỲNH
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Hơn 2.900 tổ chức
quần chúng làm công tác
bảo vệ an ninh, trật tự

Theo báo cáo của Công an tỉnh, thời
gian qua, các đơn vị, địa phương thường
xuyên phối hợp mở các đợt phát động
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ
chức 1.370 buổi tuyên truyền, phát động
phong trào trên các địa bàn với 226.465
lượt người tham dự.
Đặc biệt, ngành cũng đã tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động quần
chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh
với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; gắn
với tập trung rà soát, phân loại các băng
nhóm hoạt động có tổ chức trên địa bàn
để có đối sách quản lý, đấu tranh làm
tan rã, kiên quyết không để tội phạm
có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội
đen”. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có
trên 1.000 Tổ An ninh nhân dân, Đội
Dân phòng, Câu lạc bộ phòng chống
tội phạm, trợ giúp pháp lý, Tổ Già làng
tự quản...; 1.610 Tổ Hòa giải với 8.210
hòa giải viên; 310 Tổ Bảo vệ dân phố.
Lực lượng này trong thời gian qua
cũng đã phát huy tác dụng trong việc
tập hợp đông đảo quần chúng tham gia
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
trên từng địa bàn dân cư và là nòng cốt
trong việc hòa giải ở cơ sở.
N. THI

Tăng cường quản lý, bảo vệ
rừng ở địa bàn trọng điểm
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo
UBND các huyện trọng điểm trên địa
bàn gồm Đam Rông, Đức Trọng, Lâm
Hà, Bảo Lâm và Đạ Tẻh tiếp tục chủ
động kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp
thời các hành vi phá rừng, khai thác, vận
chuyển lâm sản trái phép; đồng thời rà
soát, tổ chức giải tỏa toàn bộ diện tích
lâm nghiệp bị lấn chiếm để triển khai
công tác trồng rừng năm 2019...
Đối với các đơn vị chủ rừng, cần tăng
cường tuần tra, kiểm tra để ngăn chặn,
hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng
phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp
trái phép; đồng thời phối hợp với chính
quyền cấp xã thường xuyên tuyên
truyền, vận động Nhân dân tham gia
hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ,
phòng chống cháy rừng.
UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng
kiểm lâm giám sát chặt chẽ hơn nữa
việc trồng lại rừng; kiên quyết không
để đối tượng vi phạm sử dụng diện tích
do phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp
trái phép... trên địa bàn.
V.VĂN

19 năm tù cho 2 đối tượng
trộm cắp tài sản
TAND TP Bảo Lộc vừa đưa bị cáo
Nguyễn Văn Viễn (36 tuổi) và bị cáo
Nguyễn Văn Lực (27 tuổi), cùng ngụ
xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm ra xét xử
vì tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng của VKSND TP
Bảo Lộc, trong khoảng thời gian từ
24/1/2018 đến 5/7/2018, Viễn và Lực
đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài
sản trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện
Bảo Lâm, với tổng số tiền hơn 275 triệu
đồng. Tại tòa, Viễn và Lực thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo
Viễn và bị cáo Lực gây mất an ninh
trật tự, coi thường pháp luật, cần xử lý
nghiêm. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên
phạt bị cáo Viễn 10 năm tù, bị cáo Lực 9
năm tù.
T.CHU

Xanh giữa vùng đất quặng

Ô

ng Vũ Minh Thành Tổng Giám đốc Công
ty TNHH MTV Nhôm
Lâm Đồng rất chân
thành chia sẻ với khách tới thăm:
“Các anh chị biết đấy, nghề mỏ,
khai khoáng ở đâu trên thế giới
cũng được đánh giá là nghề bụi
bặm, bẩn hạng nhất. Khai thác và
sản xuất Alumin cũng thế, nhất là
với đặc thù cao nguyên có 2 mùa
mưa nắng như Lâm Đồng. Nhưng
toàn thể cán bộ, công nhân của
Công ty Nhôm Lâm Đồng quyết
tâm xây dựng một nhà máy xanh
- sạch, giữ môi trường bền vững
cho thế hệ tiếp nối”. Và lời chia
sẻ của Tổng Giám đốc gắn bó từ
những ngày đầu tiên với Công ty
Nhôm Lâm Đồng đang được hiện
thực hóa với màu xanh ngút ngay
giữa khai trường.
Với quy mô 1.600 ha toàn khu
quặng, mỗi năm Công ty Nhôm
Lâm Đồng khai thác theo kế hoạch
từ 50 - 60 ha. Theo quy định, sau
khi khai thác xong, đất được san
gạt hoàn thổ, sau đó hoàn nguyên
và trồng cây đúng danh mục cho
phép. Với Nhôm Lâm Đồng,
những người thợ quyết phải giữ
bằng được màu xanh vùng mỏ.
Bởi vậy, lớp đất mặt màu mỡ được
bóc ra, tập trung tại một điểm và
ngay sau khi khai thác xong, lớp
đất màu này sẽ được hoàn thổ ngay
tại vị trí cũ. Công ty không chờ
khai thác hết năm mà khai thác tới
đâu, đất màu được hoàn thổ và cây
xanh được trồng lại ngay tới đó.
Tổng Giám đốc Vũ Minh Thành
khoe, nhờ áp dụng việc khai thác
- hoàn thổ - hoàn nguyên - trồng
cây liên tục, nhiều diện tích khai
thác từ những thời điểm đầu tiên
nay đã thành rừng, phủ kín một
màu xanh ngắt.
Công ty Nhôm Lâm Đồng có
hẳn một khu đất để trồng thử
nghiệm những loại cây theo quy
định của ngành tài nguyên môi
trường. Keo tai tượng, tràm, keo
lai... được trồng để xác định khả
năng thích ứng với môi trường.
Cuối cùng, cây keo lai chứng tỏ
khả năng phát triển tốt và giờ đây,

Giữa vùng đất đỏ bazan nắng gió mịt mù vào mùa khô và nhoe nhoét đất bùn giữa những cơn
mưa cao nguyên, một màu xanh mát vẫn phủ lên những ngọn đồi, những công xưởng. Xây dựng
một nhà máy xanh - sạch, tâm nguyện của những người cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV
Nhôm Lâm Đồng đang ngày ngày vun đắp cho một tương lai xanh.

Hàng cây xanh mát ngay giữa các xưởng chế biến Alumin. Ảnh: D.Quỳnh

trên khắp khai trường cũ của Công
ty Nhôm Lâm Đồng, những rừng
keo lai mọc lên xanh tốt, có những
khu cây còn non và có những khu
cây sắp tới ngày thu hoạch.

Màu xanh của keo giúp
vùng mỏ đẹp như một bức
tranh đồng thời cũng là bức
tường ngăn bụi, hạn chế
gió, chống xói lở. Để sau
khi lớp quặng quý được
đưa vào khai thác, mảnh
đất cao nguyên lại xanh
như thuở ban đầu.
Không chỉ trên khai trường,
trong khu sản xuất, Công ty Nhôm
Lâm Đồng cũng quyết tâm xây
dựng “nhà máy công viên” với
tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Trên tất
cả các con đường nội bộ, những
hàng keo xanh làm dịu cái nắng
cao nguyên. Cây xanh được trồng
khắp nơi, len lỏi giữa những xưởng

chế biến, những xưởng nghiền,
xưởng đóng gói... Màu xanh làm
mát không khí, làm rào chắn bụi,
làm bức tường xanh giúp cả nhà
máy sạch hơn, đẹp hơn. Những
hàng cây này đều được trồng từ khi
nhà máy bắt đầu xây dựng, giờ đã
trở thành những hàng cây to lớn,
một tài sản quý giá của công ty.
Không chỉ trồng cây xanh, ở
mỗi phân xưởng, phong trào thi
đua xây dựng các tiểu cảnh, tiểu
công viên cũng được duy trì hàng
năm. Nhà máy tổ chức thường
xuyên các phong trào thi đua xây
dựng tiểu cảnh trong khuôn viên
phân xưởng, có thưởng cho những
tập thể, cá nhân làm tốt, làm đẹp.
Bởi vậy, ở mỗi khu vực đất trống
theo quy định đều mọc lên những
tiểu cảnh hoa, lá đẹp rạng rỡ, sáng
bừng. Ông Vũ Minh Thành chia
sẻ, xây dựng nhà máy xanh - sạch
- đẹp vừa góp phần giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, vừa tạo được
cảnh quan giúp người công nhân
làm việc tốt hơn, gắn bó hơn với
công việc. Làm đẹp cho nhà máy

cũng là làm đẹp cho công việc
của mình, giúp năng suất tốt hơn,
giữ gìn sức khỏe người lao động,
cả lãnh đạo và công nhân Công ty
Nhôm Lâm Đồng đều ý thức được
giá trị của mỗi mầm cây, từng bụi
hoa họ gieo trồng.
Đi giữa khai trường rộng lớn,
giữa những công xưởng cao vút
vẫn tươi mát một màu xanh mới
thấy tâm hồn người đất quặng.
Giữa cái nắng tháng 3 cao nguyên
gắt gỏng, những mảng rừng xanh
bát ngát đẹp như niềm hy vọng.
Như lời tâm sự của Tổng Giám
đốc Vũ Minh Thành, người gắn
bó với Nhôm Lâm Đồng từ ngày
đầu tiên đặt nhát cuốc khai trương:
“Khai quặng, yêu quặng, chúng tôi
xác định phải giữ gìn mảnh đất này
ngày càng xanh hơn, ngày càng
đẹp hơn. Không chỉ là chuyện
theo quy định, theo luật mà còn vì
chính những người thợ, vì tương
lai của vùng đất cao nguyên, vì
một màu xanh cho tương lai con
cháu chúng ta”.
DIỆP QUỲNH

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 Phạm Văn Sinh và bà Lê Thị Xuân Hương;
Thuộc thửa đất số 03, diện tích: 300 m2 đất ở đô thị (ODT), tờ bản đồ AV-03 (khu
tái định cư) TT Lộc Thắng. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Giấy CNQSD đất số hiệu: BA 068544 đã cấp cho bà Đỗ Thị Chư, số vào sổ cấp
giấy CH 00121 đã được UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 14/01/2010.
Năm 2011, bà Đỗ Thị Chư sang nhượng bằng giấy viết tay, nhưng chưa làm thủ
tục sang nhượng theo quy định cho bà Trần Thị Lành. Hiện tại, bà Đỗ Thị Chư đã
đi khỏi địa phương không rõ nơi cư trú.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo:
Bà Đỗ Thị Chư ở đâu đề nghị ông, bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai 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 Đăng ký đất
đai 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 Đăng
ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ thực hiện lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất và cấp
GCN cho ông Phạm Văn Sinh và bà Lê Thị Xuân Hương tại thửa đất số 03, diện
tích: 300 m2 đất ở đô thị (ODT) tờ bản đồ AV-03 (khu tái định cư) TT Lộc Thắng
đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

* Xét đơn báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất của hộ Đinh Văn Tuấn
Nay UBND xã Đại Lào thông báo như sau:
Hộ ông, bà Đinh Văn Tuấn - Nguyễn Thị Lẵng
thường trú tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, có
báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC
317059, đối với thửa đất số: 744, diện tích 303 m2, đất
ở 200 m2 + 103 m2, tờ bản đồ 56; GCNQSD đất số CC
317058 đối với thửa đất số 07, diện tích 8.144 m2 đất
nông nghiệp, tờ bản đồ số 70 xã Đại Lào, do UBND
TP Bảo Lộc cấp ngày 20/10/2015.
UBND xã Đại Lào thông báo trong vòng 30 ngày,
kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 9 tháng
5 năm 2019, mọi thắc mắc, khiếu nại đề nghị gửi về
UBND xã Đại Lào để được giải quyết.
Sau thời gian thông báo trên, nếu không có ai tranh
chấp, khiếu nại thì UBND xã Đại Lào sẽ lập thủ tục
trình UBND thành phố Bảo Lộc - Phòng Tài Nguyên
& Môi Trường TP Bảo Lộc cấp lại giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho hộ Đinh Văn Tuấn - Nguyễn
Thị Lẵng theo quy định.
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Trường là nơi để đến
Vấn đề tâm lý học đường đã và đang là mối quan tâm, trăn trở của nhà trường, phụ huynh và toàn xã hội. Với
chủ đích yêu thương, tôn trọng, trách nhiệm, ngành Giáo dục Lâm Đồng đang từng ngày hoàn thiện hơn vai trò
định hướng, qua đó giúp các em học sinh ở tất cả các bậc học có được môi trường học tập thân thiện, an toàn
và đầy lòng nhân ái.
TS. Nguyễn Hoàng Chương

Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát,
TP Bảo Lộc

“Phẩm cách nhà giáo
giúp triệt têu bạo lực học đường”

T

Tìm hiểu về sách tư vấn tâm lý học đường sẽ giúp cho các em có được cái nhìn rõ hơn trong việc hoàn thiện nhân cách. Ảnh: T.Linh

N

gày 21/3 vừa qua, trên
mạng xã hội xuất hiện
một clip ghi lại hình
ảnh một học sinh lớp 8
Trường THCS Gia Hiệp (xã Tam Bố,
huyện Di Linh) bị nhóm bạn học cùng
trường vây đánh, tát liên tiếp vào mặt
nhưng không dám phản kháng.
Đặc biệt, nghiêm trọng hơn, chỉ sau
đó vài ngày, đã xảy ra một sự việc đau
lòng khi phát hiện một em học sinh lớp
8 Trường THCS Lộc Sơn là B.T.M.V
(phường Lộc Sơn - TP.Bảo Lộc) chết
trong tư thế treo cổ. Trước đó, theo
nguồn thông tin từ bạn bè cùng lớp và
nhà trường thì giữa V và một bạn học
cùng lớp đã xảy ra mâu thuẫn vì bị bạn
đổ cho lấy trộm tiền.
Hai sự việc đau lòng, liên tiếp diễn ra
chỉ trong một thời gian ngắn, đến từ các
em học sinh đang còn ở độ tuổi rất nhỏ,
khiến không ít người đặt ra câu hỏi cho
ngành Giáo dục Lâm Đồng đã làm đến
đâu, hết trách nhiệm chưa trong vấn đề
giáo dục, tư vấn tâm lý học đường (?!).
Công tâm mà nói, để giúp học sinh
giải quyết những rối nhiễu tâm lý tuổi
mới lớn, đồng thời góp phần phòng,
chống bạo lực học đường, từ năm 2012,
Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã có Công
văn số 1089 để triển khai vấn đề hết
sức quan trọng trong việc hoàn thiện
nhân cách cho các em học sinh và xây
dựng, phát triển môi trường giáo dục
toàn diện.
Trong giáo dục hiện đại, tư vấn tâm
lý học đường là một lĩnh vực vô cùng
quan trọng, điều này không chỉ đơn
thuần giúp học sinh vượt qua được
những trở ngại về tâm sinh lý, nâng cao
chất lượng học tập, hơn thế còn giúp
các em có được sự định hình đúng đắn
trong lộ trình hoàn thiện nhân cách của
con người.
Theo bà Trần Thị Kim Ngân - Phó
Trưởng Phòng Chính trị Tư tưởng, Sở
GD&ĐT Lâm Đồng: “Công tác tư vấn
tâm lý học đường luôn được ngành
giáo dục địa phương coi trọng và xem
đó là nhiệm vụ hàng đầu trong việc
phát triển giáo dục hiện đại. Hàng năm,
Sở đều có những văn bản hướng dẫn,
công văn chỉ đạo cụ thể, chi tiết cho các

đơn vị trực thuộc đến các trường học
trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, mỗi trường
học tùy theo điều kiện có thể thành lập
tổ tư vấn học đường hoặc phân công
một giáo viên kiêm nhiệm công tác
tư vấn học đường. Thành phần tổ tư
vấn khoảng từ 3-5 người, gồm giáo
viên Đoàn, Đội, giám thị và giáo viên
chủ nhiệm đại diện cho khối lớp, cử tổ
trưởng tổ tư vấn”.
Về mặt lý thuyết, tổ tư vấn hoặc giáo
viên tư vấn phải lên lịch trực phòng tư
vấn 4 buổi/tuần, mỗi buổi 3 tiết, tạo
điều kiện liên hệ thuận lợi giữa học
sinh, phụ huynh và giáo viên. Ngoài
ra, giáo viên tư vấn cũng phải chủ động
lên lịch tổ chức báo cáo chuyên đề tại
lớp, tại hội trường hoặc dưới sân cờ;
đa dạng hóa các hình thức tư vấn như
tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp, nắm bắt
trao đổi những học sinh có vấn đề về
tâm lý ...
Có một điều không thể phủ nhận,
bằng những biện pháp cụ thể, sự quyết
liệt và chú trọng với công tác tư vấn
tâm lý học đường của giới chức lãnh
đạo trong ngành giáo dục, tình trạng
bạo lực học đường hay những vấn đề
tiêu cực gây ra bởi sự rối nhiễu tâm lý
của học sinh ở môi trường giáo dục
Lâm Đồng đều diễn ra ở mức độ an
toàn, trong tầm kiểm soát. Không khó
để minh chứng cho điều này, khi những
năm trước đây, theo báo cáo của Công
an tỉnh, hằng năm đều có từ trên 300 vụ
bạo lực học đường hoặc những hành
vi gây rối, vi phạm trật tự, cao hơn thế
là phạm tội mà các đối tượng đều ở
độ tuổi học sinh. Những năm gần đây,
tỷ lệ giảm đi và mức độ nghiêm trọng
từ các vụ việc cũng không còn ở mức
độ báo động.
Nói như thế, không có nghĩa chúng
ta nhìn nhận môi trường giáo dục Lâm
Đồng bằng lăng kính màu hồng. Thực
tế hai vụ việc học sinh đánh hội đồng
bạn học cùng lớp ở Di Linh và vụ bé
gái tự vẫn vì nghi bị trộm tiền như một
hồi chuông báo động để những người
làm công tác giáo dục tại Lâm Đồng có
sự lắng nghe sâu hơn từ thực tế, qua đó
hành động bằng những kế hoạch cụ thể
và thiết thực hơn.

Có một thực tế phải nhìn nhận rằng,
hiện nay, nhiều trường học các giáo
viên chủ nhiệm, giáo viên dạy văn,
giáo dục công dân hay những giáo
viên có kinh nghiệm được giao luôn
trọng trách tham vấn học đường. Họ
có thể rất giỏi về chuyên môn, nhưng
đội ngũ này hầu như vẫn chưa qua đào
tạo về các khóa tâm lý hay có những
biện pháp bồi dưỡng, đánh giá chuyên
môn, hiệu quả công việc tư vấn được
thực hiện. Điều này, ảnh hưởng trực
tiếp đến hiệu quả của hoạt động tham
vấn học đường nói chung và công tác
tâm lý học đường nói riêng, đang loay
hoay chưa tìm được mô thức hoạt động
thực sự hiệu quả như mong đợi.
Ông Lâm Hoàng Long - Giám đốc
Trung tâm Tư vấn Tâm lý xã hội tỉnh
Lâm Đồng cho biết: “Vấn đề giáo dục
tâm lý và công tác tư vấn tâm lý tại
nhiều trường vẫn còn bỏ ngỏ, nếu có
hoạt động cũng hời hợt và chưa thực
sự chú trọng. Giáo dục trẻ là một quá
trình giúp trẻ chuyển hóa từ hành vi
chưa đạo đức (bản năng) sang hành vi
đạo đức. Muốn trẻ sớm tiếp thu được
những giá trị đạo đức thì điều đầu tiên
những chủ thể như cha mẹ, giáo viên,
nhà trường cần phải có tư cách giáo dục
và cái tâm cần thiết”.
Khảo sát thực tế từ các trường học
cũng cho thấy, Giáo dục công dân là
môn học chính khóa về đạo đức về
những giá trị tốt đẹp của con người,
nhưng lại là môn học ít được học sinh
quan tâm nhất. Để mổ xẻ nguyên nhân
không phải là điều đơn giản, bởi cần rất
nhiều thời gian, nhưng có một điều phải
thẳng thắn nhìn nhận, phần lớn những
giáo viên đứng lớp của môn học này
gần như chỉ làm công việc duy nhất, đó
là đọc nguyên bản từ sách giáo khoa để
học sinh chép lại.
Cần, cần rất nhiều hơn nữa những
động thái kịp thời, hơn thế là sự tận tâm
và chuyên nghiệp cao độ trong công
tác tư vấn tâm lý học đường, ngành
Giáo dục Lâm Đồng mới có thể chạm
ngưỡng được điều mong muốn, đó là
tạo ra môi trường học tập thân thiện, an
toàn và đầy lòng nhân ái.
TUẤN LINH

hời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đánh nhau trong
trường học. Lướt một vòng qua các báo điện tử, báo in, báo
nào cũng có tin, bài nêu lên thực trạng, chỉ ra nguyên nhân, đồng
thời đề xuất các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường.
Ai cũng lo lắng, học đường đang đối mặt với vấn nạn bạo lực, là
nhà giáo, tôi và chắc các đồng nghiệp, ai cũng băn khoăn, trăn trở, lo
liệu - làm sao để học đường nói không với bạo lực?
Trường THPT Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), mấy năm trước,
tuần nào học sinh cũng có đánh nhau. Học sinh nam đánh nhau, học
sinh nữ đánh nhau; đánh nhau ở lớp, trường, đánh nhau ngoài trường.
Nguyên nhân trực tiếp đánh nhau thường do yêu đương, nói xấu, bạn
bè lôi kéo, quan hệ ứng xử lệch chuẩn ở lớp, trường, bên ngoài trường
và trên mạng xã hội. Học sinh đánh nhau, có em do được nuông chiều
ở nhà; có em do hoàn cảnh éo le (ba mẹ ly hôn, gia cảnh khó khăn);
có em lười học, nghiện game, chơi bời lêu lổng với bạn bè.
Là Hiệu trưởng nhà trường, tôi chủ động bàn bạc với thầy cô, lắng
nghe ý kiến của phụ huynh, học sinh, thống nhất biện pháp rồi bắt
tay vào… “tuyên chiến” với bạo lực học đường.
Để các em yêu lớp - trường của mình, nhà trường phải xanh - sạch
- đẹp. Tôi chắt chiu nguồn ngân sách được cấp hằng năm, xin Sở
GD-ĐT hỗ trợ, thực hiện xã hội hóa. Cùng với đó, thầy và trò lao
động giữ gìn trường lớp sạch sẽ, xây dựng bồn hoa, trồng thêm cây
xanh. Chăm người khó, chăm cây xanh cũng không dễ; sinh hoạt 15
phút đầu giờ mỗi ngày, giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh xuống
bồn hoa cắt tỉa, tưới nước; tan học, học sinh lớp nào chụm lại ở bồn
hoa lớp ấy…, mấy năm sau, lớp học nào cũng sạch sẽ, sân trường
rợp bóng cây xanh, cùng hoa. Những ngày tết, hoa Đào, hoa Mai,
hoa Lan khoe sắc, trường học thân thương biết bao - niềm tự hào của
học sinh Trường THPT Lộc Phát, động lực để các em thay đổi nhận
thức, hành vi lệch chuẩn - nguyên nhân phát sinh bạo lực học đường.
Đọc sách để làm người tử tế, chân lý đó nhiều người biết, và, Trường
THPT Lộc Phát kiên trì thực hiện. Cải tạo phòng đọc sách, trang bị
bàn ghế mới, mua thêm sách, báo, tạp chí; giới thiệu sách mới vào
mỗi sáng thứ hai, Câu lạc bộ Đọc sách hoạt động trong năm học và
cả trong hè. Học sinh đánh nhau bị kỷ luật, được cho về thư viện đọc
sách, nhà trường yêu cầu các em viết lên suy nghĩ của mình - thôi
không đánh nhau nữa, hơn thế, trong số đó có em trở thành bạn đọc
thân thiết của thư viện. Thói quen đọc sách - nét đẹp của Trường
THPT Lộc Phát, góp phần quan trọng đẩy lùi bạo lực học đường.
Học sinh đến trường sợ bị thầy cô la, bạn bè cười chê, sợ những
điểm kém, ba mẹ biết sẽ đánh đòn nên có em cúp học… Bạo lực học
đường có nguyên nhân từ đó. Thế nên, nhà trường chủ trương dạy
- học, kiểm tra - đánh giá vừa sức học sinh. Những cố gắng của các
em dù là nhỏ luôn được thầy cô động viên. Được khen, được nhận
quà vào giờ chào cờ đầu tuần, các em dần tự tin, chuyên cần, chăm
tự học. Thầy cô tận tâm giúp học sinh vượt khó, khéo léo phối hợp
với phụ huynh. Khi nhà trường và gia đình chung tay, bạo lực học
đường không còn “đất sống”.
Các lớp kỹ năng mở trong năm học và dịp hè như Bơi lội, Bóng
đá, Võ thuật, Guitar, Đọc sách,…; những hoạt động trải nghiệm như
tham quan Bảo tàng Lâm Đồng, khu Mộc bản Triều Nguyễn, phối
hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức đọc sách; những hoạt động
thiện nguyện tổ chức đều trong năm học... cũng sẽ góp phần đẩy lùi
bạo lực học đường.
Chất lượng dạy - học của nhà trường ngày càng nâng cao, tuyển
sinh vào lớp 10 hằng năm, hơn nghìn học sinh có nguyện vọng vào
trường; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đều đạt 100%, hơn 70%
trong số đó trúng tuyển vào đại học, cao đẳng. Ghi nhận thành tích
của trường, dịp khai giảng năm học 2018 - 2019, đồng chí Trần Đức
Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về
dự khai giảng, chung vui cùng thầy trò nhà trường.
Triệt tiêu bạo lực học đường đòi hỏi lòng khoan dung của thầy cô,
mực thước trong mỗi giờ lên lớp và hoạt động giáo dục, đức tính kiên
trì, phương pháp dạy thích hợp, vững vàng về chuyên môn. Điều đó
để đạt được không dễ nhưng không quá khó. Tất cả vì học sinh thân
yêu, chắc chắn nhà giáo chúng ta sẽ làm được, để rồi mỗi ngày đến
trường là một ngày vui.
LAM ANH (lược ghi)
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NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

THÔNG BÁO
Tuyển dụng cán bộ năm 2019
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Địa bàn tỉnh Lâm
Đồng tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2019, cụ thể như sau:
I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Chuyên viên nghiệp vụ (11chỉ tiêu): 08 Quản lý khách hàng; 01 Giao dịch viên;
01 Quản lý rủi ro; 01 Quản trị tín dụng
- Chi nhánh Đà Lạt: 04 Quản lý khách hàng; 01 Giao dịch viên
- Chi nhánh Bảo Lộc: 04 Quản lý khách hàng; 01 Quản trị tín dụng; 01 Quản lý rủi ro
2. Nhân viên nghiệp vụ (05 chỉ tiêu): 02 Quản lý Khách hàng; 02 Giao dịch viên;
01 Công nghệ thông tin
- Chi nhánh Lâm Đồng: 02 Quản lý khách hàng
- Chi nhánh Đà Lạt: 01 Công nghệ thông tin
- Chi nhánh Bảo Lộc: 02 Giao dịch viên
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện chung
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời không quá 35.
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
- KHÔNG đang công tác tại BIDV hoặc ĐÃ NGHỈ VIỆC tại BIDV trước thời điểm
15/04/2018.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn của các vị trí tuyển dụng: Xem chi tiết trên website http://
tuyendung.bidv.com.vn.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
Qua 03 vòng thi:
- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ;
- Vòng 2: Thi nghiệp vụ và Ngoại ngữ;
- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đăng ký thông tin dự tuyển theo hướng dẫn của BIDV tại website http://tuyendung.
bidv.com.vn.
V. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian: Từ ngày 15/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019.
2. Cách thức: hồ sơ trực tuyến tại website http://tuyendung.bidv.com.vn.
Trân trọng thông báo!
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

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 Phạm Khánh Hoàng sử dụng đất tại TT Lộc
Thắng, huyện Bảo Lâm. Với các thông tin cụ thể như sau:
Giấy CNQSD đất số hiệu AH 818195 đuợc UBND huyện Bảo Lâm cấp cho
ông Bửu Nhẫn ngày 24/05/2007, số vào sổ theo dõi cấp giấy: CH04663/QSDĐ.
Năm 2009; ông Bửu Nhẫn sang nhượng bẳng giấy viết tay cho ông Phạm
Khánh Hoàng nhưng chưa lập thủ tục sang nhượng theo quy định; đồng thời
giao giấy chứng nhận bản gốc số hiệu AH 818195 cho ông Phạm Khánh Hoàng
quản lý và sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo:
Ông Bửu Nhẫn ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai 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 Đăng
ký đất đai huyện Bảo Lâm để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị
không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào, thì Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Phạm
Khánh Hoàng tại thửa đất trên theo quy định.

Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị
cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng
Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng
thưởng Huân chương trên Báo Lâm Đồng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, Đài
Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Cổng Thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng tỉnh Lâm Đồng.
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo tập thể, cá nhân được
các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen
thưởng, cụ thể như sau:
I. Huân chương Độc lập hạng Ba
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng
II. Huân chương Lao động hạng Nhì
1. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
2. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
III. Huân chương Lao động hạng Ba
1. Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.
2. Ông K’Brêu, nguyên Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng (đề nghị khen thưởng
thành tích cống hiến).
3. Ông Đỗ Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
4. Ông Trần Duy Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
5. Bà Hồ Thu Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng.
6. Ông Đặng Trí Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.
7. Bà Nguyễn Thị Hiếu Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế Đà Lạt, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.
8. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế Lạc Dương, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.
Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi của các quý vị, đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen
thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng), địa chỉ: Tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm
Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc địa chi email: btdkt@lamdong.gov.vn
trước ngày 21/4/2019.

Thông báo

Về việc thi tuyển công chức năm 2019
Căn cứ Thông báo số 23/TB-TCTK ngày 03/4/2019 của Tổng cục Thống kê về việc
thi tuyển công chức, viên chức năm 2019;
Căn cứ vào biên chế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
thông báo nhu cầu và tiêu chuẩn tuyển dụng công chức năm 2019 của đơn vị như sau:
- Đối tượng và tiêu chuẩn:
+ Đối tượng: Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ
sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, ưu tiên người có hộ khẩu tại Lâm Đồng.
+ Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: kinh tế, thống kê, kế toán, tài
chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh.
+ Vị trí làm việc: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức làm việc tại
cơ quan Cục Thống kê, Chi cục Thống kê huyện Đơn Dương, huyện Đức Trọng, huyện
Bảo Lâm, huyện Đạ Huoai.
- Hồ sơ dự thi:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển lập hồ sơ theo quy định của Tổng cục Thống kê (chi tiết
được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê: http://WWW.gso.gov.
vn; Báo Nhân dân số 23183 thứ sáu ngày 05/4/2019 hoặc liên hệ Phòng Tổ chức - Hành
chính - Cục Thống kê Lâm Đồng.
+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 11 giờ từ ngày 22/4 đến hết ngày 07/5/2019 (trừ
ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).
+ Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, số
8D đường 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt, điện thoại: 02633 540 134, DĐ: 0909810068.

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 Vũ Quý Nhị và bà Phạm Nguyễn Hoàng Yến, với nội dung cụ
thể như sau:
Năm 2009; hộ ông Trương Ngữ sang nhượng bằng giấy viết tay, nhưng chưa làm thủ
tục sang nhượng theo quy định cho ông Vũ Quý Nhị và bà Phạm Nguyễn Hoàng Yến;
đồng thời giao giấy CNQSD đất số hiệu: T 713254 cho hộ ông Vũ Quý Nhị quản lý và sử
dụng. Hiện tại hộ ông Trương Ngữ đã đi khỏi địa phương.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo:
Hộ ông Trương Ngữ ở đâu đề nghị ông, bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai 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 Đăng ký đất đai 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 Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ thực hiện
lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Vũ Quý Nhị và bà Phạm Nguyễn Hoàng Yến
tại thửa đất số: 70, tờ bản đồ 67 (bản đồ đo đạc, phê duyệt năm 2012) theo đúng quy định
của pháp luật.
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