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Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước
* Sở Thông tin - Truyền thông đứng đầu bảng xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước
* 35/44 cơ quan, đơn vị đạt mức tốt, khá

U

BND tỉnh vừa công bố kết quả đánh
giá xếp hạng mức độ ứng dụng công
nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước
tỉnh Lâm Đồng năm 2018.
Tham gia khảo sát, đánh giá, xếp hạng có 44
cơ quan, đơn vị; trong đó, có 20 cơ quan khối
sở, ban, ngành; 12 cơ quan, đơn vị hành chính
sự nghiệp và 12 đơn vị UBND các huyện,
thành phố. Việc đánh giá, xếp hạng dựa trên

4 nhóm tiêu chí chính, gồm: Hạ tầng kỹ thuật
công nghệ thông tin, nguồn nhân lực công
nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin,
chính sách và đầu tư cho ứng dụng công nghệ
thông tin; với 57 tiêu chí thành phần cho các
đơn vị thuộc khối UBND huyện, thành phố và
52 tiêu chí thành phần cho các đơn vị thuộc
khối còn lại.
Kết quả đánh giá, có 7 cơ quan, đơn vị đạt

mức tốt, gồm các sở, ngành: Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Sở GD-ĐT,
Cục Thuế Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt; 28
cơ quan, đơn vị đạt mức khá; 9 cơ quan, đơn
vị đạt mức trung bình; không có đơn vị nào ở
mức yếu. Đặc biệt, 12/12 đơn vị UBND huyện,
thành phố đều đạt mức tốt và khá, không có
đơn vị đạt trung bình...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Các vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
ĐÂY LÀ LỜI CĂN DẶN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
TRONG BUỔI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ
ĐẠI ĐOÀN QUÂN TIÊN PHONG (SƯ ĐOÀN 308, QUÂN ĐOÀN 1)
CHUẨN BỊ VỀ TIẾP QUẢN THỦ ĐÔ HÀ NỘI.

LỄ HỘI GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG:

Sức mạnh dân tộc hun đúc từ nguồn cội

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024:

Đẩy mạnh giám sát
liên thông

Trong quá trình tổ chức thực hiện
giám sát, Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức
đoàn thể chính trị - xã hội đã từng
bước đổi mới phương pháp giám
sát. Đối tượng giám sát đã được
xác định cụ thể hơn, để từ đó xây
dựng nội dung giám sát phù hợp,
được dư luận đồng tình, ủng hộ.
TRANG 2

Nữ Giám đốc hết lòng
với công tác từ thiện
TRANG 6

KINH TẾ

Khấm khá nhờ liên kết
trồng atisô
TRANG 3

Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hội tụ, thành kính tri ân các Vua Hùng tại Đền thờ Âu Lạc (Khu du lịch thác Prenn). Ảnh: V.Báu

TRANG 4

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Ngành Điện khuyến khích
đầu tư năng lượng mặt trời
Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức
điều chỉnh giá điện tăng 8,36%. Xét về đơn giá
bán thì giá điện của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/2 giá
điện thế giới. Tuy nhiên, nếu so sánh với thu nhập bình
quân đầu người ở Việt Nam thì lại không bằng thế giới.
Và giá điện tăng kéo theo chi phí sản xuất, sinh hoạt
của Nhân dân, doanh nghiệp cũng tăng theo...
TRANG 3

Cập nhật kiến thức về nội soi - tiêu hóa
TRANG 5

Triển khai dự án
nút giao thông
Phan Chu Trinh, Đà Lạt
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Phục hồi rừng
bằng trồng xen
cây lâm nghiệp
TRANG 7
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Quán triệt chuyên đề Học
tập và làm theo gương Bác
cho cán bộ Đoàn

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh
Lâm Đồng vừa tổ chức buổi sinh
hoạt chính trị học tập, quán triệt các
chuyên đề liên quan đến nội dung
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho
hơn 100 cán bộ Đoàn trong khối.
Tham gia buổi sinh hoạt chính
trị, các cán bộ Đoàn đã được tuyên
truyền, quán triệt chuyên đề “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát
huy dân chủ, chăm lo, bảo vệ quyền
lợi chính đáng của thanh thiếu nhi
và đẩy mạnh việc tuổi trẻ Lâm Đồng
nhớ lời Di chúc theo chân Bác”;
chuyên đề “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh về trách nhiệm, trung thực, nói
đi đôi với làm gắn với kỷ niệm 50
năm Ngày thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
Tại buổi sinh hoạt chính trị, các
cán bộ Đoàn trong khối cũng đã
cùng nhau giao lưu, trao đổi, chia sẻ
kinh nghiệm trong sinh hoạt Đoàn
cũng như trong việc tổ chức triển
khai các nội dung “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”.
Theo Ban tổ chức, buổi sinh hoạt
chính trị được tổ chức nhằm tạo được
sức lan tỏa sâu rộng của việc “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” trong
đoàn viên, thanh niên trong toàn khối.

DUY NGUYỄN

BẢO LỘC: Tổng kết công tác

tuyển chọn gọi công dân
nhập ngũ năm 2019

UBND TP Bảo Lộc vừa tổ chức
Hội nghị Tổng kết công tác tuyển
chọn và gọi công dân nhập ngũ năm
2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Xác định công tác tuyển chọn và
gọi công dân nhập ngũ có vai trò
quan trọng đối với nhiệm vụ xây
dựng quân đội, củng cố quốc phòng;
trong năm 2019, công tác tuyển chọn
và gọi công dân nhập ngũ được cấp
ủy đảng, chính quyền TP Bảo Lộc
đặc biệt quan tâm. Theo đó, Hội đồng
Nghĩa vụ quân sự (NVQS) đã tích
cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND,
UBND TP chỉ đạo, hướng dẫn Hội
đồng NVQS các xã, phường làm tốt
công tác tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ. Ban Chỉ huy Quân sự các
cấp đã phối hợp chặt chẽ với các
ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác
tuyên truyền đến các tầng lớp nhân
dân về Luật NVQS...; đồng thời,
thực hiện tốt chính sách hậu phương
quân đội. Công tác đăng ký, quản lý
độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; công tác
sơ tuyển, khám tuyển, gọi công dân
nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ,
đúng quy định, đúng Luật NVQS, đạt
kết quả tốt, an toàn, tiết kiệm.
Qua đó, kết quả giao quân năm
2019, Hội đồng NVQS TP đã giao
100 công dân nhập ngũ (tại 3 đơn vị
đóng quân gồm: Trung đoàn 994 - Bộ
CHQS tỉnh Lâm Đồng; Học viện Lục
Quân và Trung đoàn 88 - Sư đoàn
302 (Đồng Nai), đạt 100% chỉ tiêu
trên giao. Trong đó, có 4 thanh niên
là đảng viên, 5 thanh niên có trình độ
trung cấp, cao đẳng và đại học.

QUANG NGỌC

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024:

Đẩy mạnh giám sát liên thông

V

ề hình thức giám sát,
MTTQ các cấp đã tăng
cường các hoạt động
giám sát độc lập như tổ
chức đoàn, tổ giám sát. Qua hoạt
động giám sát, đã giúp cho chính
quyền các cấp thấy được những
tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao
tinh thần trách nhiệm trong việc
giải quyết các vấn đề bức xúc của
Nhân dân; đồng thời giúp cho
MTTQ các cấp trong tỉnh tích lũy
thêm những bài học kinh nghiệm
góp phần vào việc đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động
của Mặt trận.
Trong năm 2018 và những
tháng đầu năm 2019 đã tổ chức
giám sát liên thông 3 cấp (cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Bên cạnh
đó, đã triển khai hoạt động giám
sát gắn với phát động phong trào
trong Nhân dân, được sự quan
tâm, hưởng ứng và tạo điều kiện
của cấp ủy, chính quyền các địa
phương, cơ sở.
Cụ thể, MTTQ các cấp đã triển
khai giám sát “Việc thực hiện
chính sách, pháp luật về bảo vệ
môi trường, thu gom, xử lý chất
thải, rác thải sinh hoạt và rác thải
bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên
địa bàn theo Luật Bảo vệ môi
trường” và phát động lễ ra quân
bảo vệ môi trường trên địa bàn
toàn tỉnh năm 2019. Cách giám
sát này được cấp ủy, chính quyền
và Nhân dân đồng tình hưởng ứng
cao, bởi đây chính là những vấn
đề nổi cộm được người dân và dư
luận đặc biệt quan tâm.
Theo thống kê, trong 5 năm qua
(2014-2018), Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ
trì 11 cuộc giám sát; phối hợp với
các đoàn thể chính trị - xã hội tổ
chức giám sát được 69 cuộc. Nội
dung giám sát tập trung vào các
vấn đề như: Giám sát thực hiện
chính sách, pháp luật đối với người
có công thông qua tổng rà soát
thực hiện chính sách ưu đãi đối
với người có công với cách mạng;
Giám sát thực hiện chính sách hỗ
trợ sản xuất tại các xã nghèo theo
chương trình giảm nghèo nhanh
và bền vững đến năm 2015; Giám
sát thực hiện một số quyết định
giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có
hiệu lực pháp luật của UBND tỉnh
đối với UBND huyện, thành phố
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Thực

Trong quá trình tổ chức thực hiện giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các
tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã từng bước đổi mới phương pháp giám sát. Đối tượng giám
sát đã được xác định cụ thể hơn, để từ đó xây dựng nội dung giám sát phù hợp, được dư luận
đồng tình, ủng hộ.

Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh giám sát về môi trường - một vấn đề được Nhân dân hết sức quan tâm
nhằm giữ gìn thành phố Đà Lạt xanh - sạch - đẹp. Ảnh: N.Thu

hiện giám sát liên thông (cấp tỉnh,
huyện và xã) đối với lĩnh vực du
lịch sinh thái kết hợp quản lý, bảo
vệ rừng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn
2005 - 2015...
Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam các huyện,
thành phố ngoài việc có trách
nhiệm tham gia với Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
các cuộc giám sát theo kế hoạch
của tỉnh, đã phối hợp với các đoàn
thể chính trị - xã hội tổ chức giám
sát được 118 cuộc, tập trung vào
các lĩnh vực như: về xây dựng
nông thôn mới; công tác bình
xét hộ nghèo; giám sát việc thực
hiện chính sách, pháp luật đối
với người có công; việc quản lý,
kinh doanh phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật đối với một số đại lý
kinh doanh...
Qua các đợt giám sát đã phát
hiện một số tồn tại, hạn chế,
vướng mắc trong việc triển khai
thực hiện. Sau giám sát, các đoàn
đã có thông báo kết quả giám sát
gửi đến đơn vị được giám sát, kiến
nghị với chính quyền, các cơ quan
liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc

phục kịp thời những tồn tại, hạn
chế; đồng thời, tổng hợp báo cáo
kết quả giám sát cho cấp ủy đảng,
chính quyền cùng cấp.

Sau khi có thông báo kết
quả giám sát, các đơn vị
được giám sát đã tích cực
trong việc khắc phục, sửa
chữa các thiếu sót, hạn chế
do Đoàn giám sát và Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ
kiến nghị sau giám sát.
Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam các xã, phường,
thị trấn cũng đã phối hợp với các
đoàn thể chính trị - xã hội cùng
cấp tổ chức giám sát được 257
cuộc với các nội dung, lĩnh vực cụ
thể: công tác bình xét hộ nghèo;
việc thu, chi các nguồn đóng góp
xã hội hóa trong các trường học;
giám sát việc thực hiện chính
sách, pháp luật đối với người có
công; giám sát lĩnh vực đầu tư
xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...
... Sở Thông tin - Truyền thông
vươn lên 1 bậc, đứng đầu danh sách
xếp hạng với chỉ số ICT INDEX cao
nhất bảng là 457,00.
Theo đánh giá, trong năm qua,
công tác ứng dụng Công nghệ thông
tin phục vụ việc chỉ đạo, điều hành
và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp
của các cơ quan, đơn vị nhà nước
trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan
tâm và không ngừng tăng lên; hạ
tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin
được đầu tư thực hiện. Hệ thống
một cửa điện tử hiện đại đã được

triển khai đến 20/20 sở, ban, ngành;
12/12 UBND cấp huyện - thành
và 84/147 UBND cấp xã. Tổng số
dịch vụ hành chính công của tỉnh là
1.904 dịch vụ (tăng 367 dịch vụ so
với 2017). Có 319.343 hồ sơ mức
độ 3, 4 được tiếp nhận trên hệ thống
một cửa điện tử, 311.375 hồ sơ được
giải quyết đúng và trước hạn (chiếm
82,3%). Người dân có thể kiểm tra,
đánh giá, giám sát tình trạng giải
quyết hồ sơ qua mạng Internet; hệ
thống cung cấp nền tảng ứng dụng
từng bước cho phép các cơ quan

hành chính nhà nước phối hợp giải
quyết thủ tục hành chính trên môi
trường mạng một cách xuyên suốt,
nhất quán theo quy định về một cửa
điện tử liên thông.
Theo kết quả đánh giá, Lâm
Đồng hiện đứng thứ 3/63 tỉnh,
thành phố ứng dụng Công nghệ
thông tin vào xây dựng chính quyền
điện tử. Với thành quả đạt được,
năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị và địa phương
tiếp tục tăng cường, khai thác và
sử dụng có hiệu quả các ứng dụng

Để MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội thực hiện tốt hơn
nữa, hiệu quả hơn nhiệm vụ được
giao, bà Hoàng Thị Khiêm - Phó
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm
Đồng cho rằng: Về kinh phí bố
trí cho hoạt động giám sát, phản
biện xã hội của MTTQ cấp xã,
phường, thị trấn theo Nghị quyết
số 49/2017/NQ-HĐND ngày
12/7/2017 chưa được thực hiện
ở nhiều nơi nên hoạt động này
ở cấp xã còn khó khăn và chưa
hiệu quả. Vì vậy, đề nghị cấp ủy,
chính quyền quan tâm thực hiện
để MTTQ có cơ sở triển khai có
hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao
trong thời gian tới. Đề nghị các cơ
quan có thẩm quyền ban hành và
được giao chủ trì soạn thảo các
văn bản quy phạm pháp luật, có
văn bản yêu cầu phản biện gửi
đến MTTQ và các đoàn thể chính
trị - xã hội theo quy định phải đảm
bảo đủ thời gian để MTTQ và các
đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức
và phản biện xã hội theo đúng quy
trình, quy định và đảm bảo yêu
cầu chất lượng, nội dung văn bản.
NGUYỆT THU

TIẾP TRANG 1

công nghệ thông tin đã đầu tư như
trục kết nối liên thông, hệ thống
phần mềm một cửa điện tử liên
thông, thư điện tử công vụ, phần
mềm quản lý điều hành văn bản,
trang thông tin điện tử v.v..; tăng
cường đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin; quan tâm triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin tới cấp
xã; đào tạo nâng cao trình độ công
nghệ thông tin cho đội ngũ công
chức, viên chức và cán bộ chuyên
trách công nghệ thông tin tại đơn vị.
QUỲNH UYỂN
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Ngành Điện khuyến khích đầu tư năng lượng mặt trời
quy định, chịu ảnh hưởng từ nguồn
cung cấp điện, điều chỉnh giá điện
theo cơ chế thị trường. Thực tế, Việt
Nam là thị trường tiêu thụ điện nhiều
thứ 2 trong khối ASEAN, nhưng chi
phí sản xuất điện lại đang gấp 2-3 lần
chi phí bình quân của thế giới. Việc
chồng chéo, không thống nhất trong
luật cũng gây khó khăn cho công tác
đầu tư, xây dựng các công trình điện.
Những vướng mắc về chủ trương đầu
tư và công tác thẩm tra, thẩm định;
hoặc hạn chế bảo lãnh tín dụng của
Chính phủ, phân bổ vốn ODA; xu thế
giảm lượng khai thác than, chất thải
từ nạo vét các cảng biển để đáp ứng
các tiêu chuẩn về môi trường... cũng
là những khó khăn của EVN. Vì mỗi
năm, EVN cần đến 5 tỷ USD trong
đầu tư. Hơn nữa, trong xu thế toàn
cầu, nhân lực của EVN còn hạn chế,
chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu.
Khoa học công nghệ, nhân lực và
quản trị là 3 yếu tố làm nên thành
công của doanh nghiệp. Ông Dương
Quang Thành cho biết: Mỗi năm
EVN chọn 1 yếu tố để tái cơ cấu,
trong 3 năm liên tiếp (2016: khoa
học công nghệ, 2017 - quản trị, 2018
- nguồn nhân lực). Hy vọng đến năm
2020, EVN có đủ nguồn nhân lực
để tiếp cận cuộc Cánh mạng công
nghiệp 4.0. Giải pháp của EVN là
ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác định
lượng nước và xả lũ hợp lý ở các
nhà máy thủy điện; nhu cầu cung
ứng điện và điều hành hệ thống ở
hệ số sẵn sàng cao ít nhất là 7.500
giờ/năm; bố trí sửa chữa hợp lý các
nhà máy vận hành; tăng cường đầu
tư nâng cấp hệ thống lưới điện, đặc
biệt là trong mùa nắng nóng, ở Hà
Nội và TP Hồ Chí Minh... Đảm bảo
nguyên liệu trong phát điện bằng
việc ký kết với Tập đoàn Than và
Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn
Dầu khí...; tiết kiệm trong sử dụng
điện, khuyến khích đầu tư năng
lượng mặt trời trên mái nhà dân cư;
xây dựng chương trình quản lý nhu

cầu điện…; điều kiện đảm bảo môi
trường và an toàn truyền tải điện.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó
Giám đốc Công ty Điện lực Lâm
Đồng: Tình hình cung cấp điện của
Công ty Điện lực Lâm Đồng trong
những năm qua đảm bảo đủ nguồn
điện cung cấp cho nhu cầu phát triển
kinh tế, tiêu dùng của Nhân dân và
khách hàng dùng điện trên địa bàn
tỉnh. Công ty đã nỗ lực đầu tư, xây
dựng, cải tạo nguồn và lưới điện.

Không khó để gặp những vườn atisô tươi tốt trải dài trên triền dốc của bà con dân tộc thiểu số ở
xã Đạ Sar, Đa Nhim (huyện Lạc Dương). Các hộ dân nơi đây thoát nghèo từ trồng dược liệu bán cho
Công ty Cổ phần Dược liệu Ladophar (Cty Ladophar).

tại, trên địa bàn xã có 25 hộ dân đã
chuyển đổi trồng atisô với diện tích
5 ha, trong đó có 11 hộ tham gia
liên kết với công ty, và con số mong
muốn chuyển đổi một phần diện tích
của gia đình sang trồng một số cây
dược liệu, trong đó có cây atisô có
liên kết với Cty Ladophar tiếp tục
tăng nhanh do hiệu quả kinh tế của
nó mang lại.
Nhu cầu được cung ứng giống
sạch bệnh, cho năng suất và hàm
lượng dược tính cao đang trở nên
cấp thiết đối với hộ nông dân huyện
Lạc Dương. Hiện nay, để đảm bảo
nguồn giống sạch bệnh và nâng
cao hàm lượng dược chất của atisô,
Cty Ladophar đang triển khai thử
nghiệm chuyển đổi từ giống cấy mô
đã thoái hóa sang loại gieo hạt, để
đảm bảo chủ động nguồn cung cấp
dược liệu cho chế biến các loại sản
phẩm. Theo đó, năm 2018, Công ty
đã nghiên cứu, thử nghiệm giống
atisô trồng từ hạt để thay thế cho
giống cây truyền thống hiện nay...

Vừa qua, Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) chính thức điều
chỉnh giá điện tăng 8,36%. Xét
về đơn giá bán thì giá điện của
Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/2
giá điện thế giới. Tuy nhiên,
nếu so sánh với thu nhập bình
quân đầu người ở Việt Nam thì
lại không bằng thế giới. Và giá
điện tăng kéo theo chi phí sản
xuất, sinh hoạt của Nhân dân,
doanh nghiệp cũng tăng theo...
ng Dương Quang Thành Chủ tịch Hội đồng thành
viên EVN, giải thích việc
tăng giá điện tại Hội nghị
Báo cáo viên tháng 4/2019: EVN dựa
trên cơ sở chi phí đầu vào để tính giá
điện đầu ra. Chi phí đầu vào chủ yếu
là chi phí nguyên liệu sản xuất điện là
thủy điện (38%), than (35%) và khí
(18,5%). Ngoài ra, EVN còn sử dụng
dầu và các nguồn năng lượng mới và
năng lượng tái tạo như điện gió, điện
mặt trời... Nhưng, các nguồn nguyên
liệu đầu vào để sản xuất điện của Việt
Nam đều phải mua với giá cạnh tranh
trên thị trường chứ không được ưu
đãi. Việc điều chỉnh giá điện là do
yếu tố đầu vào tăng, chẳng hạn giá
than tăng, giá dầu tăng, chênh lệch tỷ
giá, trượt giá...
Hiện ở Việt Nam không chỉ có
EVN cung cấp điện mà còn có Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN),
Tập đoàn Than & Khoáng sản
Việt Nam, và các hệ thống năng
lượng nhỏ, thủy lợi. Với tốc độ tăng
trưởng bình quân nhu cầu sử dụng
điện trên 10%, thì công suất cần là
6.000 tỷ kw/h. Nhưng, thực tế có 7
nhà máy vận hành, với tổng công
suất hơn 48.550MW, EVN sở hữu
28.164MW gồm 3 tổng Công ty
phát điện I, II, III.
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Công ty Điện lực Lâm Đồng nỗ lực cải tạo nguồn và lưới điện, đảm bảo đủ nguồn điện
cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế và tiêu dùng. Ảnh: L.Hoa

6,6 TỶ ĐỒNG CHO SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Lâm Đồng
đang được xúc tiến hướng tới việc tiết kiệm nguồn năng lượng, bảo vệ môi
trường bền vững. Theo đó, chương trình tập trung hỗ trợ công tác tuyên
truyền, hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả, sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng
lượng. Đồng thời xây dựng các mô hình chiếu sáng học đường tiết kiệm
điện, bảo vệ thị lực cho học sinh, tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao… Tổng kinh phí của chương trình này giai
đoạn 2016-2020 là trên 6,6 tỷ đồng, gồm 4 tỷ đồng từ ngân sách và trên 2,6
tỷ đồng lồng ghép từ doanh nghiệp, hộ gia đình. 
D.Q

Không chỉ EVN mà nhiều nhà
máy nước ngoài đầu tư theo mô
hình BOT và nhiều công trình thủy
điện nhỏ khác đang cung cấp điện.
Nhưng, nguy cơ thiếu nguồn cung
đang rất rõ từ nay đến 2020 và sẽ
tăng lên sau đó nữa, tương đương
khoảng hơn 7.000 tỷ kw/h. Trong

đó, các nguồn nguyên liệu theo dự
báo sẽ thiếu khoảng 8.000 tấn than
cho riêng các nhà máy sản xuất điện
của EVN, BOT... (than sản xuất điện
là loại than không có nguồn khai
thác trong nước), nguồn khí hóa
lỏng cũng không thể cung cấp đủ...
Chính sách giá điện do Chính phủ

Đến nay, toàn bộ các thôn,
buôn trong tỉnh đã được cấp
điện lưới quốc gia với tỷ lệ
99,61% số hộ dân có điện,
trong đó, số hộ dân ở thành
thị sử dụng điện chiếm
99,99% và ở những vùng
nông thôn, vùng sâu, vùng
xa là 99,31%.
Tuy nhiên, trong những năm đến,
nguồn điện lưới quốc gia sẽ có nhiều
khó khăn do nguồn nguyên liệu phát
điện như than, khí... thiếu và giá tăng,
nên nguồn điện cung cấp cho khách
hàng sẽ khó khăn. Công ty Điện lực
Lâm Đồng đã chủ động thực hiện các
biện pháp để đảm bảo cung cấp điện,
như: tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp
hệ thống lưới điện trên toàn tỉnh, đảm
bảo vận hành an toàn, giảm tổn thất
điện năng... Đồng thời, vận động hỗ
trợ khách hàng thực hiện các biện
pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu
quả, bằng cách sử dụng bình năng
lượng mặt trời, sử dụng các thiết bị
điện gia dụng có dán nhãn tiết kiệm
năng lượng, chuyển đổi sử dụng đèn
Led thay đèn sợi đốt và đèn compact
trong chiếu sáng canh tác nông
nghiệp...; đặc biệt, vận động Nhân
dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng
mặt trời áp mái để sử dụng và bán sản
lượng điện dư cho ngành điện với giá
ưu đãi...
LÊ HOA

Khấm khá nhờ liên kết trồng atisô
ng Liêng Jrang Ha Đoan
(Thôn 3, xã Đạ Sar) cho
biết, gia đình ông bắt đầu
hợp tác trồng atisô với Cty Ladophar
từ tháng 9/2018 đến nay. Với diện
tích 0,3 ha đất trồng cà phê già cỗi,
dịch bệnh, ông chuyển sang trồng
atisô, sau 4 tháng cây đã bắt đầu cho
thu hoạch lá. Ông chia sẻ, từ hôm
trồng đến giờ với chừng ấy diện tích
gia đình đã thu được 30 triệu đồng.
Với số tiền đó, cộng với thu nhập từ
trồng cà phê, ngoài cuộc sống hàng
ngày, gia đình ông đủ nuôi hai con
đi học. Mới đây, ông Đoan xây dựng
được ngôi nhà khang trang.
Vườn atisô rộng 0,4 ha nhà ông
Kră Jăn Ha Ku (Thôn 4, xã Đạ Sar)
đang cho thu hái lá atisô. Ông Ha
Ku tâm sự, trước đây, mỗi năm cả
gia đình ông chỉ trông chờ vào cà
phê, mà mấy năm nay cà phê bị dịch
bệnh bọ xít muỗi khiến năng suất
giảm, thu hoạch không được bao
nhiêu nên cuộc sống lâm vào cảnh
thiếu thốn. Nhờ chuyển đổi trồng
atisô cho công ty mà gia đình ông

Ô

đã có thu nhập cao hơn rất nhiều.
Ông cho biết, được Nhà nước đối
ứng nguồn giống tốt, sạch bệnh
(theo tỷ lệ 70/30), gia đình phá toàn
bộ diện tích 1 ha cà phê để chuyển
hướng cây trồng. Ông dành 0,6 ha
để trồng rau cải, diện tích còn lại
liên kết với công ty trồng atisô. Cứ
đều đặn hàng tháng gia đình cắt
một đợt lá mang lại khoảng 15 triệu
đồng. Nếu cùng diện tích đó thì cà
phê một năm mới cho thu hoạch
một lần mà chắc chắn không tạo ra
mức thu nhập như hiện tại. Hàng
tuần, nhóm nhân viên kỹ thuật của
Cty Ladophar xuống kiểm tra đồng
ruộng để xem người dân trồng và
chăm sóc cây như thế nào, cây có
dịch bệnh gì không để kịp thời khắc
phục. Đồng thời, hỗ trợ phân bón,
kỹ thuật chăm sóc và thu hoạch, bảo
đảm thu mua toàn bộ lá atisô với

Diện tích liên kết trồng atisô của gia đình ông Kră Jăn Ha Ku
đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: H.Yên

giá thỏa thuận từ đầu vụ. “Giá được
điều chỉnh theo giá thị trường, thanh
toán sòng phẳng với người bán nên
người dân chúng tôi rất yên tâm khi
sản xuất” - ông Ha Ku cho hay.
Ông Cil Niêm, Phó Chủ tịch

UBND xã Đạ Sar chia sẻ, trong khi
cây cà phê bị dịch bệnh nên giá trị
kinh tế không còn cao nữa thì hướng
đi phát triển dược liệu đang mở ra
triển vọng thoát nghèo của đồng
bào dân tộc thiểu số của xã. Hiện
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LỄ HỘI GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Sức mạnh dân tộc hun đúc từ nguồn cội
Ngày 14/4/2019 (tức mùng 10 tháng 3
năm Kỷ Hợi), tại Đền thờ Âu Lạc trên đỉnh
núi Phượng Hoàng thuộc Khu Du lịch thác
Prenn, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ
chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tham dự có
đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí
Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam (UBMTTQVN) tỉnh; các đồng chí là Ủy
viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành,
đoàn thể, lực lượng vũ trang, các chức sắc
tôn giáo, người có uy tín; lãnh đạo các
huyện - thành, các cơ quan, đơn vị trường
học; cùng đông đảo Nhân dân và du khách.
ổ quốc Việt Nam thân yêu của
chúng ta tươi đẹp như ngày nay
được khởi nguồn từ nhà nước Văn
Lang của các Vua Hùng với lịch sử
hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Hàng
triệu người con Việt Nam đã không ngại khó
khăn, gian khổ, hết lòng cống hiến, hy sinh để
xây dựng và giữ vững nền độc lập tự do của
dân tộc, sự tồn vong của nòi giống Lạc Hồng.
Truyền thống dựng nước và giữ nước đó được
truyền từ thời các Vua Hùng đến nay và mãi
mãi về sau, luôn là niềm tự hào, niềm tin và sức
mạnh của dân tộc Việt Nam.
Trong lời chúc văn, Chủ tịch UBND tỉnh
Đoàn Văn Việt đã khẳng định: Giỗ Tổ Hùng
Vương đã trở thành biểu tượng của giá trị văn
hóa, tinh thần vô cùng sâu sắc và độc đáo của
dân tộc ta, thể hiện niềm tự hào, sức mạnh vô
địch của khối đại đoàn kết toàn dân và truyền
thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần làm
nên sức mạnh dân tộc trong tiến trình dựng nước
và giữ nước. Dù làm gì, ở đâu, mỗi người con
đất Việt đều hướng về nguồn cội, hướng về Tổ
tiên. Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là tín
ngưỡng truyền thống, cầu mong cho quốc thái
dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui,
đời sống thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu xa
nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương
yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng các dân
tộc Việt Nam, những người cùng chung dòng
máu “con Lạc - cháu Hồng”.
Vì vậy, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử
hàng nghìn năm, Tín ngưỡng thờ cúng các Vua
Hùng vẫn được bền bỉ trao truyền từ thế hệ này
sang thế hệ khác, góp phần hun đúc tâm hồn,
tình cảm và ý chí của cả dân tộc ta. Đó là tinh
thần toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng cùng
nhau xây dựng một xã hội “bình đẳng, bác ái”;
là ý thức tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, là nghĩa
đồng bào “trong sáng, thủy chung”; là ý thức
vượt khó, thông minh, sáng tạo, kiên cường đấu
tranh chinh phục thiên nhiên... tạo nên giá trị bản
sắc văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt
Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các
Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta
phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời hiệu triệu ấy
của Bác Hồ là lời của Tổ quốc, của dân tộc; cũng
là lời thề non nước trước anh linh của các Vua
Hùng. Thực hiện lời dạy ấy là trách nhiệm, là
nghĩa vụ của mỗi người dân nước Việt chúng ta.
Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch
UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã thay mặt Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và hơn một
triệu đồng bào tỉnh Lâm Đồng bày tỏ quyết tâm
của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm
Đồng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chính trị năm 2019 của tỉnh nhà với chủ đề
“Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá,
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Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đọc chúc văn ghi tạc công đức các Vua Hùng
đã có công dựng nước.

Đám rước lễ vật theo nghi thức truyền thống.

Múa dâng lễ.

Các đơn vị dự thi trang trí mâm lễ vật.

Ngày Giỗ Tổ là ngày Quốc lễ của cả
dân tộc Việt Nam, dành một ngày
hướng về cội nguồn, tri ân công đức
các Vua Hùng, cùng tham gia vào các
hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị tinh
thần cao quý làm nên sức sống, cốt
cách của người Việt là cách để hào
khí từ thời đại Hùng Vương chảy mãi
đến muôn sau.
phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”;
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống vật chất
và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào ở
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các
đối tượng chính sách. Đồng thời giữ gìn và phát
huy truyền thống dân tộc, quyết tâm xây dựng
quê hương Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh và
phát triển bền vững.
Lễ tế đã được diễn ra theo nghi thức truyền
thống, trang nghiêm thành kính. Trong không
gian rộn rã trống chiêng, tưng bừng cờ phướn,
ngào ngạt khói hương, những người con dân
Lâm Đồng ở xa đất Tổ hàng ngàn cây số đã
dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ, bày tỏ lòng
biết ơn các Vua Hùng, biết ơn các thế hệ cha
ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lão thành
cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các
anh hùng liệt sĩ... đã anh dũng chiến đấu ngoan
cường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh
phúc của Nhân dân; cùng nguyện cầu cho đất
nước thanh bình, đời sống ấm no, dân tộc mãi

Không gian
ẩm thực hấp dẫn
bởi những món ăn
truyền thống.

Biểu diễn múa sạp.

trường tồn. Ghi nhớ công lao to lớn của các Vua
Hùng, cùng biến lòng biết ơn thành hành động,
không ngừng học tập, lao động, cống hiến cho
xã hội, cùng nhau xây dựng quê hương đất
nước cường thịnh.
Với chủ đề “Bản sắc Việt Nam”, phần hội
diễn ra rộn ràng dưới chân thác Prenn với

nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi
dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền
thống: hội thi leo cột, cờ tướng, múa sạp, phiên
chợ ẩm thực với các món ăn, biểu diễn đàn ca
tài tử đã thu hút hàng ngàn du khách tham gia
vào các hoạt động.
Q.UYỂN - V.BÁU - D.DANH
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Cập nhật kiến thức về nội soi - tiêu hóa
ại Hội nghị Nội soi - Tiêu hóa miền
Trung mở rộng lần thứ VI do Chi
hội Nội soi tiêu hóa Miền Trung Trường Đại học Y Dược Huế và
Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng phối
hợp tổ chức tại TP Đà Lạt, có 16 đề tài nghiên
cứu của các tác giả trong và ngoài nước cập
nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực này,
trong đó, có 5 báo cáo của các chuyên gia
quốc tế đến từ Singapore, Cộng hòa Pháp,
Thái Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ.
Theo nghiên cứu về “Polyp đại tràng: tối
ưu hóa trong chẩn đoán và điều trị” - GS
Andrew Kwek Boon Eu, Changi General
Hospital, Singapore cho biết: Nội soi đại tràng
làm giảm tỉ lệ mắc bệnh và tử vong của ung
thư đại trực tràng. Tỉ lệ phát hiện u tuyến rất
quan trọng trong đánh giá chất lượng nội soi
đại tràng, càng tăng tỉ lệ phát hiện u tuyến liên
quan đến giảm tỉ lệ ung thư và tử vong. Tác
giả khuyến cáo: Tỉ lệ phát hiện u tuyến cần
đạt được khoảng 25% trên các đối tượng từ
50 tuổi trở lên được nội soi đại tràng.
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Với sự ra đời các dụng cụ mới, kỹ thuật mới, nội soi không chỉ là phương pháp chẩn
đoán không thể thiếu mà còn là phương pháp điều trị các bệnh lý tiêu hóa ít xâm
lấn, an toàn và hiệu quả.

NHẬT QUÂN

3 hợp phần chăm sóc
sức khỏe Nhân dân
Các bác sĩ đang thực hiện kỹ thuật ERCP - nội soi mật tụy ngược dòng tại BVĐK tỉnh, dưới sự chỉ huy
của GS Trịnh Đình Hỷ (Cộng hòa Pháp). Ảnh: A.Nhiên

đào tạo với nhu cầu ước lượng theo dân số: 1
đơn vị ERCP/ 200.000 người dân, mỗi đơn vị
ERCP có từ 2-3 BS và 3-4 điều dưỡng chuyên
môn; trung tâm nội soi mật tụy ngược dòng
tiêu chuẩn thực hiện hơn 200 ca/năm; 1 BS
thực hiện ERCP trên 50 ca/năm (>1ca/tuần).
Hiện nay, việc đào tạo ERCP là “cầm tay chỉ
việc”, thời gian, địa điểm không quy định và
không kiểm định chất lượng. Tương lai hướng
tới: chương trình đào tạo ERCP từ trên 1 - 2
năm, sau nội soi tổng quát 2 năm tại Trung
tâm huấn luyện ERCP.
Một nghiên cứu về “Chẩn đoán và điều
trị ung thư sớm ống tiêu hóa: thách thức và
triển vọng” - BS Hathaiwan Moungthard,
National Cancer Institute Phyathai, Thailand
đã cập nhật thông tin tình hình ung thư đại
trực tràng ở Thái Lan năm 2019 có: 34 ca
mới mỗi ngày, 12.467 ca mới trong 1 năm,
13 người chết mỗi ngày và 4.781 người chết
trong 1 năm về bệnh này, hầu hết ở giai đoạn
ung thư tiến triển và rất ít trường hợp ở giai
đoạn sớm. Thách thức đó là bệnh khó chẩn
đoán và không có chính sách sàng lọc. Triển
vọng dựa trên dữ liệu bệnh nhân đang được
nghiên cứu ở Thái Lan là can thiệp chẩn đoán
sớm và loại bỏ tổn thương qua nội soi. Đồng
thời, thiết kế chương trình sàng lọc ung thư
đại trực tràng ở Thái Lan, người dân độ tuổi
50 - 70 tuổi được khám lọc bệnh định kỳ 2
năm/lần. Kết quả năm 2018, chương trình
đã sàng lọc 24.129 ca, phát hiện dương tính
549 ca, thực hiện nội soi đại trực tràng 443
ca (chiếm 80,7%), phát hiện 5 ca ung thư

(chiếm 1,12%). Nhờ khám sàng lọc đã phát
hiện ung thư ở giai đoạn sớm và 100% trường
hợp được phẫu thuật nội soi.
Báo cáo nghiên cứu về “Cập nhật dự
phòng và quản lý bệnh nhân xơ gan: kinh
nghiệm thực tiễn từ Hoa Kỳ” - GS Frank
A. Stackhouse, Washington University,
Haborview Medical Center, USA đã nhận
định tình hình hiện nay ở Mỹ không đủ bác
sĩ tiêu hóa để chăm sóc tất cả các trường
hợp xơ gan. Bác sĩ gia đình ở Mỹ cần hợp
tác với các bác sĩ chuyên khoa gan; bác sĩ
gia đình có thể gặp bệnh nhân thường xuyên
hơn để chắc chắn rằng các kế hoạch điều trị
đang hoạt động tốt, tìm kiếm các dấu hiệu
tiến triển và mất bù của bệnh nhân, để tư
vấn về các lựa chọn điều trị, cũng như các
mục tiêu cuối đời cho bệnh nhân.
Theo nghiên cứu này, bệnh gan rất phổ biến
ở Mỹ, cũng như những nơi khác trên thế giới,
việc chẩn đoán và điều trị bệnh phức tạp. Vì
vậy, cần nâng cao vai trò của chăm sóc ban
đầu trong bệnh xơ gan; sàng lọc bệnh nhân
có nguy cơ cao đối với bệnh xơ gan; đánh
giá kỹ các triệu chứng sớm và các dấu hiệu
cảnh báo; bắt đầu chiến lược phòng ngừa để
ngăn chặn sự tiến triển; tư vấn bệnh nhân về
bệnh xơ gan, điều trị và các biến chứng; bắt
đầu và theo dõi các phương pháp điều trị phối
hợp với bác sĩ tiêu hóa - mô hình đồng quản
lý; theo dõi chặt chẽ đối với các biến chứng ở
giai đoạn mất bù; chuẩn bị bệnh nhân cho việc
ghép tạng (gan) với quy trình nghiêm ngặt.
AN NHIÊN

Bảo Lộc: Kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam
Ngày 13/4, Hội Người khuyết tật TP Bảo
Lộc đã tổ chức kỷ niệm Ngày Người khuyết
tật Việt Nam (18/4/1980 - 18/4/2019). Tham
dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Văn Cử, Phó
Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển;
cùng đông đảo người khuyết tật trên địa bàn
TP Bảo Lộc, huyện Đạ Tẻh, huyện Di Linh,
huyện Đức Trọng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Vũ Thị Nguyệt
Ánh, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Bảo
Lộc, khẳng định trong thời gian qua, Đảng và
Nhà nước đã xây dựng, ban hành nhiều nghị

9 nghệ nhân được phong
tặng danh hiệu Nhà nước
“Nghệ nhân Ưu tú”
trong lĩnh vực di sản
văn hóa phi vật thể
Trong đợt phong tặng danh hiệu
vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Ưu
tú” năm 2019, cho các nghệ nhân đã
có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ
và phát huy di sản văn hóa phi vật
thể của dân tộc, tỉnh Lâm Đồng có 9
nghệ nhân trong số 561 cá nhân của
cả nước được phong tặng danh hiệu
Nhà nước “Nghệ nhân Ưu tú”.
Đó là các nghệ nhân K’Chung,
K’Bon, Ya Ngôn, Tounel Ma Bio, Ya
Thung, K’Bes, Ka Dêk, Bon Niêng
K’Glòng và Điểu K’Lộc được phong
tặng danh hiệu Nhà nước “Nghệ
nhân Ưu tú” ở loại hình Nghệ thuật
trình diễn dân gian, Tập quán xã hội
và tín ngưỡng, Tri thức dân gian.

Tùy thuộc vào giới tính của bệnh
nhân, tỉ lệ phát hiện u tuyến cần đạt
30% đối với nam và 20% đối với nữ.
Nghiên cứu về “Nội soi mật tụy ngược
dòng: cập nhật và thách thức” - GS Trịnh Đình
Hỷ, Cộng hòa Pháp, khái quát trong vòng 25
năm qua, hầu hết các kỹ thuật trong nội soi
mật tụy ngược dòng (ERCP) trên thế giới đã
thực hiện như: Lấy sỏi bằng Dormia, bóng
(năm 1975); stent nhựa (1980); tán sỏi cơ
học (1982), điện - thủy (1982), laser (1986);
dẫn lưu nang giả tụy (1985); nội soi can thiệp
viêm tụy mạn, ESWL (1985); stent kim loại
tự banh (1992). Các tiến bộ mới trong nội soi
mật tụy ngược dòng hiện nay là: Kỹ thuật
thông đường mật đặc biệt; phòng ngừa viêm
tụy cấp sau ERCP; nong cơ vòng bằng bóng
(EBD); nội soi ống mật qua đường miệng;
ERCP kết hợp với EUS.
GS Trịnh Đình Hỷ nêu lên các thách thức
hiện nay đối với các quốc gia tần suất sỏi mật
cao thì nhu cầu nội soi mật tụy ngược dòng
càng lớn. Chẳng hạn: Trung Quốc giai đoạn
2006 - 2012, số bệnh viện làm ERCP tăng
2,5 lần và số bệnh nhân làm nội soi mật tụy
ngược dòng gia tăng gấp 3. Khuyến nghị của
chuyên gia lĩnh vực này là: Xây dựng mạng
lưới tổ chức xử lý nội soi mật tụy ngược dòng
ERCP, cụ thể thành lập Đơn vị ERCP chuyên
sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Tại
mỗi BVĐK tỉnh, cần có đơn vị ERCP nhằm
đồng thuận về xử lý bệnh tắc mật, sỏi mật
như: bệnh nhân nhập viện tại khoa nội, hội
chẩn đa ngành giữa nội soi/ chẩn đoán hình
ảnh/ ngoại khoa/ gây mê; ERCP tại phòng
mổ, gây mê toàn thân, nội khí quản, theo dõi
hậu phẫu phối hợp trong 24 giờ; phòng ngừa
viêm tụy cấp bằng nội soi đại trực tràng; phòng
ngừa nhiễm khuẩn, khử khuẩn độ cao ống soi
và dụng cụ bằng máy rửa tự động. Nhân sự,
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định, thông tư, quy định về cơ chế chính sách
để các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện, triển
khai, vận dụng, trợ giúp người khuyết tật thực
hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong sự hòa
nhập. Thực tế cũng đã ghi nhận, nhiều hoạt
động của các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội đã góp
phần tăng cường trách nhiệm, giúp đỡ người
khuyết tật tiếp cận các lĩnh vực: giáo dục, y tế,
lao động… Nhờ đó, nhiều người khuyết tật đã
vươn lên, tạo dựng được cuộc sống độc lập và
hòa nhập cộng đồng.
Tại lễ kỷ niệm, một số người khuyết tật cũng

đưa ra một số khó khăn mà người khuyết tật
phải đối mặt: tiếp cận các công trình công cộng,
chưa được tiếp cận đầy đủ các chính sách ưu
đãi của Nhà nước… Vì vậy, để người khuyết
tật thực sự hòa nhập cộng đồng, trong thời gian
tới, rất cần sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng cũng
như hỗ trợ chính sách từ phía Nhà nước.
Dịp này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm
Đồng II tại Bảo Lộc cũng đã tập huấn cho
người khuyết tật các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản
về những tai nạn thường gặp trong cuộc sống.
TRỊNH CHU

Triển khai Dự án Chăm sóc sức
khỏe Nhân dân giai đoạn 2, từ nay
đến cuối năm 2019, tỉnh Lâm Đồng
thực hiện gần 100 tỷ đồng triển khai
3 hợp phần. Trong đó, nguồn vốn
ODA nước ngoài gần 94 tỷ đồng và
nguồn vốn đối ứng ngân sách nhà
nước gần 6 tỷ đồng.
Theo đó, hợp phần thứ nhất, tăng
cường chăm sóc sức khỏe ban đầu
tại tuyến xã được triển khai với
những hạng mục đáng kể như: xây
dựng mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng,
cải thiện dịch vụ y tế; phát triển dịch
vụ y tế dựa vào cộng đồng; cung cấp
35 suất học bổng cho học viên dân
tộc thiểu số.
Hợp phần thứ hai, cải thiện chất
lượng và dịch vụ y tế tại trung tâm
y tế huyện, gồm các công trình nâng
cấp Bệnh viện Đạ Huoai, Lâm Hà;
đào tạo nguồn nhân lực y tế chuyên
ngành điều dưỡng, nữ hộ sinh; tiếp
tục hỗ trợ 18 học viên đào tạo liên
thông bác sĩ và dược sĩ…
Hợp phần thứ ba, tăng cường năng
lực quản lý, giám sát các tuyến y tế
từ cấp xã, phòng khám đa khoa khu
vực đến cấp huyện và cấp tỉnh…
MẠC KHẢI

Lâm Hà còn 3,11% hộ nghèo
Đến cuối năm 2018, toàn huyện
Lâm Hà còn 1.135 hộ nghèo, chiếm
tỷ lệ 3,11%, trong đó, hộ nghèo
DTTS là 553 hộ, tỷ lệ 8,15%. Hộ cận
nghèo 2.132 hộ, tỷ lệ 5,84%, trong
đó hộ cận nghèo DTTS là 791 hộ, tỷ
lệ 11,66%. Huyện Lâm Hà cũng phê
duyệt danh sách hộ làm nông lâm ngư
nghiệp có mức sống trung bình của
14/15 xã với 4.547 hộ; hộ mới thoát
nghèo ở các xã Tân Hà, Liên Hà,
Hoài Đức, Tân Thanh, Nam Ban, Gia
Lâm, Đinh Văn gồm 654 hộ.
Được biết, trong dịp tết vừa qua,
huyện đã chi trả kịp thời các khoản
trợ cấp cho người có công, đối tượng
bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo,
hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng.
P.L.H
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Phục hồi rừng bằng trồng xen cây lâm nghiệp
Hơn 52.000 ha bị xâm canh
Ông Lê Quang Nghiệp, Chi Cục phó Chi cục
Kiểm lâm, Giám đốc Chương trình UN-RDD
Lâm Đồng cho biết: Theo kết quả rà soát điều
chỉnh quy hoạch 3 loại rừng toàn tỉnh Lâm
Đồng trình UBND tỉnh phê duyệt đến tháng
10/2018, xác định đất rừng phòng hộ, đất rừng
sản xuất bị xâm canh để sản xuất nông nghiệp,
trồng cây công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh
khoảng 52.060 ha. Trước thực trạng mất và
suy thoái rừng và đất rừng ở Tây Nguyên, ngày
22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận
rất quan trọng về định hướng về các giải pháp
khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên
nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn
2016-2020 bằng Thông báo số 191/TB-VPCP.
Đối với tỉnh Lâm Đồng, một trong những
giải pháp hành động khôi phục môi trường
rừng đã được UBND tỉnh ban hành đó là Kế
hoạch hành động REDD+ tại Quyết định số
247/QĐ-UBND ngày 21/1/2015. Kế hoạch này
cũng phù hợp với chỉ đạo bảo vệ và sử dụng hợp
lý rừng và đất rừng sau khi rà soát điều chỉnh
quy hoạch 3 loại rừng theo Thông báo số 125/
TB-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh
Lâm Đồng. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh,
một số địa phương và đơn vị chủ rừng, người
dân đã có những mô hình thực tế triển khai
hoạt động trồng xen cây LN vào diện tích đất
LN đang sản xuất nông nghiệp, trồng cây công
nghiệp. Các mô hình triển khai thông qua Nghị
quyết của địa phương cấp huyện, sự hỗ trợ của
các chương trình dự án trong nước và quốc tế,
các chính sách hỗ trợ LN và người dân tự phát
trồng. Một trong những điển hình của giải pháp
trồng xen cây LN vào đất xâm canh có nhiều
kết quả bước đầu là ở huyện Lâm Hà.
Quyền lợi và nghĩa vụ đối với
hộ tham gia
Ở Lâm Hà, mô hình trồng xen được giao cho
Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Nam
Ban triển khai theo Đề án 04/ĐA-UBND ngày
25/7/2014 của UBND huyện Lâm Hà. Trước
hết là hỗ trợ các hộ có diện tích đất LN đang
xâm canh trồng cây cà phê. Đối với hộ dân
tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát
nghèo (dưới 5 năm) được hỗ trợ 70% kinh phí

Một trong những nguyên nhân quan trọng gây mất rừng và suy thoái rừng là tình
trạng người dân xâm canh vào đất rừng để sản xuất cây công nghiệp và cây nông
nghiệp. Việc trồng xen cây lâm nghiệp (LN) vào đất xâm canh là giải pháp vừa nhằm
khôi phục lại môi trường rừng, vừa hài hòa và chia sẻ lợi ích sinh kế cho người dân.

Trồng xen tại vườn hộ ông Ha Dù, xã Liên Hà. Ảnh: M.Đạo

mua cây giống bằng hình thức cấp cây giống
(Sao đen hỗ trợ 12.000 đồng/cây, Muồng đen
hỗ trợ 100%); bình quân khoảng 2.000.000
đồng/ha. Đồng thời, các hộ này được ký hợp
đồng giao, nhận đất với đơn vị chủ rừng sau
4 năm trồng đạt mật độ theo quy định. Nghĩa
vụ của họ là phải thực hiện trồng và chăm sóc
cây LN đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đủ
mật độ theo quy định, kịp thời vụ; chăm sóc,
quản lý, bảo vệ, không được nhổ bỏ, chặt phá
cây LN trồng xen.
Theo quy định, các hộ phải trồng xen vào
diện tích đã trồng cây cà phê, hoa màu. Mật
độ trồng 185 cây/ha (hàng cách hàng 9 m,
cây cách cây 6 m). Đối với cà phê catimo, 8
hàng cà phê trồng 1 hàng cây LN; cà phê vối,
3 hàng trồng xen 1 hàng; chè, 6 hàng trồng 1
hàng cây LN. Danh mục các loại cây trồng xen
gồm Sao đen, Muồng đen và Mắc ca. Sau 3
năm triển khai (2015-2018), toàn huyện Lâm
Hà đã thực hiện được gần 2.304 ha. Những hộ

điển hình trồng xen có kết quả khả quan như:
hộ ông Phạm Tiến Dũng, hộ ông Trần Khánh
Dư ở thôn Cổng Trời, xã Mê Linh; hộ ông Ha
Dù, xã Liên Hà...

Những bài học và đề xuất
Việc quan trọng là công tác phối kết hợp,
phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ
quan, tổ chức từ huyện đến xã, trong đó nêu
cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa
phương trong công tác tuyên truyền, vận
động. Mặt khác, công tác thiết kế, lập hồ sơ
phải được thực hiện sớm ngay từ đầu năm
do diện tích lô chia theo diện tích của từng
hộ gia đình, nhỏ lẻ 1-2 sào. Thực hiện rà soát
diện tích thiết kế liền vùng, liền khoảnh nhằm
tạo được sự đồng thuận và cùng tham gia của
các hộ liền kề. Làm tốt công tác tuyên truyền,
nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, phải đến
vận động từng hộ gia đình để người dân tự
nhận thức được hiệu quả của việc trồng xen,

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.

họ tự giác tham gia thực hiện. Cuối cùng là
công tác giám sát, hướng dẫn kỹ thuật trồng
cho từng hộ gia đình trong quá trình người
dân trồng rừng.
Qua thực tế ở Lâm Hà dẫn đến diện tích
thực hiện không đạt theo kế hoạch do nhiều
nguyên nhân. Trước hết là khó khăn trong
tuyên truyền, gặp gỡ để vận động người
dân đăng ký tham gia. BQL RPH Nam Ban
cho rằng, các cấp, ngành, chính quyền địa
phương cũng như kiểm lâm địa bàn chưa thực
sự phối hợp chặt chẽ; do đó hầu như chỉ đơn
vị chủ rừng thực hiện. Số hộ không được hỗ
trợ cây giống thì cố tình chây ỳ không trồng
rừng, viện lý do không có kinh phí. Một số
hộ được hỗ trợ cây giống thì cố tình không
chịu nhận cây để trồng rừng, viện những lý
do khách quan về thời tiết. Quá trình cắt cỏ,
xịt thuốc cỏ không cẩn thận đã làm cho cây
trồng bị gãy, bị chết...
Từ thực tế triển khai, BQL RPH Nam Ban
nêu một số vấn đề nhận thức và đề xuất để
triển khai trồng xen cây LN trên diện rộng
toàn tỉnh. Đó là chính quyền địa phương hàng
năm phải có kế hoạch tuyên truyền và kiểm
tra đôn đốc người dân thực hiện. Nên chăng
hỗ trợ cây giống cho tất cả các đối tượng
tham gia trồng rừng theo Đề án. Đối với
những hộ không trồng rừng, trồng theo kiểu
chống đối đề nghị các ban ngành, đoàn thể
và chính quyền địa phương vào cuộc kịp thời
nhằm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền,
vận động và có biện pháp thu hồi, giải tỏa
kiên quyết để răn đe đối tượng…
Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Nguyễn
Đức Tài cho biết: “Với những thành quả
bước đầu từ Đề án, huyện Lâm Hà tiếp tục
triển khai trồng xen cây LN trên cơ sở đúc kết
những bài học kinh nghiệm; đồng thời, cùng
với sự đồng hành của các sở, ban, ngành của
tỉnh để khắc phục, tháo gỡ những khó khăn
vướng mắc. Lâm Hà đã và đang quyết tâm
tăng dần tỷ lệ độ che phủ rừng bằng nhiều
giải pháp; trong đó trồng xen cây LN là giải
pháp được chú trọng hàng đầu, bởi từ đây sẽ
lan tỏa nâng cao nhận thức về quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng trong cả hệ thống chính
trị và cộng đồng”.
MINH ĐẠO

Loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật
chứa hoạt chất Glyphosate
Ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Lê
Quốc Doanh đã ký Quyết định loại bỏ
thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất
Glyphosate ra khỏi danh mục cho phép
sử dụng tại Việt Nam.
Quyết định có hiệu lực sau 60 ngày
ban hành, các loại thuốc bảo vệ thực
vật chứa hoạt chất Glyphosate không
được phép sản xuất, đăng ký nhập khẩu
tại Việt Nam. Số lượng thuốc này còn
lại đang lưu thông trên thị trường Việt

Nam chỉ được phép buôn bán, sử dụng
tối đa đến ngày 10/6/2020.
Như vậy trên thị trường Việt Nam
hiện có 136 tên thương phẩm có chứa
hoạt chất Glyphosate phải loại bỏ khỏi
danh mục thuốc bảo vệ thực vật được
phép sử dụng tại Việt Nam từ ngày
10/6/2019. Đây là hoạt chất trong thuốc
bảo vệ thực vật có nguy cơ gây nhiều
bệnh tật đối với con người khi sử dụng
bơm phun diệt cỏ trên diện tích đất trồng
VĂN VIỆT
trọt hàng năm.

Gần 860 triệu đồng nạo vét lòng hồ Cam Ly Thượng
Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai
thác thủy lợi Lâm Đồng vừa được
UBND tỉnh Lâm Đồng giao làm chủ
đầu tư, tổ chức chỉ định nhà thầu nạo
vét lòng hồ Cam Ly Thượng trong tháng
4/2019.
Theo đó, với mức đầu tư gần 860
triệu đồng từ nguồn kinh phí khắc phục
hậu quả hạn hán vụ Đông - Xuân 2017
- 2018 của tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm
tiến hành lựa chọn nhà thầu nạo vét lòng
hồ Cam Ly Thượng tại xã Mê Linh,

Lâm Hà theo quy trình rút gọn với 2
gói thầu thi công, tư vấn giám sát, sau
đó ký hợp đồng trọn gói thời gian thực
hiện 6 tháng và theo tiến độ thi công.
Trước đó chủ đầu tư đã thực hiện gần
105 triệu đồng kinh phí phục vụ các
phần việc đo vẽ, khảo sát địa hình, báo
cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định, dự
toán, lập kế hoạch bảo vệ môi trường
của công trình nạo vét lòng hồ Cam Ly
Thượng nói trên…
VŨ VĂN
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Hỗ trợ đường điện mặt trời
cho nông dân
Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Phó Chủ
tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, trong
khuôn khổ Hội thảo “Sản xuất cà phê
bền vững”, Hội đang tiến hành hỗ trợ
nông dân xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm
xây dựng trên 1 km đường điện thắp
sáng bằng năng lượng mặt trời.
Nằm trong hoạt động hỗ trợ nông
dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, Hội Nông dân tỉnh đã
tổ chức hội thảo hướng dẫn nông dân
sản xuất cà phê bền vững, liên kết sản
xuất, ứng phó với biến đổi khí hậu, kỹ
thuật ghép cải tạo cà phê, bơ, sầu riêng
cũng như các chính sách tín dụng.
Cũng trong hội thảo, từ sự tài trợ của
doanh nghiệp, Hội còn tặng nông dân
500 cây mắc ca giống, 2 tấn phân hữu
cơ. Đường điện năng lượng mặt trời
cũng là hỗ trợ của Hội nhằm cải thiện
điều kiện sinh hoạt cho nông dân xã
Lộc Bắc, xã vùng đồng bào dân tộc ít
người của huyện Bảo Lâm. 
D.Q

Lâm Hà được phân bổ
kế hoạch vốn cho
80 công trình, dự án

Năm 2019 huyện Lâm Hà được
phân bổ kế hoạch vốn để đầu tư cơ sở
hạ tầng là 203.537 triệu đồng cho 80
công trình, dự án. Tiến độ giải ngân
các công trình, dự án tương đối đảm
bảo theo kế hoạch, một số công trình
dự án khởi công mới đã thực hiện
xong các thủ tục lựa chọn nhà thầu
đang triển khai thực hiện thi công theo
đúng tiến độ. Trong đó, nguồn vốn xây
dựng cơ bản được phân bổ 155.637
triệu đồng cho 37 công trình, dự án
(16 công trình chuyển tiếp, 21 công
trình, dự án khởi công mới), đã giải
ngân thanh toán 21.900 triệu đồng,
đạt 14,07%KH; nguồn vốn sự nghiệp
được phân bổ 47.900 triệu đồng để
thực hiện 43 công trình (21 công trình
chuyển tiếp và 22 công trình khởi công
mới), đã giải ngân thanh toán 12.353
triệu đồng, đạt 26%KH. PHẠM LÊ

Triển khai dự án
nút giao thông
Phan Chu Trinh, Đà Lạt

Với tổng nguồn vốn dự toán khoảng
17,5 tỷ đồng, Sở Giao thông Vận tải
Lâm Đồng được giao làm chủ đầu tư
triển khai dự án nút giao thông Phan
Chu Trinh, Đà Lạt, hoàn thành trong
2 năm tới.
Theo đó, quy mô đầu tư mở rộng
mặt đường 14 m, vỉa hè mỗi bên rộng
2 m thuộc đường Lữ Gia - đoạn từ
Ngã tư Phan Chu Trinh đến hết phạm
vi Trường thiểu năng Hoa Phong Lan.
Riêng khu vực phía trước Trường thiểu
năng Hoa Phong Lan, xây dựng bãi
đậu xe gắn máy với diện tích 110 m2
(chiều dài 5 m, chiều rộng 22 m).
Với đường Trần Quý Cáp (đoạn
giáp từ đường Nguyễn Du đến Ngã tư
Phan Chu Trinh) cũng được mở rộng
mặt đường 16 m, vỉa hè mỗi bên rộng
2 m. Đồng thời bố trí dải phân cách,
chia thành 2 làn đường và xây dựng
đảo tròn đường kính 3 m phía trước
Ngân hàng Agribank. Ngoài ra, dự án
còn đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước,
chiếu sáng… trên các nhánh đường
giao nhau như Trần Quý Cáp, Quang
Trung, Lữ Gia, Phan Chu Trinh.

MẠC KHẢI

Nữ Giám đốc hết lòng với công tác từ thiện
Hơn 30 năm qua, bà Nguyễn
Thị Thu Hồng - nguyên Chủ
tịch Hội Chữ thập đỏ xã Liên
Hiệp (Đức Trọng) và hiện đang
là Giám đốc Quỹ tín dụng
nhân dân Liên Hiệp, luôn sẵn
sàng giúp đỡ những hoàn
cảnh khó khăn, sẻ chia cùng
những mảnh đời bất hạnh. Và
bà luôn coi những việc làm đó
cũng tự nhiên như chính hơi
thở của mình vậy.

T

iếp chúng tôi vào một
buổi sáng đầu tháng tư,
bà Hồng mở đầu câu
chuyện: “Cô và các mạnh
thường quân vừa có chuyến thiện
nguyện về với bà con người dân
tộc thiểu số thuộc thôn Gần Reo,
xã Liên Hiệp. Đến với bà con, trao
tận tay bà con những món quà tuy
nhỏ nhưng nghĩa tình, thấy bà con
vui, mình cũng vui lây”. Khi được
hỏi về những việc làm từ thiện, bà
Hồng bộc bạch: Tôi coi nó như
là cơm ăn, nước uống và là hơi
thở hàng ngày của mình. Còn sức
khỏe, còn điều kiện, tôi sẽ làm hết
mình để sau này không phải nói
câu “giá như”.
Từ năm 1976, bà Hồng đã gắn
bó với công tác từ thiện nhân đạo
tại địa phương, rồi đến năm 1992,
khi giữ chức Chủ tịch Hội Chữ
thập đỏ xã Liên Hiệp, chứng kiến
rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, vất
vả nên bà thấu hiểu được nỗi khó
khăn của người nghèo. Chính vì
vậy, năm 1995, khi được cử giữ
chức vụ Giám đốc Quỹ tín dụng
nhân dân Liên Hiệp, trên cương
vị này, bà Hồng lại càng có điều
kiện để giúp người nghèo bằng
nhiều cách khác nhau, cũng như
vận động được nhiều đối tượng,
mạnh thường quân trong và ngoài
địa phương cùng chung tay giúp đỡ
cho các hoàn cảnh không may mắn.
Trong hoạt động chuyên môn của
đơn vị, bà Hồng đã cùng với tập thể
Quỹ tín dụng nhân dân Liên Hiệp
khảo sát kỹ càng tình hình kinh tế,
đời sống của một bộ phận nhân
dân khó khăn về vốn mà không có

Tại Hội nghị Tổng kết thi đua yêu nước huyện Đức Trọng vừa được tổ chức, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (thứ 2 từ phải qua)
vinh dự đại diện Quỹ tín dụng nhân dân Liên Hiệp nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: T.Vũ

tài sản để thế chấp vay vốn. Từ đó,
Quỹ tín dụng nhân dân Liên Hiệp
đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ
của các xã, thị trấn trong địa bàn
hoạt động của quỹ bảo lãnh và
thành lập 19 tổ vay vốn với 503
thành viên để cho vay không cần
thế chấp, đến nay số dư nợ đã lên
tới 9,3 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi.
Không những vậy, bà Hồng còn
vận động được rất nhiều mạnh
thường quân trong và ngoài địa
phương hỗ trợ, phát quà, làm từ
thiện cho các hộ nghèo, học sinh
học giỏi vượt khó. Đặc biệt, trong
những lần đi làm từ thiện, bà tuyệt
đối không bao giờ đi một mình mà
luôn đi cùng đồng nghiệp, cũng
chính những cán bộ, nhân viên
của Quỹ tín dụng. Bà Hồng chia
sẻ: “Phải dẫn anh em đi cùng, họ
mới thấu hiểu sự khó khăn của
nhiều hoàn cảnh mà đồng cảm với
người nghèo, cũng như đồng cảm
với cô, chung tay cùng cô giúp đỡ
được nhiều người hơn. Và sau này,
khi không có cô, mọi người vẫn sẽ
tiếp tục công việc quen thuộc này”.
Và tấm lòng thiện nguyện của
bà Hồng đã thực sự lan tỏa; anh
em cán bộ của Quỹ tín dụng nhân
dân Liên Hiệp luôn hiểu và đồng
cảm, bắt tay cùng bà để cùng sẻ
chia cùng những mảnh đời bất
hạnh. Nhiều năm qua, cán bộ, công
nhân viên của Quỹ tín dụng đã
cùng Giám đốc Nguyễn Thị Thu

Hồng triển khai nhiều hoạt động từ
thiện mang lại ý nghĩa thiết thực
như mô hình “Nuôi bò sinh sản”
xóa đói giảm nghèo: Cho thành
viên nghèo vay để nuôi bò trong
2 năm không thu lãi, đến nay đã
giúp được 47 thành viên. Không
những vậy, họ còn tự mình đóng
góp tiền của, công sức tặng quà tết
cho người nghèo, trợ cấp gạo cho
người già neo đơn, nhận nuôi gia
đình chính sách, ủng hộ áo quần
cho những gia đình không có điều
kiện, khuyến học, khuyến tài, sẵn
sàng hỗ trợ áo quan cho người
chết nếu gia đình họ thật sự gặp
khó khăn...
Bà Hồng cho biết thêm: Trong
những năm đầu công tác tại Quỹ
tín dụng, có những hoàn cảnh rất
nghèo, nhưng nhờ được giúp đỡ
đã vươn lên mạnh mẽ. Có những
người từ nghèo không đủ cơm ăn
áo mặc nhưng sau một thời gian, đã
dành dụm được 200 ngàn đồng đến
gửi Quỹ tín dụng. Số tiền đó tuy ít
ỏi, nhưng cô thấy còn vui hơn cả
họ, bởi ít ra, những việc làm của
cô đã giúp họ có ý thức vươn lên
trong cuộc sống và đã thay đổi được
tư duy về làm ăn kinh tế. Hiện nay,
có một số người nghèo ở xã Hiệp
Thạnh, Liên Hiệp nhờ nguồn vốn
vay đã tích cực lao động sản xuất,
phát triển kinh tế, vươn lên thoát
nghèo. Đó cũng chính là đóng góp
một phần tích cực vào công tác an

sinh xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, đối với công tác
chuyên môn, trong những năm
qua, bà Hồng cũng là người luôn
dẫn dắt Quỹ tín dụng hoàn thành
vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh
doanh được giao, nhiều năm liền
được UBND tỉnh khen tặng vì có
thành tích xuất sắc dẫn đầu các
cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh.
Bản thân bà Hồng cũng là một
trong số 88 gương sáng đời thường
vừa được tuyên dương và Quỹ tín
dụng nhân dân Liên Hiệp cũng
vừa được Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng của tỉnh đề nghị Chính phủ
tặng Bằng khen với các thành tích
trong phong trào thi đua thực hiện
công tác xã hội, từ thiện nhân đạo.
Mặc dù làm được rất nhiều việc
thiện, được đồng nghiệp, bạn bè,
người thân hết sức yêu quý, kính
trọng, nhưng với tấm lòng nhân
đạo, thương người của mình, bà
Nguyễn Thị Thu Hồng vẫn thấy
việc làm của mình còn rất nhỏ bé
so với những khó khăn, bất hạnh
của những người kém may mắn.
Bà luôn hy vọng, sự chia sẻ trong
cuộc sống sẽ là liều thuốc cứu chữa
cho bệnh nhân nghèo, là chén cơm
kịp thời cho những người đang
thiếu thốn, là tia hy vọng cho trẻ
em nghèo tiếp tục đến trường và
sẽ là niềm an ủi cho những mảnh
đời còn bất hạnh.
THY VŨ

Khách hàng tử vong được ngân hàng xóa nợ nhờ mua bảo hiểm
Vừa qua, tại Ngân hàng TMCP
Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Phòng
Giao dịch Bảo Lộc, Tổng Công
ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà
Nội (BHS) đã tổ chức buổi chi trả
quyền lợi bảo hiểm cho bà Nguyễn
Thị Huệ - khách hàng vay tín dụng,
sau khi bà này qua đời vì tai nạn
lao động.
Trước đó, vào năm 2017, bà
Huệ - ngụ tại xã Đambri (Bảo Lộc)
có làm hồ sơ vay số tiền 250 triệu
đồng tại Ngân hàng SHB Lâm
Đồng để đầu tư sản xuất nông
nghiệp với phương thức thế chấp
sổ đỏ nhà ở. Khi vay, bà Huệ đã
tham gia bảo hiểm với số tiền đóng
phí bảo hiểm là 2.125.000đ. Đến
tháng 10/2018 bà qua đời nên đã

được BSH chi trả quyền lợi bằng
đúng với số tiền vay và 1 triệu
đồng tiền phí mai táng.
Theo ông Dương Công Đức
Tặng - Phó Giám đốc SHB Lâm
Đồng: Từ năm 2016, BHS và SHB
kết hợp triển khai sản phẩm bảo
hiểm “Tai nạn và sức khỏe khách
hàng vay tín dụng” (hay còn gọi
là Bảo An Tín) với mục đích bảo
hiểm cho sức khỏe và tính mạng
người vay vốn tại Ngân hàng SHB.
Đồng thời chia sẻ gánh vác trách
nhiệm của người vay đối với phần
vốn đã vay tại SHB và cùng với đó
bảo toàn phần vốn mà SHB cho
vay trong trường hợp rủi ro xảy
ra đối với người vay vốn.
LINH ĐAN

Người nhà bà Huệ nhận tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm từ đại diện của BHS.
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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
Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
huyện Đơn Dương
UBND huyện Đơn Dương tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã
năm 2019 gồm: 15 chỉ tiêu công chức cấp xã cho 10 xã, thị trấn
trực thuộc Huyện.
Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, hình thức, thời gian và nội dung
thi tuyển được quy định tại Thông báo số 41/TB-UBND ngày 10
tháng 4 năm 2019 của UBND huyện Đơn Dương về việc tuyển dụng
công chức cấp xã năm 2019 theo hình thức thi tuyển (và được đăng
trên trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ http://donduong.
lamdong.gov.vn/).
Thời gian nhận hồ sơ từ: 16/4/2019 đến ngày 17 giờ 00 phút ngày
15/5/2019.

Khấm khá nhờ liên kết...
... Hiện nay, người dân ở xã Đạ Sar và Đa
Nhim nhận giống cây atisô chất lượng được
Nhà nước hỗ trợ 70% giá trị cây giống, còn
lại người dân tự đối ứng. Sau khi diện tích
giống mới này sinh trưởng và phát triển, người
dân có thể tự cấy mô để lấy lại nguồn giống
chất lượng.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Lạc Dương cho biết: Để phát triển
diện tích dược liệu mới này, huyện khuyến
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khích các công ty liên kết với các hộ đồng
bào dân tộc thiểu số ở địa phương thành lập
tổ hợp tác, tạo việc làm cho các hộ này khi
tham gia trồng dược liệu. Đó cũng là lý do
khi Cty Ladophar đã ký kết hợp tác với hai
địa phương Đạ Sar và Đa Nhim để hình thành
vùng nguyên liệu với diện tích 20 ha. Còn về
lâu dài, huyện Lạc Dương phấn đấu đến năm
2025 trở thành vùng nguyên liệu cây dược
liệu của tỉnh Lâm Đồng.
HOÀNG YÊN

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 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.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AH 084253
ngày 22/11/2006 tại thửa đất số 82, tờ bản đồ 20 (xã Gung Ré cũ) với diện tích: 2.238,9 m2 (400 m2 đất
ở + 1.838,9 m2 đất CLN) vào sổ theo dõi số H 06107 có tên trong sổ địa chính trang 55 Quyển 3A xã
Gung Ré. Cụ thể như sau:
+ Thửa đất số 82, tờ bản đồ 20 (xã Gung Ré cũ) với diện tích: 2.238,9 m2 (400 m2 đất ở + 1.838,9 m2 đất
CLN). Nay chuyển về thị trấn Di Linh thuộc thửa đất số 104, tờ bản đồ số 34, diện tích 1.975,3 m2, trong
đó (400 m2 đất ở + 1.575,3 m2 đất CLN). Diện tích thửa đất giảm 263,6 m2 đất CLN so với GCN đã cấp.
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài đối với đất ở và đến ngày 15/10/2056 đất trồng cây lâu năm.
Ngày 15/3/2014, bà Nguyễn Thị Thu Hằng chuyển nhượng QSDĐ cho ông Võ Hồng Cường: địa
chỉ thường trú tại số 164/6 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, trong
quá trình chuyển nhượng hai bên chưa lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật
và bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Võ Hồng Cường.
Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thu Hằng ở đâu liên hệ với UBND thị trấn Di Linh hoặc Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.
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 Di Linh hoặc UBND thị trấn Di Linh để được
giải quyết. Sau thời gian 30 ngày kể từ đăng phát số đầu tiên, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại,
khiếu kiện nào thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh lập thủ tục đăng ký nhận chuyển
nhượng QSD đất và cấp giấy chứng nhận cho ông Võ Hồng Cường tại thửa đất nêu trên theo quy định.
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