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Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Đạ Huoai, Bảo Lâm:

Rừng cộng đồng dân cư ở Bảo Lâm bị lấn chiếm nghiêm trọng
Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm
Đồng gồm: Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; ông
Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy
ban Các vấn đề pháp luật của Quốc hội vừa có
buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Đạ M’ri (huyện
Đạ Huoai) và xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm).
Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Hiển, đại
diện Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Đối với những người có thành tích, phải
khen thưởng, đối với những người mắc sai
lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa
chữa. Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật
nghiêm minh, đúng mức”

Đồng báo cáo nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc
hội khóa XIV, cử tri thị trấn Đạ M’ri đã kiến
nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội một số ý
kiến liên quan đến giá điện, giá nước tăng quá
cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của
người dân,...
XEM TIẾP TRANG 2

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA
LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN, NGÀY 12/10/1966

Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
đơn vị tỉnh Lâm Đồng tại buổi tiếp xúc cử tri.

Giám sát và phản biện
vì quyền lợi Nhân dân

Đơn Dương và câu chuyện
10 năm xây dựng
nông thôn mới
Không phải ngẫu nhiên mà Đơn
Dương trở thành lá cờ đầu trong
xây dựng nông thôn mới ở Lâm
Đồng và được Trung ương lựa chọn
là một trong bốn huyện của cả
nước xây dựng nông thôn mới kiểu
mẫu. Bởi trái ngọt ấy có được sau
hành trình 10 năm huyện xây dựng
lộ trình thực hiện bài bản, sáng
tạo; xã triển khai đồng bộ, nhất
quán và đặc biệt là sự hưởng ứng
tích cực của Nhân dân đã góp phần
đưa những gam màu sáng vào bức
tranh kinh tế - xã hội ở Đơn Dương.
TRANG 4

Dân vận khéo
để nâng cao chất lượng
xây dựng nông thôn mới
TRANG 4

MTTQ và các thành viên luôn chú trọng giám sát về những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm, nhằm đảm bảo quyền lợi thiết thực cho Nhân dân. Ảnh: N.Thu

Uống rượu, bia và hiểm họa sau tay lái

TRANG 2

Cựu chiến binh tiêu biểu làm kinh tế giỏi

Gần đây, trên cả nước liên tiếp
xảy ra những vụ tai nạn giao
thông do nguyên nhân người điều khiển
uống rượu say, gây ra hậu quả vô cùng
nghiêm trọng. Tại địa bàn tỉnh Lâm
Đồng, mặc dù số lượng các vụ tai nạn
giao thông liên quan tới rượu bia khá
thấp nhưng thực tế thực trạng trên vẫn
còn rất nhức nhối.

TRANG 6

KINH TẾ

“Chắp cánh” hương vị
cà phê Di Linh
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Giáo dục ở một trường
THPT vùng dân tộc thiểu số
TRANG 5

TRANG 7

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

2

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

THỨ HAI 13 - 5 - 2019

ĐÀ LẠT:

Rút kinh nghiệm công tác
tuyển chọn, gọi công dân
nhập ngũ năm 2019
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP
Đà Lạt vừa tổ chức Hội nghị rút kinh
nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công
dân nhập ngũ năm 2019.
Trong năm 2019, TP Đà Lạt đã tập
trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo
dục nghĩa vụ quân sự; đăng ký nghĩa
vụ quân sự lần đầu; quản lý nguồn
công dân sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức
khám sức khỏe cho 1.156 công dân tuổi
từ 18 - 27. Qua xem xét từ 260 công
dân trúng tuyển sức khỏe, Hội đồng
Nghĩa vụ Quân sự TP đã phát lệnh gọi
nhập ngũ 137 công dân, trong đó có 5
đảng viên, 13 công dân có trình độ cao
đẳng, đại học. Kết quả, TP Đà Lạt đã
giao 130/130 công dân cho 3 đơn vị,
gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung
đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 và
Lữ đoàn thông tin 23, Quân khu 7, đạt
100% chỉ tiêu trên giao.
Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ năm 2020, TP
Đà Lạt tập trung phát huy sức mạnh
của cả hệ thống chính trị trong công tác
tuyển quân; tăng cường công tác tuyên
truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự; rà
soát phúc tra, xét duyệt đúng quy định,
tạo bước đột phá mới về chất lượng
giao quân; tạo nguồn phát triển đảng
viên, nâng tỷ lệ đảng viên, tỷ lệ công
dân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
cao vào phục vụ trong quân đội.

ĐAM TRỌNG

Rừng cộng đồng dân cư...
TIẾP TRANG 1

... tiến độ thực hiện đường cao tốc
Dầu Giây - Liên Khương và tiến độ dự
án đầu tư chợ thị trấn Đạ M’ri chậm,
nhà sinh hoạt cộng đồng của một số
thôn, tổ dân phố còn vướng mắc về
quỹ đất, nước máy sinh hoạt cho dân
còn chưa được phủ rộng.
Trong khi đó, cử tri xã Lộc Phú quan
tâm đến các vấn đề về bố trí đất sản
xuất và tạo công ăn việc làm cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm cho bà
con dân tộc thiểu số vay vốn dài hạn
với lãi suất thấp để phát triển sản xuất;
xây dựng hệ thống pháp luật mạnh mẽ
hơn, tăng cường công tác giám sát,
xử lý nghiêm các vụ vi phạm về tham
nhũng, tệ nạn xã hội; tình trạng tín
dụng đen phát triển mạnh trong cộng
đồng dân cư nhưng chưa có giải pháp
triệt để; bãi rác tại Thôn 4, xã Lộc Phú
gây ô nhiễm môi trường; công tác bảo
vệ rừng còn lỏng lẻo, tỷ lệ phá rừng
còn cao; biển báo giao thông trên trục
đường chính của xã còn nhiều bất hợp
lý. Đặc biệt, rất nhiều cử tri xã Lộc Phú
quan tâm đến việc giao rừng cho cộng
đồng dân cư Thôn 4 nhưng đến nay chỉ
có hai hộ được nhận nên tình trạng phá
rừng, lấn chiếm đất rừng còn xảy ra
nghiêm trọng. Hiện tại, đã có 76 ha/240
ha rừng cộng đồng bị lấn chiếm, khai
thác lâm sản trái phép.
Những vấn đề mà cử tri kiến nghị đã
được ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ
tịch UBND huyện Bảo Lâm tiếp thu
và giải trình. Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn
Văn Việt cũng đã trả lời trực tiếp tại
hội nghị một số nội dung; các ý kiến,
kiến nghị khác sẽ được Đoàn tổng hợp
trình Quốc hội trong kỳ hợp sắp tới.

ĐÔNG ANH

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Giám sát và phản biện vì quyền lợi
Nhân dân
Là cơ quan đại diện cho quyền
và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của các tầng lớp nhân
dân, thời gian qua, Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh
Lâm Đồng luôn chú trọng tới
công tác giám sát và phản
biện xã hội vì quyền lợi của
Nhân dân. Theo đó, trong 5
năm qua, MTTQ tỉnh đã ghi
dấu ấn quan trọng trong đời
sống với nhiều kết quả nổi
bật, luôn đồng hành bảo vệ
quyền lợi chính đáng cho
Nhân dân.

S

au 5 năm thực hiện Quyết
định 217-QĐ/TW của
Trung ương, công tác
giám sát của MTTQ Việt
Nam đã dần đi vào nền nếp. Với
quan điểm “vừa làm, vừa rút kinh
nghiệm”, đến nay việc thực hiện
các chương trình giám sát đã đi
vào thực chất, hiệu quả. Thông
qua việc tập trung lựa chọn những
vấn đề Nhân dân đang quan tâm,
bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến
quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của Nhân dân, MTTQ tỉnh
đã xác định được các hình thức
giám sát phù hợp để xây dựng kế
hoạch và tổ chức thực hiện. Nhìn
chung, nhiều ý kiến kiến nghị sau
giám sát được các cơ quan chức
năng tiếp thu và phản hồi, góp
phần tạo niềm tin của Nhân dân
đối với Đảng, Nhà nước.
Hoạt động giám sát và phản
biện xã hội của MTTQ từ tỉnh
đến cơ sở đã góp phần giúp
lãnh đạo Đảng, chính quyền địa
phương giải quyết những vấn đề
nổi cộm, bức xúc, phức tạp, đồng
thời lắng nghe ý kiến của Nhân
dân tốt hơn.
Việc thực hiện các chương trình
giám sát được thực hiện theo đúng
hướng dẫn về quy trình giám
sát, có sự thống nhất giữa các
thành viên của Mặt trận và phân
công nhiệm vụ cụ thể đối với các
nội dung giám sát. Phó Chủ tịch
UBMTTQ tỉnh Hoàng Thị Khiêm

MTTQ và các thành viên luôn chú trọng giám sát về những vấn đề nổi cộm,
dư luận quan tâm, nhằm đảm bảo quyền lợi thiết thực cho Nhân dân. Ảnh: N.T

cho rằng: Thời gian qua, MTTQ
đã chủ động phối hợp với Ban
Dân vận Tỉnh ủy trong công tác
tham mưu cấp ủy ban hành các văn
bản chỉ đạo về tổ chức triển khai
Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết
định số 218-QĐ/TW của Trung
ương. Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng
và ban hành “Quy trình tổ chức
thực hiện giám sát của MTTQ
cấp cơ sở” nhằm giúp MTTQ xã,
phường, thị trấn triển khai thực
hiện có hiệu quả hoạt động giám
sát theo chức năng, nhiệm vụ được
quy định; “Quy định trách nhiệm
góp ý và tiếp thu góp ý xây dựng
chính quyền các cấp trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng” và chỉ đạo cấp
ủy các địa phương, cơ sở tổ chức
thực hiện.
Trong 5 năm (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:
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; Thực hiện chính sách
hỗ trợ sản xuất tại các xã nghèo
theo chương trình giảm nghèo
nhanh và bền vững đến năm 2015;
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; Việc huy
động, quản lý, sử dụng vốn trong
xây dựng nông thôn mới; Thực
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; giám sát
việc cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho người dân, giai
đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn
tỉnh; phối hợp với các đoàn thể
chính trị - xã hội tổ chức giám
sát được 118 cuộc, tập trung vào
các lĩnh vực như: xây dựng nông
thôn mới; bình xét hộ nghèo; thực
hiện chính sách, pháp luật đối với
người có công...
Tại cấp huyện, có thể kể đến
điển hình như huyện Lâm Hà
đã tổ chức giám sát thông qua
nghiên cứu, xem xét 102 văn bản.
Tổ chức 8 đoàn giám sát đều liên
quan đến quyền và lợi ích, bức
xúc chính đáng của Nhân dân
như: thực hiện chính sách ưu đãi
đối với người có công; giám sát
dịch vụ chi trả môi trường rừng và
Dự án hỗ trợ phát triển rừng; việc
ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa
chiều; việc bảo vệ môi trường;
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
giám sát dự án du lịch sinh thái kết
hợp với quản lý, bảo vệ rừng...;
đồng thời, tổ chức 3 cuộc khảo
sát trước khi tiến hành giám sát.

MTTQ cấp xã trong huyện cũng
đã tổ chức thành lập 15 đoàn giám
sát trực tiếp và 1.170 cuộc thông
qua hoạt động Ban Thanh tra nhân
dân, thu hồi trên 238 triệu đồng.
Thông qua Ban Giám sát đầu tư
cộng đồng, đã giám sát 671 công
trình xây dựng, phát hiện và kiến
nghị 199 ý kiến, đa số các kiến
nghị đã được tiếp thu giải quyết.
Tham gia giám sát với HĐND,
các cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền cấp huyện 21 cuộc và cấp
xã tham gia 285 cuộc.
Có thể khẳng định rằng, Quyết
định số 217-QĐ/TW và Quyết
định số 218-QĐ/TW do Bộ Chính
trị ban hành, ra đời là “rất trúng”,
“rất đúng”, phù hợp với yêu cầu
của tình hình thực tiễn, nhằm phát
huy vai trò của MTTQ, các tổ chức
chính trị - xã hội, các tầng lớp
nhân dân trong việc tham gia xây
dựng Đảng, chính quyền. Đồng
thời, phát huy quyền làm chủ của
Nhân dân trong tham gia giám sát
cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, cơ quan, tổ chức; đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng
phí; thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua
đó, góp phần hoàn thành tốt các
chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của địa
phương trong những năm qua và
những năm sắp tới.
NGUYỆT THU

ĐẠ TẺH: Tập huấn kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ
Vừa qua, Huyện ủy Đạ Tẻh đã
tổ chức tập huấn kỹ năng tổ chức
sinh hoạt chi bộ cho các đồng chí
bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực
thuộc Huyện ủy, bí thư chi bộ trực
thuộc đảng bộ cơ sở trong huyện.
Thông qua buổi sinh hoạt
thường kỳ tại một chi bộ thuộc
đảng bộ cơ sở, các đại biểu tham
dự lớp tập huấn đã được theo dõi
việc thực hiện quy trình của một
buổi sinh hoạt chi bộ, từ công tác
chuẩn bị đến các nội dung được
triển khai, phổ biến, quán triệt tại

buổi sinh hoạt chi bộ.
Trên cơ sở Hướng dẫn số 12 của
Ban Tổ chức Trung ương (khóa
XII), Quyết định 04 của Tỉnh ủy
Lâm Đồng “Một số vấn đề về nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”,
đại biểu tham dự lớp tập huấn đã
đóng góp các ý kiến về công tác
chuẩn bị nội dung trước kỳ sinh
hoạt chi bộ thường kỳ; các nội
dung cần triển khai, quán triệt; các
tiêu chí và cách tính điểm đánh giá
chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ
thường kỳ. Thông qua đó, Ban tổ

chức Huyện ủy đã thống nhất một
số nội dung trọng tâm về quy trình,
nội dung chuẩn bị và cách thức tổ
chức một buổi sinh hoạt chi bộ bảo
đảm đúng các yêu cầu theo Hướng
dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung
ương và Quyết định số 04 của Tỉnh
ủy Lâm Đồng.
Qua tập huấn nhằm giúp các
đồng chí bí thư chi bộ trong toàn
Đảng bộ huyện tiếp thu, nắm bắt
các quy định cũng như trau rồi kỹ
năng về tổ chức buổi sinh hoạt chi
bộ thường kỳ để triển khai thực

hiện hiệu quả hơn tại đơn vị và địa
phương mình phụ trách trong thời
gian tới. Đồng thời, phát huy ưu
điểm, khắc phục hạn chế, khuyết
điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất là
chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn
vị sự nghiệp; đưa việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; tinh thần tự phê
bình và phê bình theo Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII)
trở thành nội dung thường xuyên
trong sinh hoạt chi bộ.
PHẠM CÔNG TÁM

KINH TẾ
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“Chắp cánh” hương vị cà phê Di Linh

Thu ngân sách Nhà nước
đạt 36% dự toán

Những năm gần đây, nhiều
người trẻ ở Di Linh đã khởi
nghiệp bằng chính những
sản phẩm địa phương, đó
là chế biến cà phê sạch, góp
phần nâng cao giá trị và đáp
ứng nhu cầu thưởng thức cà
phê của người tiêu dùng.

C

ách đây 3 năm, chị Trần
Thị Tâm (Tổ dân phố
14, thị trấn Di Linh) đã
tạo dựng được thương
hiệu cà phê Dij Ring Coffee của
riêng mình. Chị gắn bó với cây
cà phê từ nhỏ và chứng kiến cảnh
“chìm nổi” của cà phê, thế là chị
quyết định chọn theo nghề chế biến
về rang xay, pha chế cà phê. Chị
Tâm chia sẻ, những năm gần đây,
gia đình tôi cũng như bao người
dân Tây Nguyên đã chú trọng trồng
cà phê sạch. Tuy nhiên, họ thường
hái xanh nhiều hơn chín, vất vả hái,
phơi rồi lại đưa ra đại lý bán xô và
bị ép giá. Từ đó, tôi nghĩ lớp trẻ như
mình cần phải làm điều gì đó góp
phần nâng cao giá trị của cà phê và
đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn đó
là chế biến cà phê.
Chia sẻ ý tưởng của mình với
bố mẹ, chị nhận ngay được sự
đồng tình và năm 2016, chị bắt
tay vào thực hiện sự đam mê ấp
ủ bấy lâu ấy. Chị vừa rang, xay
bán sản phẩm, vừa mở quán cà
phê ngay thị trấn Di Linh. Theo
chị Tâm, cà phê bột phải sạch từ
khâu trồng, phơi, chế biến đến
pha chế . Vì thế, gia đình trồng cà
phê theo hướng hữu cơ, đồng thời
thuyết phục người dân trồng theo
tiêu chuẩn của mình, còn khi thu
hái phải đạt tỷ lệ chín 95%. Sau
khi thu mua cà phê của nông dân,
chị tiến hành rửa cà phê, lựa 100%
hạt cà phê chín phơi trên giàn, sau
khi khô đem cà phê ủ 1 tuần rồi
mới mang đi xay ra cà phê nhân,
và cuối cùng là rang xay để cung
cấp ra thị trường. Khi pha chế cà
phê cũng hạn chế tối đa việc bỏ
đường, sữa để “thu nạp” chủ yếu
vị ngọt nguyên chất từ hạt cà phê.
Chị Tâm cho biết: “Quá trình
làm, tôi suy nghĩ bên cạnh hiệu quả
kinh tế thì phải góp phần nâng cao
giá trị chất lượng của cà phê lên.
Và đã làm phải có lợi nhuận nhưng
đó không phải tất cả, mà lợi nhuận
đó là nhằm giúp mình tiếp tục thực

Để làm ra cà phê rang xay chất lượng cao, cà phê của chị Trần Thị Tâm
được trồng hữu cơ và lựa 100% trái cà phê chín. Ảnh: H.Y

hiện đam mê để phát triển thương
hiệu ra thị trường”.

Hiện gia đình chị vừa cung
cấp cà phê nhân cho các
cơ sở rang xay và cà phê
bột pha phin, pha máy cho
hơn 20 đại lý, quán cà phê
trong và ngoài tỉnh.
Cũng như chị Tâm, cách đây
mấy năm, khi ấy “cà phê sạch”
đang là thứ rất đỗi xa lạ với người
yêu thích thức uống này, nhiều
người trẻ trong đó có anh Phạm
Khắc Tài (Di Linh) nhận ra cơ hội
mở hướng đi cho mình.
“Thời điểm ấy, tôi nghĩ, nếu cho
ra đời một sản phẩm sạch, đảm
bảo chất lượng sẽ dễ dàng gặt hái
thành công hơn. Tôi lập tức bắt
tay vào tìm hiểu kỹ về nguồn hàng
cũng như quy trình chế biến. Lúc
đầu không tìm được nơi dạy cách
làm cà phê sạch dù bỏ ra cả tháng
trời tìm kiếm. Đến khi tìm ra thì
đều bị từ chối”, anh Phạm Khắc
Tài chia sẻ.
Không bỏ cuộc, anh Tài đã quyết
định mở Công ty TNHH Miền Cao
Nguyên, xây dựng thương hiệu cà
phê sạch Ritachi Coffee của mình
bằng cách tập trung vào việc hợp
tác chặt chẽ với người nông dân,

thiết lập hệ thống Farm riêng, đầu
tư máy móc trang thiết bị hiện đại
sơ chế, phân loại, đánh bóng theo
tiêu chuẩn xuất khẩu và cuối cùng
là nghiên cứu phát triển sản xuất
ra cà phê rang xay chất lượng.
Ritachi Coffee được làm từ 100%
hạt cà phê nguyên chất, sau quá
trình sơ chế và phân loại, hạt cà
phê được rang trên máy rang công
nghệ “hot air roasting” mới nhất.
Với những nỗ lực không ngừng,
thương hiệu cà phê Ritachi đem
đến cho khách hàng những ly cà
phê tuyệt hảo mang đậm dấu ấn
của vùng cà phê đặc trưng Di Linh.
Hiện nay, cà phê của anh Tài đã có
mặt ở thị trường thành phố Hồ Chí
Minh, được người dân đón nhận
Còn đối với K’Brooke (xã Gung
Ré), năm 2018 mới bắt tay vào
nghiên cứu về rang xay cà phê chất
lượng cao. Khi bắt đầu công việc
đầy thử thách, ban đầu K’Brooke
làm thử nghiệm trên mảnh vườn
3 ha của gia đình. Cà phê của anh
được trồng theo phương thức nông
lâm kết hợp, có nghĩa là vườn
trong rừng và được chăm sóc hoàn
toàn bằng hữu cơ. Cà phê được
hái lựa chín 100% sau đó mới tiến
hành chế biến sản phẩm nên đem
lại chất lượng cao. Brooke chia
sẻ: “Khi mình bắt tay làm cà phê
chất lượng cao nguyên chất, nhiều

người chưa quen, có người còn chê
bai. Họ bảo, làm gì cho cực, sản
phẩm bán ra cũng vậy, người tiêu
dùng không thể phân biệt được đâu
là cà phê sạch đâu là cà phê kém
chất lượng”. Nhưng với sự kiên
trì anh cũng đưa ra thị trường sản
phẩm ngon và chất lượng. Brooke
bày tỏ thêm: “Xã hội bây giờ nhu
cầu sử dụng các sản phẩm chất
lượng cao ngày càng tăng. Đầu tư
vào sản xuất cà phê sạch giá hơi
cao nhưng bù lại thị trường bền
vững. Hiện tại, cà phê của Brooke
vừa đủ phục vụ cho Làng Koho Homestay của mình, sản phẩm cà
phê của anh được du khách yêu
thích và đánh giá cao, từ đây giới
thiệu cho bạn bè, du khách gần
xa biết đến thương hiệu cà phê
Di Linh”.
Mỗi bạn trẻ có một bí quyết
trồng, chế biến rang, xay, pha chế
riêng nhưng đều hướng tới mục
tiêu nâng cao giá trị hạt cà phê
Di Linh và đáp ứng nhu cầu của
người thưởng thức cà phê sạch.
Dù mới khởi nghiệp, quy mô còn
nhỏ nhưng họ đã góp sức thay đổi
tư duy, truyền đi “thông điệp” về
cách làm nông nghiệp sạch của
nông dân, góp phần đưa cà phê
Di Linh vươn ra thị trường trong
nước và ngoài nước.
HOÀNG YÊN

Xã cuối cùng của huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới
Cuối tuần qua, xã Đạ Lây
(huyện Đạ Tẻh) đã tổ chức lễ
công bố và đón nhận quyết định
của UBND tỉnh Lâm Đồng công
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
khi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí
Quốc gia về xây dựng nông thôn
mới. Theo đó, các tầng lớp nhân
dân trong xã đã tự giác đóng góp
công sức, tiền của cùng nguồn
vốn hỗ trợ của Nhà nước để xây
dựng cứng hóa 100% đường giao
thông nông thôn, 70% đường
thôn, ngõ xóm; kiên cố hóa kênh

mương nội đồng, xây nhà sinh
hoạt cộng đồng... Bên cạnh đó,
bằng việc linh hoạt lồng ghép các
chương trình, dự án đầu tư, hỗ
trợ phát triển sản xuất; nhiều mô
hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ
thương mại trên địa bàn mang lại
nguồn thu nhập ổn định; đời sống
của người dân không ngừng được
cải thiện và nâng lên rõ rệt. Qua
đó, đến nay thu nhập bình quân
đầu người của xã đạt 39,46 triệu
đồng/người/năm, tăng 27 triệu
đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ

nghèo giảm còn 4,3%.
Cùng đó, các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể thao quần chúng
được đẩy mạnh; chất lượng giáo
dục ngày càng tăng lên, tiếp tục
duy trì và nâng cao phổ cập giáo
dục bậc tiểu học, THCS; công tác
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho
Nhân dân không ngừng được cải
thiện, tỷ lệ người dân tham gia
BHYT đến nay đạt 88,41%. Hệ
thống chính trị ngày càng vững
mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã
hội được đảm bảo...
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Được biết, xã Đạ Lây là xã
cuối cùng của huyện hoàn thành
chương trình xây dựng nông thôn
mới. Trước đó, vào cuối năm
2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng cũng đã có quyết định công
nhận hai xã Đạ Pal và Mỹ Đức
đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện,
huyện Đạ Tẻh đang khẩn trương
hoàn tất những tiêu chí xây dựng
nông thôn mới để phấn đấu đưa
huyện đạt chuẩn nông thôn mới
vào cuối năm 2019.
CÔNG TÁM

Trong tháng 4, tổng thu ngân sách đạt
668,4 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm
đạt 2.890,5 tỷ đồng, bằng 36% dự toán
địa phương và bằng 115% so cùng kỳ.
Trong đó: Thu từ thuế phí tháng 4 đạt
455,4 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đạt 1.689,7
tỷ đồng, đạt 32% dự toán địa phương.
So với dự toán năm, có 5/9 loại thu đạt
từ 32% trở lên dự toán là: Phí, lệ phí đạt
47%, thuế TNCN đạt 37%, doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài đạt 35%, lệ phí
trước bạ đạt 33%, thuế CTN-NQD đạt
32%. Bên cạnh đó, có 4/9 loại thu đạt
dưới 32% dự toán năm là: DNNN Trung
ương đạt 31%, thuế BVMT đạt 30% và
DNNN địa phương đạt 14%.
Cũng trong tháng 4, khoản thu từ cấp
quyền khai thác khoáng sản đạt 10,9 tỷ
đồng, lũy kế 4 tháng đạt 47,7 tỷ đồng,
bằng 68% dự toán; thu từ đất nhà đạt 65
tỷ đồng, lũy kế 306,2 tỷ đồng, bằng 31%
dự toán; thu xổ số kiến thiết đạt 96,4 tỷ
đồng, lũy kế 615,3 tỷ đồng, bằng 72% dự
toán; tài chính thu đạt 14,7 tỷ đồng, lũy kế
69,7 tỷ đồng, bằng 25% dự toán và thu từ
hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 24 tỷ đồng,
lũy kế 145,2 tỷ đồng, bằng 28% dự toán.
Có 4/12 địa phương thu đạt 36% trở
lên so dự toán, gồm: Di Linh (55%),
Đạ Tẻh (42%), Đam Rông (39%), Bảo
Lâm (39%). PHẠM LÊ

Cấp mã số vùng trồng cây
ăn quả xuất khẩu
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT)
đã cấp chứng nhận đăng ký mã vùng
trên 12 huyện, thành trong tỉnh Lâm
Đồng trồng 6 loại cây ăn quả xuất khẩu
sang thị trường Trung Quốc.
Cụ thể, 6 cây: thanh long, xoài, chôm
chôm, mít, chuối, dưa hấu được cấp 6
mã vùng VN-LDOR ở Đà Lạt gắn lần
lượt 6 số 001, 002, 003, 004, 005 và
006. Ở Bảo Lộc gắn từ số 007 đến 0012.
Và từ số 0013 đến 0072 gắn vào mã
vùng VN-LDOR trên 10 huyện còn lại
trong tỉnh Lâm Đồng, gồm Lạc Dương,
Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn
Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai,
Đạ Tẻh và Cát Tiên.
Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện
đang canh tác quy mô diện tích cây chuối
hơn 1.056 ha (hơn 25.470 tấn/năm), mít
878 ha (gần 14.584 tấn/năm), chôm chôm
568 ha (3.844 tấn/năm), thanh long hơn
41 ha (hơn 690 tấn/năm), dưa hấu 382 ha
(14.905 tấn/năm) và xoài 351 ha (4.058
tấn/năm). VŨ VĂN

Trên 1.000 ha sầu riêng
được ứng dụng công nghệ cao
Tính đến nay, toàn xã Hà Lâm, huyện
Đạ Huoai trồng được 1.200 ha sầu riêng,
trong đó diện tích cho thu hoạch trên
830 ha. Theo đó,
sau 3 năm vận động nông dân ứng
dụng công nghệ cao vào sản xuất nên đã
có trên 1.000 ha sầu riêng được chăm
sóc bởi hệ thống tưới béc phun sương để
tiết kiệm nước và phun thuốc trừ sâu tự
động... mang lại hiệu quả thâm canh cây
trồng đạt cao.
Qua đánh giá, hiện thu nhập kinh tế từ
cây sầu riêng mang lại trên địa bàn xã,
có 56 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng/ha/
năm, 75 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến
1 tỷ đồng/năm, 120 hộ có thu nhập từ
200 triệu đến 500 triệu đồng/năm và 20
hộ có thu nhập trên dưới 200 triệu đồng/
ha/năm. ĐẶNG DŨNG
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Đơn Dương và câu chuyện 10 năm xây dựng nông thôn mới
Hành trình 10 năm
Sau Nghị quyết 26 ngày 5/8/2008
của Ban Chấp hành Trung ương
(khóa X), chương trình xây dựng
NTM đã trở thành phong trào trên
toàn huyện Đơn Dương. Đại hội
Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ
2010-2015 đã xác định đây là một
trong năm chương trình trọng tâm
và xây dựng kế hoạch triển khai,
thực hiện.
Năm 2013, UBND tỉnh chọn
huyện Đơn Dương làm điểm xây
dựng huyện đạt chuẩn NTM vào
năm 2015, phong trào này càng
được Đơn Dương đẩy mạnh, tạo
ra một khí thế mới, quyết tâm mới
trong thực hiện.
UBND huyện đã thành lập 4
tổ công tác giúp việc cho UBND
huyện. Đối với các xã đều thành lập
Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương
trình xây dựng NTM cấp xã. Tất cả
78 thôn ở 8 xã thành lập ban phát
triển thôn và hoạt động có hiệu quả.
Công tác tuyên truyền, vận động
đã được chú trọng và đẩy mạnh.
Nhận thức của cấp ủy, chính quyền
cơ sở và người dân được nâng cao.
Người dân đã chủ động tham gia
đóng góp sức người, sức của để xây
dựng NTM.
Theo thống kê của Văn phòng
điều phối NTM huyện, tổng vốn
thực hiện xây dựng NTM của Đơn
Dương là trên 15 nghìn tỷ đồng.
Trong đó, ngân sách Nhà nước trên
897 tỷ đồng; tín dụng trên 14 nghìn
tỷ đồng (thông qua các hoạt động
sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp và nông dân); doanh nghiệp,
HTX trên 35 tỷ đồng; Nhân dân
đóng góp trên 58 tỷ đồng.
Trong quá trình triển khai thực
hiện chương trình, trên địa bàn
huyện đến nay không có tình trạng
nợ đọng xây dựng cơ bản.
Từ xây dựng NTM, hiện 100%

Không phải ngẫu nhiên mà Đơn Dương trở thành lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM)
ở Lâm Đồng và được Trung ương lựa chọn là một trong bốn huyện của cả nước xây dựng NTM kiểu
mẫu. Bởi trái ngọt ấy có được sau hành trình 10 năm huyện xây dựng lộ trình thực hiện bài bản,
sáng tạo; xã triển khai đồng bộ, nhất quán và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân đã góp
phần đưa những gam màu sáng vào bức tranh kinh tế - xã hội ở Đơn Dương.

Tin tưởng vào chủ trương của Trung ương, chiến lược phát triển của địa phương, Nhân dân chăm lo sản xuất,
phát triển kinh tế và chung sức xây dựng NTM. Ảnh: N.Ngà

tuyến đường xã và đường từ trung
tâm xã đến đường huyện được nhựa
hóa hoặc bê tông hóa; 100% số xã
đạt chỉ tiêu từ 70% trở lên đường
trục thôn và đường liên thôn ít nhất
được cứng hóa; 100% đường ngõ
xóm sạch và không lầy lội vào mùa
mưa. Đường trục chính nội đồng
đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận
tiện quanh năm đạt tỷ lệ từ 70% trở
lên cứng hóa. Đơn Dương đã triển
khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu
kinh tế ngành nông nghiệp gắn với
sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao. Trong nội dung tái
cơ cấu lĩnh vực trồng trọt, huyện
chủ yếu phát triển cây rau thương

phẩm. Bên cạnh đó, huyện tập trung
phát triển một số cây đặc sản và cây
có giá trị kinh tế cao. Diện tích sản
xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ
cao chiếm 86,4% diện tích canh tác
rau, hoa.
Hàng năm, huyện Đơn Dương
đều triển khai thực hiện có hiệu quả
chương trình giảm nghèo. Tỷ lệ hộ
nghèo toàn huyện hiện còn 1,92%,
trong đó hộ nghèo đồng bào dân
tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 4,12%. Thu
nhập bình quân tăng dần qua từng
năm: năm 2010 đạt 16,4 triệu đồng/
người/năm, năm 2018 đạt 62,3 triệu
đồng/người/năm, năm 2019 phấn
đấu đạt 68 triệu đồng/người/năm.

Năm 2018, huyện Đơn Dương
được chọn làm huyện xây dựng thí
điểm về NTM kiểu mẫu. UBND
huyện đã phối hợp với Văn phòng
điều phối NTM Trung ương cùng
Viện Chính sách và Chiến lược phát
triển nông thôn lập Đề án xây dựng
huyện Đơn Dương đạt NTM kiểu
mẫu về nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao theo hướng thông minh
giai đoạn 2018-2025.

Xây dựng NTM và
lòng tin của Nhân dân
Ông Nguyễn Bình Trị - Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng
Lập - Đơn vị dẫn đầu trong hành

trình xây dựng NTM suốt 10 năm
qua ở Đơn Dương nói: “Hàng
năm, căn cứ vào Nghị quyết Đảng
ủy - HĐND, UBND chủ động xây
dựng kế hoạch tổ chức công khai
các chương trình mục tiêu phát triển
KT-XH, phối kết hợp với Mặt trận,
các tổ chức đoàn thể xã đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động
Nhân dân trong chuyển đổi cây
trồng, vật nuôi, nông nghiệp theo
hướng công nghệ cao, đặc biệt là
trong tham gia đóng góp xây dựng
cơ sở hạ tầng. Những đổi thay tích
cực từ việc xây dựng NTM đã làm
tăng dần niềm tin của Nhân dân.
Điều đó đồng nghĩa với việc đóng
góp của dân ngày càng tăng. Điều
này là yếu tố quyết định trong xây
dựng NTM. Điển hình như việc, từ
khi bắt đầu triển khai thực hiện xây
dựng NTM đến nay, tổng nguồn
kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng là trên 67 tỷ đồng. Trong đó,
Nhà nước 40 tỷ đồng, Nhân dân trên
27 tỷ đồng, chưa kể đến phần Nhân
dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu
khi có công trình đi qua”.
Cũng theo người đứng đầu xã
này, hiện Quảng Lập đang tiếp tục
củng cố và nâng cao hơn nữa 19/19
tiêu chí đã đạt được để tiến tới đạt
xã NTM kiểu mẫu vào năm 2019.
Xã thường xuyên tu sửa, duy trì các
tuyến đường điện chiếu sáng do
Nhân dân tự đóng góp, tự quản phục
vụ cộng đồng. Vận động Nhân dân
dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm,
nhân rộng mô hình trồng hoa, cây
xanh; không trồng cỏ lấn chiếm lòng
lề đường, ngõ xóm; phát quang các
trục đường trên địa bàn xã; Nhân
dân trong thôn tham gia đóng phí
thu gom rác thải. Và trong hành
trình ấy vẫn không thể thiếu sức dân.
Còn tại xã Lạc Lâm - địa bàn
cũng đạt nhiều thành tích trong xây
dựng NTM...
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Dân vận khéo để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
Là một địa phương có nhiều
khó khăn nhưng xã Hòa Trung,
huyện Di Linh đã nỗ lực về đích
trong xây dựng nông thôn
mới (NTM). Không dừng lại ở
đó, hiện nay, dưới sự lãnh, chỉ
đạo của Đảng ủy, chính quyền;
Mặt trận và các đoàn thể ở
địa phương đang tiếp tục đẩy
mạnh công tác dân vận khéo,
nhằm duy trì, phát triển và
nâng cao chất lượng các tiêu
chí xây dựng NTM trên địa bàn.
òa Trung là một xã thuộc
khu vực vùng sâu, vùng
xa của huyện Di Linh, với
địa bàn dân cư thưa thớt, đời sống
người dân còn nhiều khó khăn. Xã
có tổng diện tích đất tự nhiên gần
2 ngàn hecta, trong đó đất nông
nghiệp hơn 1,7 ngàn hecta. Dân số
xã Hòa Trung hiện nay có hơn 855
hộ với trên 3.350 nhân khẩu. Đời
sống người dân trên địa bàn chủ yếu

H

Người dân xã Hòa Trung chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn mới
trên địa bàn. Ảnh: D.Nguyễn

dựa vào nông nghiệp là chính. Bước
vào triển khai thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
NTM, Hòa Trung là địa phương có
xuất phát điểm thấp và gặp không ít
thử thách. Vì vậy, Đảng ủy xã đã chỉ
đạo chính quyền, Mặt trận, và đoàn
thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận động để phát huy nội lực, kêu
gọi mọi tầng lớp nhân dân chung

tay xây dựng, phát triển quê hương.
Với những kết quả đạt được, năm
2016 xã Hòa Trung đã được công
nhận xã đạt chuẩn NTM. Về xã
Hòa Trung hôm nay, bộ mặt nông
thôn đã có nhiều đổi thay. Cơ sở
hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư
xây dựng khang trang; đường làng,
ngõ xóm được bê tông hóa, thuận
tiện cho việc đi lại của người dân;

trường học, trạm y tế, nhà văn hóa
thôn được đầu tư xây dựng phục
vụ dân sinh. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo
của xã Hòa Trung giảm còn dưới
4% dân số.
Phát huy những kết quả đã đạt
được, hiện nay Đảng bộ, chính
quyền và Nhân dân xã Hòa Trung
đang tiếp tục nỗ lực để duy trì, phát
triển các tiêu chí xây dựng NTM
trên địa bàn. Đặc biệt, Khối Dân
vận xã Hòa Trung vẫn không ngừng
tuyên truyền, vận động để mọi tầng
lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết,
chung tay, góp sức, đóng góp cho
chương trình xây dựng NTM.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại
địa phương, hiện nay, Khối Dân vận
xã Hòa Trung đang đẩy mạnh công
tác dân vận để người dân hiến đất,
hiến cây, đóng góp ngày công duy tu
sửa chữa, nâng cấp và xây dựng các
tuyến đường giao thông trên địa bàn.
Bởi trước đây người dân đã hiến đất,
hiến cây làm đường nên để vận động
dân tiếp tục đóng góp thêm lần nữa
không phải ai cũng đồng tình. Do
các hộ dân chủ yếu canh tác cây cà
phê, chè và một số cây công nghiệp

dài ngày khác có giá trị kinh tế cao,
mặt khác giá đất tại địa phương cũng
đang ngày một tăng nên công tác
vận động Nhân dân hiến đất, hiến
cây khó khăn hơn trước. Tuy nhiên,
Khối Dân vận xã Hòa Trung đã phối
hợp với chính quyền, Mặt trận và
các đoàn thể tại địa phương kiên trì
với nhiều biện pháp khác nhau để
người dân hưởng ứng.
Ông Trần Ngọc Thiệu - Trưởng
Khối Dân vận xã Hòa Trung cho
biết, vận động người dân hiến đất,
hiến cây làm đường giao thông
nông thôn cũng như xây dựng cơ
sở hạ tầng trên địa bàn không phải
là chuyện dễ. Dưới sự lãnh đạo của
Đảng ủy, Khối Dân vận của xã đã
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ
sở, nhiệt tình, tích cực, sâu sát với
Nhân dân để tuyên truyền những
chủ trương, chính sách liên quan
đến chương trình xây dựng NTM
trên địa bàn với phương châm “Dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
và dân hưởng thụ”. Qua công tác
tuyên truyền cũng làm cho Nhân
dân hiểu được...
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Giáo dục ở một trường THPT vùng dân tộc thiểu số
Đối diện nhiều khó khăn
Trường THPT Nguyễn Huệ vốn
hình thành từ mô hình lớp nhô của
Trường THCS xã Tân Nghĩa. Năm
học 2006-2007, Trường thành lập để
đáp ứng yêu cầu giáo dục bậc THPT
của 3 xã Tân Lâm, Tân Nghĩa và
Đinh Trang Thượng. Tiếp tôi là Hiệu
trưởng Phạm Ngọc và Hiệu phó Cao
Xuân Tuấn. Anh Ngọc là một trong
số 16 cán bộ, giáo viên (CBGV)
không cư trú trên địa bàn nơi Trường
đứng chân, hàng ngày đi 20 km mới
đến Trường. Trong số 36 CBGV, gần
50% có nhà ở cách xa nơi công tác,
gần nhất là 5 km, xa nhất 50 km, tận
huyện Đức Trọng, huyện Lâm Hà.
Đối với HS DTTS, chủ yếu là đồng
bào dân tộc gốc Tây Nguyên; có
nhiều HS nhà ở rất xa trường (xa nhất
là 20 km), nhưng nhà trường không
có cơ sở lưu trú. Năm học 2018-2019
có hơn 50% HS DTTS và năm học
2017-2018 lên đến 63% đối tượng
này. Thực hiện chính sách của Nhà
nước về hỗ trợ HS khó khăn, Trường
THPT Nguyễn Huệ có hơn 10%
thuộc đối tượng Nghị định 116 của
Chính phủ (thôn đặc biệt khó khăn);
2,66% thuộc hộ nghèo và gần 1,0%
thuộc hộ cận nghèo… Trong số 28
GV đang đứng lớp, Trường THPT
Nguyễn Huệ có tới 12 người là đồng
bào DTTS, chiếm 43%.
Về cơ sở vật chất, mặc dù nhà
trường mới xây thêm một số hạng
mục, tổng diện tích 7.000 m2, tuy
nhiên vẫn còn thiếu phòng học bộ
môn và sân bãi thực hiện giáo dục
thể chất, giáo dục quốc phòng. Cũng
là khó khăn khách quan chi phối
không nhỏ đến nhà trường, đó là
các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà
trường và có xu hướng gia tăng; tình
hình an ninh trật tự còn nhiều phức
tạp. Trong lúc, một số HS có ý thức

Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Di Linh là trường phục vụ giáo dục 3 xã vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu.
Trường có từ 50% đến trên 60% học sinh (HS) và có đến 43% giáo viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), tỷ
lệ lớn nhất trong ngành giáo dục THPT tỉnh Lâm Đồng.

Trường THPT Nguyễn Huệ giờ HS ra chơi. Ảnh: Đ.Phan

tổ chức kỷ luật, động cơ và thái độ
học tập chưa tốt; một số cha mẹ HS
chưa quan tâm đúng mức đến việc
học tập của con em mình, còn có tư
tưởng ỷ lại, phó thác cho nhà trường.
Vậy trong điều kiện đó, trường tổ
chức hoạt động dạy và học như thế
nào để nâng cao chất lượng, trong
đó đặc biệt là giáo dục HS DTTS;
vấn đề này được chúng tôi đặt ra
với Ban giám hiệu nhà trường. Hiệu
trưởng Phạm Ngọc chia sẻ: Mùa thu
hoạch cà phê, nhà trường chấp nhận
HS nghỉ học (nếu không cho các em
vẫn nghỉ), sau đó Trường tổ chức
phụ đạo kiến thức cho số HS này.
“Có những năm tuyển sinh không
đủ đầu năm, sau khi năm học đã diễn
ra, nhà trường tiếp tục tuyển và tổ

chức dạy đuổi cho số HS này để kịp
theo chương trình”, anh Ngọc nói.
Qua chia sẻ của các anh, tôi hiểu,
bằng mọi hình thức, tập thể Trường
THPT Nguyễn Huệ nỗ lực khắc phục
để cố gắng tạo điều kiện cho HS của
mình học hết chương trình THPT.
Câu chuyện duy trì sĩ số ra lớp đối
với một trường còn chịu ảnh hưởng
nhiều trở ngại khó khăn như vậy dĩ
nhiên không thể cứng nhắc tính bằng
tháng là điều cần chia sẻ.

Nỗ lực không ngừng
của tập thể
Vấn đề cốt lõi là tạo được môi
trường giáo dục thân thiện, cả ý nghĩa
tình thương và sức hấp dẫn. Vì vậy,
trước hết là sự phấn đấu, tâm huyết

của đội ngũ CBGV. Đến nay, 100%
CBGV đều đạt chuẩn, trong đó có
hai người đạt trên chuẩn. Hiệu trưởng
Phạm Ngọc cũng chân tình chia sẻ
rằng, đối với GV là người DTTS,
mặc dù đã không ngừng phấn đấu
nhưng cũng phải nỗ lực nhiều hơn
so với các trường khác. Hoạt động
trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tri thức
giữa các GV; giao lưu học hỏi, tham
gia thi chuyên đề trong cụm trên
địa bàn huyện và học tập lẫn nhau
qua Internet,… được Trường THPT
Nguyễn Huệ luôn chú trọng. Cùng
đó là sự đoàn kết, kỷ cương, tình
thương và trách nhiệm, các phong
trào về chất lượng - hiệu quả dạy
và học, hiệu quả về công tác quản
lý, chỉ đạo... được duy trì một cách

thực chất, không chạy theo hình thức.
Hiệu trưởng Phạm Ngọc chia sẻ
thêm: Những năm trước, phụ huynh
gửi con ra trường thị trấn nhưng mấy
năm nay họ đã để con học Trường
Nguyễn Huệ. Đây là điều đáng ghi
nhận và chia vui với nhà trường; tập
thể đã khẳng định được chất lượng
giáo dục để không phải còn “ăn
đong” vào mùa tuyển sinh. Hiệu phó
Cao Xuân Tuấn cho tôi biết một số
kết quả rất đáng phấn khởi. Năm học
2017-2018, nhà trường đạt danh hiệu
“Tập thể lao động tiên tiến” với số
điểm thi đua 95/100; 100% cá nhân
hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm
vụ; 1 GV giỏi cấp tỉnh; 9 GV giỏi
cấp trường; 8 HS giỏi cấp tỉnh và 3
HS đoạt giải cấp tỉnh Cuộc thi Vô
địch Tin học văn phòng thế giới. Về
hạnh kiểm, 4,99% loại Giỏi; 32,85
loại Khá; 48,86% loại Trung bình và
13,1% loại Yếu. Về học lực, 61,33%
loại Tốt; 29,11% loại Khá; 7,28%
loại Trung bình và 2,29% loại Yếu.
Năm học 2018-2019, tổng số HS là
451 em với 15 lớp. Đến thời điểm
này, các danh hiệu thi đua của tập
thể và cá nhân CBGV vẫn được giữ
vững. Có 3 HS khối 11 đạt HS giỏi
cấp tỉnh với 1 giải nhì và 2 giải ba các
môn Sử, Địa; có 2 HS khối 10 đoạt
giải tỉnh cuộc thi về An toàn giao
thông. Hạnh kiểm: 66,96% loại Tốt;
25,9% loại Khá; 5,09% loại Trung
bình; 1,99% loại Yếu. Học lực:
7,76% loại Tốt; 35,69% loại Khá;
41,46% loại Trung bình và 15,07 loại
Yếu. Sự nỗ lực của tập thể Trường
THPT Nguyễn Huệ đã và đang ngày
càng nhận nhiều niềm tin yêu từ xã
hội; trong đó, thành quả đóng góp
vào quá trình phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào DTTS và vùng
sâu là hết sức đáng trân trọng.
ĐẠO PHAN

Truyền thông các đề án liên quan đến chủ đề
“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019

SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong kỳ thi THPT
Một trong những nhiệm vụ
trọng tâm trong tháng 5 năm
2019 mà UBND tỉnh yêu cầu các
sở, ngành, đơn vị liên quan và
các địa phương trong tỉnh thực
hiện, đó là phải “chuẩn bị các
điều kiện đảm bảo cho kỳ thi tốt
nghiệp các cấp năm học 2018 2019. Đặc biệt, kỳ thi THPT quốc
gia và công tác tuyển sinh đại
học, cao đẳng năm 2019 - 2020”
tới đây. Theo đó, tại phiên họp
thường kỳ của UBND tỉnh Lâm
Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn
Văn Việt nhấn mạnh: “Tuyệt đối
không để xảy ra tiêu cực, gian
lận trong quá trình thi và chấm
điểm thi”. Bởi bài học nhãn tiền
ở một số tỉnh phía Bắc vi phạm
trong kỳ thi THPT quốc gia năm
2018 mới đây còn để lại nhiều dư
chấn, nên ý kiến chỉ đạo của Chủ
tịch tỉnh hẳn các cơ quan, đơn vị
thực thi nhiệm vụ sẽ phải thực
hiện nghiêm túc.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo

Lâm Đồng, kỳ thi THPT quốc gia
và xét tốt nghiệp, xét tuyển vào
các trường đại học, cao đẳng
năm nay toàn tỉnh có 139.650
thí sinh (TS), trong đó có 561
TS tự do. So với năm trước giảm
khoảng 1.000 TS. Và thay vì tổ
chức thi riêng đối với TS tự do thì
năm nay các TS này sẽ thi chung
với TS hệ Trung học phổ thông
và TS hệ Giáo dục thường xuyên.
Với lượng TS tham dự kỳ thi
THPT quốc gia nêu trên, Hội
đồng thi THPT quốc gia tỉnh
cũng đã chuẩn bị 600 phòng thi
tại 28 điểm thi nằm trên địa bàn
12 huyện, thành phố trong tỉnh.
Trong kỳ thi THPT quốc gia năm
2019 này, địa điểm thi tiếp tục
được bố trí trải đều ở các địa
phương với cự ly tới các điểm
dự thi của các TS xa nhất không
quá 20 km. Điều này giảm đáng
kể việc đi lại, trọ thi cũng như
thời gian của TS lẫn phụ huynh.
Theo lãnh đạo Sở Giáo dục

và Đào tạo cho hay, các đơn vị
tham gia chấm thi được chia làm
hai nhóm, Sở Giáo dục và Đào
tạo chấm phần tự luận, còn các
trường đại học sẽ chấm phần thi
trắc nghiệm. Tuy nhiên, một yếu
tố dù có phần tế nhị nhưng cũng
cần nhắc tới, đó là mức thù lao
giữa giáo viên chấm trắc nghiệm
với tự luận có mức chênh lệch rất
cao. Bởi theo quy định, mỗi bài
chấm trắc nghiệm được chi trả
4.000 đồng, một giáo viên chấm
trắc nghiệm có mức thu nhập
khoảng 3 triệu đồng cho mỗi
ngày chấm thi; trong khi đó chấm
tự luận 15.000 đồng/bài nên thu
nhập của giáo viên chấm tự luận
chỉ khoảng 400.000 đồng/ngày.
Bên cạnh đảm bảo kỳ thi an
toàn, không xảy ra tiêu cực, có
lẽ việc tính thù lao chấm thi đối
với giáo viên cũng nên được Hội
đồng thi THPT quốc gia tỉnh đưa
ra bàn thảo, xem xét.
KHẢI NHIÊN

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hội viên
phụ nữ vùng DTTS huyện Lạc Dương.

Tại xã Đưng K’Nớh và xã Lát
(huyện Lạc Dương), Hội Phụ nữ
Công an tỉnh phối hợp với Hội
LHPN huyện Lạc Dương đã tổ chức
chương trình truyền thông các đề án
liên quan đến chủ đề: “An toàn cho
phụ nữ và trẻ em” năm 2019.
Nội dung truyền thông tập trung
tuyên truyền về phòng chống bạo lực
gia đình, xâm hại trẻ em, tảo hôn, hôn
nhân cận huyết thống và tội phạm tín
dụng đen cho cán bộ hội viên phụ
nữ tại huyện Lạc Dương. Mục đích
truyền thông nhằm nâng cao nhận
thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho

cán bộ, hội viên phụ nữ, quần chúng
nhân dân về phương thức, thủ đoạn
của tội phạm tín dụng đen và phòng
chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ
em, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và
hôn nhân cận huyết thống trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.
Chương trình được triển khai từ
ngày 7-14/5 tại các xã Đạ Sar, thị
trấn Lạc Dương, xã Đưng K’Nớh,
xã Lát, Đa Nhim, Đạ Chais với tổng
số 900 cán bộ chi, tổ Hội Phụ nữ trên
địa bàn huyện Lạc Dương tham dự
các buổi truyền thông này.
AN NHIÊN
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ĐƠN DƯƠNG:

Doanh nghiệp tạo việc làm
cho 70 lao động người DTTS
Đó là Công ty TNHH Thuận Đức huyện
Đơn Dương có 2 phân xưởng sản xuất gạch
tuy nen và 1 phân xưởng sản xuất chế biến
mặt ván cung cấp cho thị trường trong,
ngoài tỉnh và thường xuyên sử dụng 140
lao động. Riêng phân xưởng sản xuất gạch
tuy nen có 100 công nhân, trong đó có 70
công nhân lao động là người đồng bào dân
tộc thiểu số gốc địa phương, với mức thu
nhập bình quân mỗi tháng 6 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thuận Đức
còn thực hiện nghĩa vụ theo quy định: về
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho
công nhân và hỗ trợ bữa cơm trưa trị giá 22
ngàn đồng/người.

Cựu chiến binh tiêu biểu làm kinh tế giỏi
Đó là quân nhân dự bị Hoàng Kim Trung (43 tuổi, ngụ tại xã Đạ Ròn, Đơn Dương)
vừa làm tốt công tác xã hội, vừa phát triển kinh tế gia đình, với thu nhập hàng
trăm triệu đồng mỗi năm từ mô hình nuôi bò sữa.

NGỌC THANH

Ngoài giờ hành chính, anh Hoàng Kim Trung vẫn không quên chăm sóc đàn bò sữa mỗi ngày. Ảnh: T.T.Hiền

Công nhân nữ người DTTS đang lao động trong lò gạch.

Thành lập Tổ hợp tác Bánh lọc Huế
Nhằm phát huy ngành nghề truyền thống
ở địa phương, góp phần ổn định và mở
rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản
phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng
trong và ngoài huyện, Ban Thường vụ Hội
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đạ Lây đã
thành lập Tổ hợp tác Bánh lọc Huế với sự
tham gia của 8 thành viên. Các thành viên
tham gia mô hình tổ hợp tác sẽ hỗ trợ nhau
về kỹ thuật, thị trường tiêu thụ sản phẩm,
kinh nghiệm trong các công đoạn của quy
trình làm bánh. Ngoài ra, các tổ viên còn
đóng góp tiết kiệm để tạo nguồn vốn giúp
nhau mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu
nhập, ổn định cuộc sống. Chủ tịch Hội
LHPN xã Đạ Lây Nguyễn Thị Lợi cho biết,
theo nhu cầu thị trường hiện nay, mỗi hộ
làm bánh có thu nhập từ 300.000 đồng đến
500.000 đồng/ngày.
Được biết, xã Đạ Lây, huyện (Đạ Tẻh)
có với hơn 800 hộ, trong đó, khoảng 80% là
người gốc Huế, có nghề làm bánh lọc truyền
thống của người Huế thủ công từ rất lâu.

PHẠM YẾN

ĐAM RÔNG: 49 mô hình

thanh niên làm kinh tế giỏi
Hiện nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn
huyện Đam Rông đã xây dựng được 49 mô
hình thanh niên làm kinh tế giỏi, với mức
thu nhập mỗi năm từ 200 triệu đồng trở lên.
Trong đó, các mô hình kinh tế trang trại
tổng hợp được phát triển mạnh và mang lại
thu nhập cao như: mô hình trồng rau ứng
dụng công nghệ cao, mô hình nuôi thỏ, mô
hình cây ăn trái và mô hình trồng dâu nuôi
tằm... Ngoài ra, để tạo việc làm tăng thu
nhập cho thanh niên, thời gian qua, các cấp
bộ đoàn trên địa bàn huyện đã tuyên truyền,
vận động đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại
cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào
sản xuất, đặc biệt là khuyến khích xây dựng
nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao để
nhân rộng ra trên địa bàn.

LÊ TUẤN

Luôn phấn đấu
Ghé thăm nhà anh Hoàng Kim Trung
(Thôn 2, xã Đạ Ròn) vào những ngày cuối
tháng 4, chúng tôi có dịp được gặp gỡ và trò
chuyện với anh về cuộc sống cũng như cơ
duyên phát triển kinh tế gia đình từ mô hình
nuôi bò sữa.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đơn
Dương, năm 2001, chàng trai trẻ tình nguyện
tham gia nghĩa vụ quân sự và đóng quân
tại Lữ đoàn 25 Công binh, Quân khu 7. Là
người được rèn luyện, học tập trong môi
trường quân đội nên bản thân anh luôn có ý
chí phấn đấu vươn lên, phát huy phẩm chất
tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.
Năm 2003, anh Hoàng Kim Trung trở về
quê hương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân
sự. Được mọi người tin tưởng, năm 2008 anh
được bầu làm Bí thư Chi bộ Thôn 2 và Phó
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đạ Ròn.
Trong các phong trào xây dựng nông thôn
mới, anh đã vận động Nhân dân hiến đất,
làm 1,8 km đường bê tông, kéo điện thắp
sáng trên 300 m đường liên thôn.

Đến năm 2012, với sự cố gắng và luôn đi
đầu trong các nhiệm vụ được giao, anh Trung
nhanh chóng được bổ nhiệm làm Chính trị
viên Tiểu đoàn 15 Công binh dự bị động
viên thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Trên
cương vị được giao, anh Hoàng Kim Trung
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh xã Đạ Ròn, anh đã vận động các hội
viện thực hiện tốt các phong trào do Hội
phát động. Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch
UBND xã Đạ Ròn cho hay: “Sau khi xuất
ngũ, anh Trung trở về quê hương đảm nhận
và kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nhưng anh
luôn hoàn thành tốt công việc được giao và
được mọi người yêu mến. Hơn thế nữa, anh
Trung còn trở thành tấm gương tiêu biểu cho
mọi người trong xã noi theo trong việc phát
triển kinh tế gia đình”.

Ý chí vươn lên
Hoàn thành nghĩa vụ sau 2 năm, anh trở
về quê hương bắt đầu lập nghiệp. Thấu hiểu
được những hy sinh, vất vả của người mẹ già

đang từng ngày cố gắng để nuôi dạy 5 anh chị
em khôn lớn, anh Trung không khỏi suy tư và
quyết tâm làm kinh tế trong gia đình với mong
muốn phụ giúp được mẹ.
Với lợi thế 7.000 m2 đất của gia đình, anh
Trung khởi nghiệp ban đầu bằng việc trồng
các loại rau ngắn ngày. Tuy nhiên, do chưa
có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc nên
diện tích rau anh trồng không mang lại hiệu
quả kinh tế.
Sau thời gian, nhận thấy mô hình nuôi bò
sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao, chàng quân
nhân dự bị mạnh dạn dốc hết số vốn ít ỏi có
được và đi vay mượn của anh em để phát triển
kinh tế gia đình theo hướng mới.
Đầu năm 2004, tận dụng 1.000 m2 sau nhà,
anh Trung xây dựng chuồng trại nuôi bò,
nhưng vẫn đảm bảo môi trường tốt nhất cho
đàn bò phát triển và không để làm ô nhiễm môi
trường xung quanh. Còn lại diện tích 6.000 m2
anh cải tạo trồng cỏ để lấy thức ăn cho đàn
bò. Rút kinh nghiệm từ những lần làm rau đợt
trước, lần này chàng quân nhân đã đi nhiều nơi
để học hỏi thêm kinh nghiệm và tham gia lớp
tập huấn khuyến nông của huyện nhằm phát
triển được mô hình nuôi bò sữa.
Từ số vốn ban đầu là 40 triệu đồng, anh
Trung mua được 4 con bò và dùng để nhân
giống cho những lứa về sau. Qua nhiều thời
gian nhân giống, đến nay, gia đình anh đã có
13 con bò, trong đó có 8 con đang cho khai
thác sữa. Anh Trung cho biết: “Bò sữa không
quá khó để nuôi, chủ yếu là mình biết cách
chọn loại bò nào để khi lượng sữa vắt ra đều
đạt chất lượng. Một ngày sẽ vắt 2 lần vào buổi
sáng và chiều tối, trừ hết chi phí bỏ ra thì còn
dư được 1.000.000đ/ngày”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hoàng Kim
Trung còn là cán bộ nhiệt tình, nhất là trên
cương vị Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã,
anh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thường
xuyên tuyên truyền và lắng nghe ý kiến của
Nhân dân, tạo sự đoàn kết giữa cán bộ và Nhân
dân. Từ đó, đem lại hiệu quả thiết thực, góp
phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
của địa phương.
THÂN THU HIỀN

VỤ: “TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA BỊ HƯ HỎNG NGHIÊM TRỌNG”

UBND huyện Cát Tiên cấp hơn 700 triệu đồng sửa chữa Trường Tiểu học Đức Phổ
Ngày 9/5, ông Nguyễn Chí Nhân, Phó
Trưởng Phòng GD - ĐT huyện Cát Tiên,
cho biết: Trước những thông tin mà báo chí
phản ánh về việc Trường Tiểu học Đức Phổ
(xã Đức Phổ) bị hư hỏng, xuống cấp, Phòng
Giáo dục huyện đã phối hợp cùng Phòng
Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính và Trung
tâm Quản lý - Khai thác Công trình công
cộng huyện tiến hành kiểm tra thực trạng
tại ngôi trường này.
Theo ông Nhân, hiện UBND huyện Cát
Tiên đã cấp hơn 700 triệu đồng để tu bổ, sửa
chữa lại những phần hư hỏng, xuống cấp tại
Trường Tiểu học Đức Phổ. Số kinh phí này
sẽ được đầu tư sửa chữa lại các hạng mục
như: Toàn bộ nền 2 dãy nhà gồm phòng học
và khu hiệu bộ, trần nhà, hệ thống cấp thoát

Phần nền phòng học cùng các hạng mục xuống cấp tại
Trường Tiểu học Đức Phổ sẽ được tu sửa trong dịp hè này.

nước, sân trường, và sơn lại toàn bộ trường để
đáp ứng tốt nhất cho năm học 2019 - 2020.
Hiện tại, đơn vị thi công đang tiến hành sửa
chữa lại 2 hộp cầu thang. Riêng các hạng mục
khác, sẽ tiến hành sửa chữa sau khi học sinh

bước vào thời gian nghỉ hè.
Trước đó, Báo Lâm Đồng Online ngày
12/4/2019 đã có bài viết “Trường chuẩn Quốc
gia bị hư hỏng nghiêm trọng”, phản ánh về
tình trạng xuống cấp tại Trường Tiểu học
Đức Phổ (xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên). Đây
là ngôi trường do Trung tâm Quản lý và Khai
thác Công trình công cộng huyện Cát Tiên
làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí xây dựng
hơn 4 tỉ đồng. Công ty TNHH Nguyên Phúc là
đơn vị thi công xây dựng vào năm 2009, đến
năm 2010 hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy
nhiên, khi vừa đưa vào sử dụng được khoảng
2 năm thì một số hạng mục bắt đầu hư hỏng,
xuống cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
việc giảng dạy, học tập của thầy và trò trong
nhà trường.
KHÁNH PHÚC

Di Linh xây dựng 12 khu dân cư kiểu mẫu
Năm 2019, huyện Di Linh triển khai thực
hiện xây dựng 12 “Thôn nông thôn mới kiểu
mẫu” thuộc các xã đạt chuẩn nông thôn mới
gồm: thôn Gia Lành (Gia Hiệp), thôn Đồng
Lạc 4 (Đinh Lạc), thôn Đồng Lạc (Tân Nghĩa)
và thôn Klong Trao 2 (xã Gung Ré)…
Theo đó, các thôn được xét chọn xây dựng
“Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” phải đáp ứng
các tiêu chí sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, giáo
dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh, trật tự,
giao thông và điện sinh hoạt nông thôn như:

Thu nhập bình quân đầu người cao hơn ít nhất
từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân
đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận
xã nông thôn mới và không có hộ nghèo. Về
tổ chức sản xuất, thôn phải có tổ hợp tác hoặc
nhóm liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm chủ lực của địa phương; các sản phẩm
phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm,
thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống giao
thông nông thôn phải có từ 90% trở lên đường
trục chính, ngõ, xóm khu dân cư được cứng

hóa và có cống, mương, rãnh thoát nước. Điện
sinh hoạt đảm bảo kỹ thuật và có 100% tỷ lệ
hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn
và đường trục chính có hệ thống điện chiếu
sáng. Về tiêu chí nhà ở phải đạt 100% nhà ở
có sân, cổng, hàng rào và có các công trình phụ
trợ, các công trình vệ sinh khép kín. Ngoài ra,
thôn nông thôn mới kiểu mẫu phải đảm bảo
cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ, xóm
xanh - sạch - đẹp…

LAM PHƯƠNG
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Uống rượu, bia và hiểm họa sau tay lái

T

heo Cục Cảnh sát giao
thông (CSGT) - Bộ Công
an, trung bình TNGT mỗi
năm cướp đi sinh mạng 8.400
người và khiến hơn 17.000 người
mang thương tật. Lãnh đạo Ủy ban
An toàn giao thông quốc gia từng
nhận định, nếu áp dụng quy định
của quốc tế thống kê tử vong sau
30 ngày xảy ra tai nạn thì mỗi năm
nước ta có hơn 15.000 người thiệt
mạng. Trong số đó, không ít người
bị tước đi sinh mạng một cách đầy
oan uổng.

Thống kê sơ bộ của Công
an tỉnh Lâm Đồng năm
2018, có khoảng 2%
nguyên nhân gây tai nạn
giao thông do sử dụng rượu,
bia. Con số này không cao
so với các nguyên nhân
khác. Nhưng nhiều vụ tai
nạn do tài xế sử dụng rượu,
bia, ma túy đã gây hậu quả
đặc biệt nghiêm trọng.
Đội Thanh tra, xử lý vi phạm,
Phòng CSGT (PC08) - Công an
tỉnh Lâm Đồng cho biết, thống kê
cho thấy năm 2018 toàn tỉnh Lâm
Đồng xảy ra 215 vụ TNGT, làm 142
người chết, 144 người bị thương. So
với cùng kỳ năm 2017 tăng 20 vụ, số
người chết tăng 8 người, số người bị
thương tăng 17 người. Từ đầu năm
2019 tới nay, lực lượng CSGT các
huyện, thành phố đã lập 4.329 biên

Gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân người điều khiển
uống rượu say, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, mặc dù số lượng
các vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan tới rượu bia khá thấp nhưng thực tế thực trạng trên vẫn
còn rất nhức nhối.

Kiểm tra, xử lý tài xế xe ô tô có dấu hiệu nồng độ cồn tại TP Đà Lạt. Ảnh: C.Phong

bản xử phạt hành chính về vi phạm
Luật Giao thông đường bộ, trong đó
xử phạt 19 tài xế điều khiển xe ô tô
vi phạm nồng độ cồn. Chỉ tính riêng
trong tháng 3/2019, trên địa bàn đã
xảy ra 17 vụ TNGT, làm 12 người
chết, 8 người bị thương.
Điển hình gần đây là vụ TNGT
trên đường cao tốc Liên Khương
- Prenn mà nguyên nhân do tài xế
uống rượu trước đó đã cướp đi sinh
mạng hai người. Như Báo Lâm
Đồng đã đưa tin, khoảng 15h ngày
22/3, ôtô do ông Nguyễn Tuấn

Hoàng cầm lái tông vào hành lang
bảo vệ đường, sau đó lao qua dải
phân cách đi vào làn đường ngược
chiều và tông trực diện vào ô tô 7
chỗ do ông Noel Anh Tiên (54 tuổi,
trú huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng)
lái. Cú va chạm khiến vợ ông Tiên
là bà Lưu Thị Cảnh (49 tuổi) chết tại
chỗ. Ông Tiên chết tại bệnh viện sau
2 ngày điều trị.
Khám nghiệm hiện trường, cơ
quan điều tra ghi nhận ở băng ghế
sau xe do ông Hoàng lái có 2 chai
rượu, 1 chai đã mở nắp. Khi tai nạn

VỤ: “KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP, TRƯỜNG MẦM NON VẪN HOẠT ĐỘNG”

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Phi Anh bị xử phạt 7,5 triệu đồng
Sau khi Báo Lâm Đồng đăng tải
bài viết “Không được cấp phép,
trường mầm non vẫn hoạt động” số
ra ngày 17/4/2019, UBND TP Bảo
Lộc đã chỉ đạo Phòng GD - ĐT phối
hợp với các cơ quan chức năng và
UBND Phường 1 tiến hành kiểm tra,
làm rõ những sai phạm tại Trường
Mầm non Hà Giang (số 159/2 Hà
Giang, Tổ dân phố 13, Phường 1).
Trên cơ sở những sai phạm tại
Trường Mầm non Hà Giang, ngày
26/4/2019, UBND TP Bảo Lộc đã
ban hành Quyết định số 1139 “Xử
phạt vi phạm hành chính” đối với
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương
mại Phi Anh, do ông Đào Hồng Phi
làm chủ. Quyết định nêu rõ: Ông
Đào Hồng Phi - Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Dịch
vụ - Thương mại Phi Anh đã thực
hiện hành vi vi phạm hành chính
“Tổ chức hoạt động giáo dục mầm
non khi chưa được cấp phép hoạt
động giáo dục” quy định tại Điểm
a, Khoản 4, Điều 6, Nghị định số
138/2013 ngày 22/10/2013 của
Chính phủ. Với hành vi vi phạm
này, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Phi Anh bị xử phạt vi
phạm hành chính, với mức phạt 7,5
triệu đồng.
Cùng với đó, UBND TP Bảo Lộc
cũng áp dụng hình thức xử phạt bổ
sung đối với Công ty Cổ phần Dịch
vụ - Thương mại Phi Anh là đình

Trường Mầm non Hà Giang bị đình chỉ hoạt động do không có giấy phép.

chỉ hoạt động Trường Mầm non
Hà Giang trong thời gian 18 tháng
theo quy định tại Điểm b, Khoản
5, Nghị định 138/2013 của Chính
phủ; đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ
phần Dịch vụ - Thương mại Phi Anh
chuyển học sinh sang nhập học tại
các cơ sở giáo dục mầm non được
cấp phép hoạt động trên địa bàn.
Thời gian thực hiện các biện pháp
khắc phục hậu quả là 30 ngày (kể từ
khi Quyết định này được ban hành).
Nếu quá thời hạn cho phép, Công ty
Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Phi
Anh không thực hiện các biện pháp
khắc phục sẽ bị cưỡng chế theo quy
định của pháp luật.
Trước đó, như Báo Lâm Đồng
đã phản ánh: Công ty Cổ phần

Dịch vụ - Thương mại Phi Anh, do
ông Đào Hồng Phi làm chủ bị thu
hồi Quyết định thành lập trường
sau 13 ngày ban hành và không có
giấy phép hoạt động. Thế nhưng,
đơn vị này vẫn tiến hành xây dựng
trường mầm non, tự gắn biển hiệu
là Trường Mầm non Hà Giang rồi
tổ chức tuyển sinh và hoạt động
công khai giữa trung tâm TP Bảo
Lộc. Trước những dấu hiệu sai
phạm tại ngôi trường này, UBND
Phường 1 (TP Bảo Lộc) đã lập
đoàn kiểm tra để làm rõ những
sai phạm tại Trường Mầm non
Hà Giang và lập biên bản vi phạm
trình cơ quan có thẩm quyền xem
xét, giải quyết.
HẢI ĐƯỜNG

xảy ra, chai rượu này không đóng
nắp. Chưa xác định được tài xế
có uống rượu trong lúc lái xe hay
không nhưng qua xét nghiệm nước
tiểu và máu, cơ quan chức năng
ghi nhận ông Hoàng đã uống rượu
trước đó.
Để kéo giảm thực trạng tài xế lái
xe khi đã uống rượu bia, giải pháp
mang tính răn đe cao trước giờ vẫn
là hình thức kiểm tra, xử phạt hành
chính, tạm giữ bằng lái xe tạm thời.
Trong đó, hình thức lập chốt kiểm
tra, xử phạt vi phạm về nồng độ

Đơn Dương...
... và người dân có mức thu
nhập cao nhất trong huyện, ông
Huỳnh Văn Quang - Bí thư
Đảng ủy xã chia sẻ: “Muốn xây
dựng NTM, trước hết phải làm
tốt công tác tuyên truyền để cả
hệ thống chính trị và Nhân dân
nhận thức đúng, đầy đủ về nội
dung này, từ đó người dân thực
sự hiểu họ là chủ thể. Chính
quyền địa phương cần xác định
những công trình, công việc bức
xúc của người dân và tập trung
thực hiện tốt. Từ đó, tạo niềm
tin và khí thế phấn khởi, khơi
dậy sức mạnh, tiềm lực trong
dân. Thực tiễn cho thấy, việc huy
động và sử dụng các nguồn lực
trong xây dựng NTM phải thực
sự dân chủ, người dân phải tham
gia bàn bạc, quyết định và có sự
giám sát của cộng đồng để đảm
bảo công khai, minh bạch. Đặc
biệt, xây dựng NTM là quá trình
lâu dài nên không thể nóng vội,
quyết liệt thực hiện, vừa làm vừa
chú trọng rút kinh nghiệm, biểu
dương những cá nhân, tổ chức
có thành tích, song cũng kịp thời
uốn nắn khi có vấn đề xảy ra. Chỉ
như thế mới có niềm tin của Nhân
dân - nền tảng xây dựng NTM”.
Ông Nguyễn Quang Cảnh người dân thôn Yên Khê Hạ, xã
Lạc Lâm phấn khởi nói: “Chúng

cồn theo kinh nghiệm quốc tế đang
được Phòng PC08 phối hợp với lực
lượng CSGT các huyện, thành phố
thực hiện được đánh giá đạt hiệu quả
tốt. Đây là mô hình kiểm soát nồng
độ cồn được tiến hành tại các trục
đường lớn, rộng rãi và đảm bảo an
toàn giao thông không gây ùn tắc.
Trên tuyến Quốc lộ 20, lực lượng
CSGT phân thành từng làn xe, có
biển báo, chỉ dẫn thông báo chốt
kiểm tra nồng độ cồn. Các xe được
CSGT hướng dẫn vào làn kiểm tra.
Nếu phát hiện, CSGT sẽ tiến hành
các bước tiếp theo, không phát hiện
thì tài xế được phép tiếp tục lưu
thông. Từ đầu năm tới nay, nếu tính
riêng các chuyên đề xử lý nồng độ
cồn theo kinh nghiệm quốc tế, lực
lượng CSGT đã lập biên bản, xử
phạt hành chính gần 200 trường hợp
vi phạm nồng độ cồn.
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh
đạo Phòng PC08, Công an tỉnh
nhận định, thực tế vẫn còn rất nhiều
người có thói quen nguy hiểm, đó
là sau khi uống rượu bia vẫn tự
mình lái xe về nhà. Có thể dễ dàng
nhận thấy, hầu như các tài xế đều
biết được nguy cơ tiềm ẩn của việc
mình làm nhưng vì chủ quan, vì coi
thường pháp luật, coi thường mạng
sống của chính bản thân mình cũng
như người khác nên vẫn tiếp tục vi
phạm. Trong khi đó, việc kiểm tra,
xử lý các trường hợp vi phạm nồng
độ cồn hầu như chỉ phụ thuộc vào
tuần tra, kiểm soát của lực lượng
CSGT nên không thể giải quyết căn
cơ của vấn đề.
C.PHONG

TIẾP TRANG 4

tôi là người dân từ tận ngoài
Bắc vào làm kinh tế mới, so với
những ngày đầu mở đất thì cuộc
sống bây giờ khởi sắc hơn nhiều.
Đường sá khang trang, cảnh
quan sạch đẹp. Vẫn công việc
nhà nông gắn bó với ruộng đồng,
nhưng chúng tôi không chỉ trồng
cây lúa để đủ sống như trước mà
chủ trương chuyển đổi giống cây
trồng, đã tạo điều kiện cho bà con
gắn bó với cây rau để làm giàu.
Xe ô tô vào tận ruộng chở rau
đi nhập khắp các tỉnh, bà con có
tiền lại chung sức cùng Nhà nước
xây dựng NTM”.
Không chỉ có Quảng Lập, Lạc
Lâm mà ở tất cả các xã trên địa
bàn huyện Đơn Dương, khí thế
xây dựng NTM suốt 10 năm
qua vẫn luôn mạnh mẽ. Bởi thế,
những con đường tiếp tục được
bê tông hóa, các công trình thủy
lợi thêm kiên cố, chợ đi vào hoạt
động bài bản, môi trường được
cải thiện… Đặc biệt, việc đầu tư
phát triển sản xuất nâng cao thu
nhập cho Nhân dân được chú
trọng. Những điều đó càng củng
cố tăng cường thêm niềm tin của
Nhân dân. Điều này đồng nghĩa
với việc Đơn Dương tràn trề sức
mạnh trong hành trình hướng tới
xây dựng NTM kiểu mẫu.
NGỌC NGÀ
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Dân vận khéo...

TIẾP TRANG 4

...chính mình là chủ thể, cần phát huy nội
lực để xây dựng quê hương phát triển. Với
một số hộ gia đình trong xã chưa tự nguyện
hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông
nông thôn; Khối Dân vận của xã đã cử cán bộ
đến tận gia đình, tuyên truyền, vận động, giải
thích, thuyết phục để họ hiểu và tham gia.
Từ đó, các công trình xây dựng cơ sở hạ
tầng trên địa bàn cơ bản được giải phóng
mặt bằng và triển khai thực hiện đúng tiến
độ. Điển hình như mới đây, con đường liên
thôn từ Thôn 1 đi Thôn 3 có chiều dài gần
1,5 km được đầu tư xây dựng, 25 hộ hai bên
tuyến đường đã hiến gần 10 ngàn m2 đất và
gần 1 ngàn cây trồng các loại với trị giá gần
1 tỷ đồng. Trong đó, xuất hiện nhiều hộ gia
đình tiêu biểu trong phong trào hiến đất, hiến
cây làm đường giao thông. Phải kể đến như
gia đình ông Nguyễn Lộ hiến hơn 200 cây cà
phê, 20 cây mắc ca đang cho thu hoạch; gia
đình ông Nguyễn Quang Vinh hiến 100 cây
cà phê; gia đình ông Đoàn Đình Nhấn hiến
90 cây cà phê, 10 cây bơ; gia đình ông Lưu

Thế Trung hiến 80 cây cà phê, 15 cây mắc
ca đang cho thu hoạch; gia đình bà Trần Thị
Mỹ và gia đình ông Đỗ Quốc Nhiệm mỗi hộ
hiến 70 cây cà phê…
Nói về dân vận khéo trong xây dựng
NTM tại địa phương, đồng chí Nguyễn Văn
Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Trung cho biết:
Để đạt được những kết quả trong xây dựng
NTM như hôm nay có sự đóng góp không
nhỏ của công tác dân vận. Nhờ làm tốt công
tác quan trọng này nên đã có sức tác động
đáng kể, qua đó mọi tầng lớp nhân dân hiểu
được mục đích, ý nghĩa của chương trình
xây dựng NTM và nhiệt tình hưởng ứng,
tham gia. Hiện nay, tuy đã được công nhận
xã đạt chuẩn NTM nhưng Đảng ủy xã vẫn
tiếp tục chỉ đạo không ngừng đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động để người dân tiếp
tục chung tay xây dựng, nâng cao chất lượng
các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn,
đồng thời làm cho bộ mặt nông thôn tại địa
phương ngày một khởi sắc hơn nữa.

DUY NGUYỄN

THÔNG BÁO
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng có nhận hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển
số xe máy chuyên dùng nhưng do chủ phương tiện không có đầy đủ hồ sơ gốc
của các phương tiện theo danh sách dưới đây:
1. Công ty TNHH Hồ Hưng Thịnh địa chỉ: TDP6B - TT Đạ Tẻh - Đạ
Tẻh - Lâm Đồng:
Loại xe

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Màu sơn

Máy đào bánh xích Sumitomo S260F

4D31-768111

265F2-6315

Vàng

Máy ủi bánh xích

4D1052-10972 D3119-26563

Komatsu D31-16

Vàng

Vậy, Sở Giao thông vận tải thông báo sau 7 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu các
xe máy chuyên dùng trên không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành đăng ký
cấp biển số cho các xe máy chuyên dùng trên.

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với các tập thể, cá nhân
đề nghị Nhà nước khen thưởng
Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể, cá nhân
đề nghị phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”; đề nghị tặng Huân chương Lao động
trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Trung tâm
Cổng Thông tin điện tử tỉnh 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. Danh hiệu vinh dự nhà nước “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân” cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước
1. Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
2. Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
II. Danh hiệu vinh dự nhà nước “Anh hùng Lao động” cho 1 tập thể
có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới
Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thăng Long Đà Lạt, Sở Giáo dục
và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
III. Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân
Ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
IV. Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân
1. Ông Lê Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
2. Ông Bùi Trung Đường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, 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 chỉ
email: btdkt@lamdong.gov.vn trước ngày 19/5/2019.

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 Đình Phi và bà Lương Thị Thu Hà, với những thông tin cụ
thể như sau;
- Thửa đất số 130, diện tích: 12.411m2 (Đất ở (ONT) 400m2; đất trồng cây lâu năm
(CLN) 12.011m2).
- Thửa đất số 144, diện tích: 1.429m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).
- Thửa đất số 143, diện tích: 2.037m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).
- Thửa đất số 151, diện tích: 1.771m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).
- Thửa đất số 142, diện tích: 1.617m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).
- Thửa đất số 152, diện tích: 2.839m2 đất trồng cây lâu năm (CLN).
- Thửa đất số 153, diện tích: 85m2 đất nuôi trồng thủy sản (NTS).
- Tờ bản đồ 29 (69-1), xã Lộc Đức,
Thời hạn sử dụng đất: Đất ở (ONT) Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm (CLN) 10/2043; đất
nuôi trồng thủy sản (NTS) 10/2013.
Giấy CNQSD đất số hiệu: L 011753, số vào sổ cấp giấy: 00308/QSDĐ của ông Phạm
Văn Dung do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 17/2/1998.
Năm 2000; ông Phạm Văn Dung sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông Vũ Đình Phi
và bà Lương Thị Thu Hà nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định; đồng thời
giao GCN số hiệu L 011753 cho ông Vũ Đình Phi và bà Lương Thị Thu Hà quản lý
và sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo ông Phạm Văn
Dung 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 các 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 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các
khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến thửa đất trên, thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Vũ Đình Phi và bà
Lương Thị Thu Hà tại các thửa đất nêu trên.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai tiếp nhận và giải quyết hồ

sơ đăng ký nhận QSD đất của ông Nguyễn Đức Tuấn sử dụng đất tại xã Đạ tồn với các
thông tin cụ thể như sau:
- Thửa đất số 76; 77, diện tích 4.153 m2 (đất ở nông thôn 400 m2; đất HNK 3.753 m2)
tờ bản đồ 1; 2 xã Đạ Tồn.
- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở lâu dài đất HNK.
Giấy CNQSD đất số hiệu B 611433.
Ngày 2/3/2003 hộ ông Mai Văn Phượng đã chuyển nhượng thửa đất trên bằng giấy viết
tay cho ông Nguyễn Đức Tuấn nhưng chưa lập thủ tục chuyển nhượng theo quy định;
đồng thời giao giấy chứng nhận bản gốc số hiệu B 611433 cho ông Nguyễn Đức Tuấn
quản lý sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai thông báo:
Hộ ông Mai Văn Phượng ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai huyện Đạ Huoai để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai huyện Đạ Huoai không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào thì sẽ lập thủ
tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Nguyễn Đức Tuấn tại thửa đất nêu trên theo quy định.
Hiện nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt đang lập thủ tục
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất cho ông bà Hoàng Tất Dương - Lê Thị Lệ Phước tại thửa đất số: 213 - tờ bản đồ số
25, Phường 5 thuộc Giấy chứng nhận số: L165732 được UBND thành phố Đà Lạt cấp
ngày 6/7/1998 cho ông Nguyễn Hữu Minh. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành
phố Đà Lạt thông báo sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo và đăng tin lần đầu
tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải
quyết tranh chấp thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Lạt lập hồ sơ để trình
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản gắn liền với đất cho ông bà HoàngTất Dương - Lê Thị Lệ Phước và thu hồi Giấy
chứng nhận số: L165732 do ƯBND thành phố Đà Lạt cấp ngày 6/7/1998.Mọi thắc mắc
khiếu nại về sau, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt không chịu
trách nhiệm giải quyết”.
Sau khi hoàn tất thủ tục, đề nghị ông bà liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
thành phố Đà Lạt để được giải quyết hồ sơ.
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